
Verslag van de online Kiwanisvergadering van 26 februari 2021 
 

1. Om precies 20.05 uur opent onze voorzitter Edwin de online vergadering en heet de 17 
aanwezige leden welkom.  
 

2. Online aanwezig zijn: Jan, André, Ans, Edwin, Gert-Jan, Eric, Hasine, Henk S, Karel, Karin, 
Reinder, Simon, Ina, Mark, John, Marianne en Wim. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat Ina, John en Marianne ons wel kunnen volgen/horen 
maar dat ze zelf niet interactief mee kunnen praten. 
Afwezig met kennisgeving zijn: Alida, Gerard, Rob, Heleen, Paul, Henk M, en Erwin. 
Afwezig zonder kennisgeving zijn: Rutger, Luppo, Ria, Allex en Roelf.  

  
3. -Het voorstel van Henk Spelde om een deel van de contributie, die elke Kiwanisclub terug   

ontvangt, te bestemmen voor het lustrumproject behoeft nadere uitleg: 
Door de corona-epidemie zijn er geen fysieke bijeenkomsten en congressen mogelijk en 
heeft het landelijk bestuur veel minder kosten en uitgaven dan begroot. Daarom wil ze een 
deel van de landelijke afdracht teruggeven aan de clubs. Hoeveel geld dat is en wanneer het 
teruggegeven wordt, is nog niet bekend. Zo lang dat nog niet het geval is, wordt het voorstel 
in de “week” gelegd en te zijner tijd aan de leden ter stemming voorgelegd. 
 
-Het wandelvoorstel (iets organiseren in de bossen van Anloo) van Heleen en Hasine wordt 
door de leden met instemming omarmd. 
 
-De kinderboekenactie waar Rob, Jan en Karin zich over buigen, wacht nog op nadere 
informatie van de Stichting Geef Om Elkaar Nederland. Pas als deze info binnen is zal Jan een 
advies kunnen geven om deze actie wel of niet te steunen en kunnen de 100 kinderboeken of 
een deel ervan toegevoegd worden aan de Kiwanis kinderspeelhoek in het GCLT.  
 
-De oproep van Kiwanisclub Leusden om aan te haken bij een landelijke wijnactie wordt 
verworpen en is als zodanig ook aan hen bericht, omdat wij al sinds 3 a 4 jaar een eigen 
wijnactie houden om de fundraisekas van onze Stichting Kiwanis Activiteiten te spekken. 
Simon kondigt aan dat er binnenkort weer een pallet wijn voor dit doel wordt aangekocht. 
 
-Henk Spelde roept de leden op om de actiebrief van 5 februari 2021 van de landelijke 
lustrumcommissie nog eens goed te lezen en daar waar mogelijk een donatie van vrienden 
en of bekenden te bestemmen voor dit goede doel. Henk hoopt 11 maart 70 jaar te worden 
en aangezien hij geen gasten mag ontvangen vraagt hij hen hun cadeau in de vorm van een 
donatie te willen geven voor het goede doel. Ook John is hem in dit geval al voorgegaan. 
 

4. Het verslag van de online vergadering van 18 december 2020 wordt onder protest van met 
name Reinder en Simon vastgesteld. Zij vinden dat ze hiermee onvoldoende zijn 
geïnformeerd en vinden het te summier en eisen een weergave van de inhoud van een 
bijeenkomst en geen actie- en of besluitenlijst, zoals ook eerder is afgesproken in de 
bijeenkomst van 20 november 2020. Deze afspraak zal in het vervolg gehonoreerd worden 
door de secretaris.  
 
Het verslag van de online pub quiz is niet meer behandeld, maar de pub quiz is als leuke 
invulling van een kiwanisavond ontvangen en wordt meermalen door Mark Rotmans 
genoemd om  (maandelijks) te herhalen. Dit met goedkeuring en instemming van de leden. 
 
 



5. Bij monde van Wim laat Alida weten dat de drie aspirant leden door haar gebeld zijn en dat 
zij alle drie nog warme gevoelens bij hun aspirant lidmaatschap voelen en hopen zo snel 
mogelijk fysiek bij een bijeenkomst aanwezig te mogen zijn. 

 
6. Contactpersoon van de lustrumcommissie, André heeft nog niets te melden vanuit de 

landelijke lustrumcommissie, waar ook onze leden Henk S. en Marianne deel van uit maken 
en moet zich nog verdiepen in zijn nieuw verworven taak/functie. 

 
 

7. Rondvraag:  
Karin vraagt wie er in de kascommissie van de Stichting Kiwanis Activiteiten benoemd zijn. 
Dat zijn Rutger en Ina. 
Karel maakt van de rondvraag gebruik om uit te leggen waarom hij er normaal gesproken 
vrijdagavond nooit bij kan zijn en vanavond wel vanwege de krokusvakantie en dus komen 
zijn oppasverplichtingen te vervallen.  
Jan roept de leden op om ideeën voor kleinschalige fundraise-projecten aan te dragen en ook 
om eventuele goede doelen waar de Stichting haar geld weer aan kan uitgeven voor te 
dragen. 
 

8. Wel en wee: 
Hasine en Paulus hebben per 1 maart hun dierenartsenpraktijk overgedragen aan een andere 
lokale dierenarts en kunnen vanaf nu gaan genieten van hun welverdiende rust en pensioen. 
Zodra de coronamaatregelen het toe laten wil Hasine ons uitnodigen om met haar hierop het 
glas te heffen. Naast de vele bossen bloemen en flessen wijn hangt haar huis vol met kaarten 
van tevreden klanten, vrienden en kennissen. 
 
 

9. Om 21.05 uur sluit Edwin de online vergadering. 
   
 

 
 
Wim Thiewes 
 
 
 


