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KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag Teamsvergadering en Bestuursoverdracht 

Datum: Vrijdag 23 oktober 2020 
 
Aanvang: 20:00 uur 

 

Plaats: Online via Microsoft Teams 

 
1. Opening/ afmeldingen.  

Na wat gehannes met het inloggen zijn we om 20 over 8 klaar om te beginnen. 
Henk Spelde, die maar 15 minuten aanwezig kon zijn, is dan alweer 

vertrokken. 
John vraagt Edwin om meteen de voorzittershamer over te nemen, want John, 
en ook Marianne, zijn een beetje van slag als gevolg van het overlijden van 

hun kat, die vanmiddag gecremeerd werd. John en Marianne, gecondoleerd 

met dit verlies ☹ 

Daarom opent Edwin de vergadering tegen half 9 😊 

Afmeldingen: André, Hasine, Heleen, Gerard en Karel. Afwezig zonder 
kennisgeving: Paul, Rutger, Ina, Ria, Luppo en Henk M.  

Derhalve aanwezig online: 18 leden!  

 

2. Mededelingen 

John heeft contact gehad met Moniek om te informeren hoe het met haar gaat 
en of ze na de time-out van deze zomer besloten heeft om lid te blijven. 

Helaas is Moniek nog te druk, vooral in haar hoofd, en heeft ze te kennen 
gegeven haar lidmaatschap van onze club te willen beëindigen.     

 
3. Verslag digitale vergadering 2 september 2020 (reeds toegestuurd) 

Het verslag wordt met dank aan notulist Eric zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

 

4. Lustrumproject,  

    - laatste ontwikkelingen: zie nieuwsbrief Kiwanis Nederland van oktober,  

    - benoeming Lustrumcontactpersoon (LCP).  
      Wie wil zich hiervoor kandidaat stellen? Graag even per e-mail laten weten!   

 

5. Ledencommissie 
Alida heeft de taak van Ans overgenomen.  

De kandidaatleden zijn wegens de coronaperikelen nog even in de wacht gezet.  

Het nieuwe bestuur overweegt een aantal wandelingen te gaan organiseren (het 
motto van dit bestuur is immers: Kiwanis in het Groen) en de kandidaatleden ook 

hiervoor uit te nodigen om kennis te maken, uiteraard in overleg met de 
aanbrengers. Deze wandelingen zijn geen vergadering en zullen dus ook niet 

meetellen in de 3 keer dat een kandidaatlid aan een bijeenkomst mag deelnemen 
voor het nemen van het besluit om al dan niet toe te treden tot de club. 
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Verder is er nog een kandidaat in portefeuille. Deze wordt na overleg met de 

aanbrenger een volgende keer mogelijk voorgesteld als kandidaatlid 

 

6. Concept Social Media Protocol. 
Het bestuur heeft een concept voorstel gemaakt (bijlage bij agenda) en vraagt of 
de leden hiermee akkoord kunnen gaan. Na enige discussie wordt het voorstel 

aangenomen. Edwin stelt voor om de voorgestelde werkwijze over een half jaar te 
evalueren. 

 

7. Stichting Kiwanis Activiteiten  

Jan Harttekamp doet verslag van de geslaagde overhandiging van de kinderhoek  

aan het Gezondheidscentrum Lloyds Terras op vrijdag 9 okotber. Daarbij waren 
behalve Jan ook John en Eric aanwezig. Er is van deze overdracht een mooi artikel 

met foto in de Veendammer verschenen. De kinderhoek zal een blijvende 
herinnering aan de Kiwansi Club Veendam zijn. “Wel duur” wordt er door een 
aantal leden geroepen, maar deze kreten worden gesmoord door de positieve 

reacties van de anderen die het “top” vinden. 

 

8. Jaarverslag secretaris 2019-2020  

Eric leest zijn jaarverslag over het afgelopen bestuursjaar integraal voor en 

bedankt de leden voor hun geduld bij het aanhoren van het lange epistel.  
 

