
Verslag van de online Kiwanisbijeenkomst van 26 maart 2021 

1. Opening door onze voorzitter Edwin, die alle 18 aanwezigen welkom heet. 

 

2. Online aanwezig zijn: Ans, Simon, Henk S., Edwin, Eric, Karin, Rutger, Reinder, Luppo, Rob, 

Allex, Paul, Jan, Mark, Gert Jan, Alida, André, Wim en later Hasine. Afwezig met kennisgeving: 

Karel, Heleen, Henk M., Gerard, Erwin, John en Marianne. Afwezig zonder kennisgeving: 

Roelf, Ina en Ria. 

 

Hasine is namens het bestuur vertegenwoordigd in de online regio bijeenkomst en maakt er 

een samenvatting van, die nog verspreid zal worden onder de leden. 

Jan uit zijn bezorgdheid over de sfeer in de club en ontvangt signalen van leden over de 

toegevoegde waarde van hun lidmaatschap van de KCV. Jan wordt gerustgesteld als blijkt dat 

het bestuur inmiddels contact gehad heeft met Reinder en e.e.a. uitgesproken is. 

Alida oppert het voorstel om in kleine groepjes bij elkaar te komen. 

Paul geeft aan voorstander te zijn voor een voordeurborrel. 

Allex is alleen nog via de whatsappgroep “mannen in ’t hout” verbonden met de club en 

houdt een warm pleidooi voor de maidenspeech van de oudere leden. 

André vindt dat er online iets meer te organiseren is dan alleen “saai” vergaderen en pub 

quizzen. Hij denkt hierbij aan lezingen en of sprekers van buitenaf. 

Jan biedt aan een lezing over het Hunebedcentrum te willen presenteren.   

Het bestuur neemt alle goed bedoelde adviezen ter harte en komt erop terug. 

Rob Willems legt uit waarom hij zijn lidmaatschap van de club per 1 oktober 2021 opzegt: hij 

wil zich meer toeleggen op zijn werk in Kenia en zich inzetten voor het open houden van de 

school en daar meer projecten begeleiden en wordt daarbij ondersteund door zijn 

werkgever. Ook treedt hij per 1 mei uit de SKA. Henk Moorlag heeft zich kandidaat gesteld 

om Rob op te volgen. Tegenkandidaten kunnen zich bij Jan melden. 

 

3. Henk Spelde motiveert zijn voorstel om de € 435,00 contributie restitutie voor het landelijk 

lustrum te bestemmen. Kiwanis Veendam vervult een voortrekkersrol in het landelijk project 

en Henk en Marianne maken deel uit van de lustrumcommissie en dus hebben wij een 

voorbeeldfunctie en geven dan een goed signaal af aan de andere Kiwanisclubs om met hun 

restitutie hetzelfde te doen. 

Reinder vindt dat de contributie restitutie geld is van de leden en moet worden 

“teruggegeven” aan de leden zelf door het  aan het lustrum van de KCV toe te voegen. 

Over  beide voorstellen wordt gestemd en met 12 tegen 7 wordt het voorstel van Reinder 

aangenomen. 

De vergadering is het wel eens dat er vanuit de stichtingskas een extra donatie (boven de 

€2.500,00 aan het Vergeten Kind gedaan moet/kan worden om de redenen die door Henk 

genoemd zijn. Dit voorstel wordt een volgende vergadering geagendeerd. 

 

4. Het verslag van 26 februari wordt vastgesteld en goedgekeurd. 

 

5. De begroting van 2020-2021 is niet rond gestuurd en kan dus niet behandeld worden. Excuus 

van Gert Jan hiervoor.  



 

 

6. Programma voor de komende 3 maanden vooralsnog online totdat de coronamaatregelen 

door RIVM en overheid versoepeld worden en meer fysieke bijeenkomsten mogelijk maken. 

Laatste vrijdag  30 april online pubquiz door Patrick Hoving. 

Bestuur zal meer variatie in online bijeenkomsten organiseren, in overeenstemming met de 

wens van een aantal leden.  

 

7. Namens de Stichting Kiwanis Activiteiten deelt Jan mee dat er na voorstel van Eric € 499,22 is 

besteed aan de paasactie van de voedselbank in Veendam, waar 124 kinderen van genoten 

en geprofiteerd hebben. De boekenactie van Stichting Nederland laat te lang op zich 

wachten en wordt niet gehonoreerd. Ook het sponsorverzoek van de Lionsclub om 

gezamenlijk de  breinbieb van Biblionet te steunen wordt afgewezen, omdat het niet in onze 

profielschets past: “Serving the Children”. 

 

8. Alida vraagt of de leden actief moeten blijven zoeken naar mogelijke nieuwe aspirant-leden, 

nu de lockdown het bezoeken van nieuwe leden bemoeilijkt. Er is namelijk een voordracht 

van Karel bij haar binnengekomen. De vergadering is van mening dat er altijd nieuwe leden 

bij de ledencommissie moeten kunnen worden voorgedragen.  

 

9. André heeft namens de landelijke lustrumcommissie niets nieuws te melden, maar roept 

iedereen op eens op de site: www.kiwanis.hetvergetenkind.nl te kijken. 

 

10. Rondvraag  

Reinder verzoekt één ieder op onze site na te gaan of de ijkpunten, die in elk bestuursjaar 

nodig zijn te controleren. 

Hasine wil graag de ommetjes door familie laten sponsoren. 

Jan vraagt Mark de foto van de paasactie op Facebook en onze website te plaatsen. 

Paul meldt dat er naast de rode wijn nu ook witte wijn verkrijgbaar en bij Gerard te bestellen 

is en wil dit graag op alle social media terug zien. Dus stug door drinken voor het goede doel. 

 

11. Om 22.00 uur sluit Edwin de vergadering. 

 

12. Geen wel en geen wee. O wee! 

 

 
 

Wim Thiewes, secretatris 

http://www.kiwanis.hetvergetenkind.nl/

