
 
 

 

                                        
 
 
Verslag van online Kiwanisvergadering van 20 november 2020 
 

1. Om 20.05 uur opent Edwin de onlinevergadering die te volgen is via Microsoft Teams en heet 
iedereen van harte welkom. 

 
2. Aanwezig zijn 18 leden, 

              afwezig met kennisgeving zijn:  Karel Geijzendorffer,  Alida Schonewille ,Henk Spelde, Heleen       
              Klatter, John Wichhart en Marianne Hesse. 
 

3. Edwin leest zijn reactie op de vraag van LG Cees van Ee voor en geeft aan om met alle 
voorzitters van Divisie Noord een online meeting met Cees van Ee te willen bijwonen. 
Zaterdag 28 november zal een check van € 2000,00 door Jacob Huisman, namens de 
Serviceclubs van Veendam  overhandigd worden aan Stichting Summerfun. Dit is een deel 
van de opbrengst van de carrousel van de kerstmarkt 2019. 
Persberichten zijn verschenen in D v/h N en de Veendammer. 
Protocol hoe om te gaan met social media is door Reinder op de website geplaatst. 

 
4. Simon is het niet eens met het voorstel van het bestuur om de notulen van een vergadering 

te vervangen door een simpele actie/puntenlijst. Dit zou de traditie en de kronieken van KCV 
teveel geweld aandoen en de afwezigen zouden onvoldoende geïnformeerd worden. Het 
argument van het bestuur dat dat juist een stimulans voor een ieder is om toch vooral bij de 
vergadering aanwezig te willen zijn, werd als een non-issue van tafel geveegd. Toen Simon 
bijval kreeg van een aantal andere leden, heeft het bestuur haar voornemen om een actielijst 
te maken herzien en wordt er dit jaar alsnog een verslag gemaakt. 

 
5. Verslag ledencommissie bij monde van Wim: de drie aspirant-leden zijn nog steeds 

enthousiast en blijven in afwachting tot het kunnen bijwonen van fysieke bijeenkomsten. 
Van hun aanbrengers wordt verwacht dat zij af en toe polsen hoe het met hun enthousiasme 
staat. 
 

6. Verslag lustrumcommissie bij monde van Wim: oproep om een contactpersoon voor het 
landelijk lustrumproject te benoemen. Van de aanwezigen stelt niemand zich beschikbaar. 
Aan Henk en Marianne zal gevraagd worden om de functie van deze persoon beter te 
omschrijven en wat er precies van hem of haar verwacht wordt. 
 

7. Rutger doet verslag van zijn op handen zijnde verhuizing van Wildervank naar Langebosch. 
In maart 2021 verhuist het gezin naar hun nieuwe onderkomen, nadat deze grondig is 
verbouwd en ge-updatet door onze club-aannemer Erwin. Het huis in Wildervank is binnen 
een week verkocht. Rutger en Florien proficiat. 

 
8. Mark geeft een korte samenvatting van zijn herstel wat betreft zijn crushletsel van zijn duim 

tijdens het beruchte houtkloven! Zijn duim is redelijk hersteld en verloopt voorspoedig hij 
bedankt de club voor de attentie van de Gezonde Apotheker. 
Ook Simon is goed hersteld van zijn aanrijding op de fiets tegen een bestelbus, hij wil er niet 
teveel worden aan vuil maken en is op een lichte hersenschudding na alweer de oude (zie 
punt 4). Ook Simon bedankt de club voor zijn fruitdoos. 

 
 
 



 
 

 

9. Wel en wee:   
André meldt dat zowel zijn broer als zijn oudste dochter positief getest zijn op het 
coronavirus,  beide zijn in quarantaine of geweest  en herstellen langzaam.  

  
10. Rondvraag. 

 
 

11. Sluiting na een uur vergaderen sluit Edwin o m 21.10 uur de vergadering. 
 
 
 
       Volgende online vergadering op 18 december 20.00 uur via Microsoft Teams. 
       Link volgt. 
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