9.  Financieel Jaarverslag penningmeester 2019-2020 (bijlage) 

Alida licht haar verslag, dat aan de leden toegestuurd is, toe. Het jaar is 
afgesloten met een positief resultaat van € 565, deels als gevolg van minder 

activiteiten wegens de coronacrisis en deels door een teruggave van de bijdrage 
voor het geannuleerde jaarcongres van € 156. Alida stelt voor om € 500 van het 
positieve resultaat extra toe te voegen aan de reserve voor het Lustrum. Besloten 

wordt dit aan het nieuwe bestuur over te laten in hun begroting. 

 

10. Verslag Kascommissie (Simon en Heleen) 
De kascommissie heeft zich serieus van haar taak gekweten – zij het met wat 
kunst- en vliegwerk door de corona – maar geen onregelmatigheden in de boeken 

van Alida kunnen vinden. Voorgesteld wordt dan ook het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De aanwezigen gaan hier van harte 

mee akkoord. 

Benoeming nieuwe kascommissie: Simon treedt uit en Reinder stelt zich ter 
beschikking om Heleen de volgende keer ter zijde te staan. De vergadering 

benoemt Reinder bij acclamatie tot lid van de kascommissie van de club. 

 

11. Bestuursoverdracht 

Deze heeft voor een deel al plaatsgevonden bij de overdracht van de 
voorzittershamer van John aan Edwin. John complimenteert Edwin met de 

uitstekende wijze waarop hij deze online-vergadering weet te leiden. Vervolgens 
bedankt hij zijn collega-bestuurders voor de grote steun die hij van hen heeft 

ontvangen en voor collegiale samenwerking. Tot slot wenst hij Edwin en zijn 
medebestuurders veel succes komend bestuursjaar.  

Edwin hoopt dat we spoedig weer wat samen kunnen doen, niet alleen een 

maandelijkse online vergadering, maar ook fysiek. Hij denkt o.a. aan een 
boswandeling. Er is nog geen echt jaarprogramma maar wel een concept dat – 

afhankelijk van wat mogelijk is – aangepast zal worden. Op de inhoud komt hij in 
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de komende vergadering(en) terug. Het motto van het nieuwe bestuur is:  

“Groen moet je samen doen”.  
Na Edwin is het de beurt aan Wim om de taak van secretaris van Eric over te 

nemen. Wim dankt Eric voor het secretariële werk en de uitstekende notulen en 
zeer complete jaarverslag. Zelf is hij wat korter van stof, wat zal leiden tot wat 
meer summiere verslagen met actiepunten. Een cadeautje heeft Eric nog van Wim 

tegoed. 
Tot slot neemt Gert-Jan het stokje van Alida over als onze nieuwe 

penningmeester, bedankt Alida en belooft haar een cadeautje in de vorm van 
samen iets leuks gaan doen……mmmm? 

Edwin sluit de bestuursoverdracht af en zegt toe te gaan proberen om het oude 

bestuur te gaan evenaren met een mooi, geslaagd bestuursjaar. 

 

12. Jaarprogramma 2020-21: dit volgt later. 

 

13.  Rondvraag / WVTTK 

Vraag van Alida over het Skiwanis-weekend in Winterberg. Ze heeft een 
eerder al een optie genomen op het derde weekend van januari 2021. Wat doen 

we hiermee? Als we niet gaan wil Alida tijdig afbellen.  
Antwoord: annuleer de optie maar, want in deze coronacrisis gaat/kan niemand 

mee. 

Alida deelt mee dat er dit jaar geen kerstmarkt komt. Besluit van de 
organisatie. 

Ria is getest op corona en krijgt zondag de uitslag. Verder gaat het wel goed met 
haar zegt Marianne, al werkt ze eigenlijk veel te veel.  

 
14. Sluiting 
De kersverse voorzitter Edwin sluit de vergadering om 21.20 uur.  

Afgezien van wat storingen op de lijn en bijgeluiden ging het best goed zo’n online 
Teams-vergadering. 

 

Wel en Wee 

Reinder wordt weer Opa. Voor de derde keer al weer ! Lisa is namelijk in 

verwachting van haar 2e . Het is een dochter. Het wicht wordt in februari verwacht 
het levenslicht te zien. Naast deze wel is er ook een kleine wee: Bart, de man van 

Lisa, is positief getest op corona. Hij werkt in de zorg en had wat 
griepverschijnselen. Hij is nu in quarantaine op de bovenverdieping van hun huis, 
terwijl Lisa en Silke op de benedenvedieping verblijven.  

 

 


