
 

 

 

 

Agenda online Kiwanisvergadering van 28 mei 2021 

Aanvang 20.00 uur via Microsoft Teams, hopelijk is dit de laatste online bijeenkomst. 

1. Opening door Edwin van Calkar 

2. Mededelingen: 

• De geplande bestuursverkiezing van 2 juni komt te vervallen, onze president-elect 

Hasine zal haar nieuwe bestuur presenteren tijdens de zomer-BBQ. 

• Juli:  Zomer-BBQ is gepland op 3 juli 2021 bij onze voorzitter Edwin in de tuin. De 

BBQ is met partners en kinderen en begint om 16.00 uur. Het adres van Edwin en 

Marlies is Catharinastraat 7 te Wildervank in Woellust. Opgave voor deelname 

graag voor23 juni 2021 bij Wim. 

• Augustus:  Huisbijeenkomst tijdens zomervakantie is bij Wim en Paula Duurswold 

15  te Veendam en is gepland op 7 augustus 2021.  

• September: kampeerweekend van 10 t/m 12 september bij voldoende 

belangstelling. 

• Oktober: 1 oktober 2021 vindt de bestuursoverdracht plaats.  

• Donatie van SKA aan landelijk lustrumproject Het Vergeten Kind. 

• Afstemmen hoogte van het te doneren bedrag. 

 

3. Ingekomen stukken: 

• Online KIEF-congres 5 juni 2021 te Luxemburg aanvang 9.00 uur, namens Kiwanis 

Club Veendam neemt Hasine deel aan dit congres en is gemachtigd haar stem 

namens KCV uit te brengen. 

• E-mail van Ano Niem, waarin hij/zij zijn/haar zorgen en frustratie uit over de gang 

van zaken binnen de Voedselbank Veendam. Is of een klokkenluider of iemand 

die bestuur van Voedselbank Veendam in kwaad daglicht wil stellen. 

4. Uitslag online pub quiz van 30 april 2021 met 12 deelnemende teams: Team Karel 

Geijzendorffer winnaar van deze 2e editie. Karel krijgt voor deze prestatie nog een 

flesje Limoncello. 

5. Vaststellen en goedkeuren begroting bestuursjaar 2020-2021 (Gert Jan) 

6. Lustrumcommissie (André) 

7. Ledencommissie (Alida) 

8. Stichting Kiwanis Activiteiten (Jan) Henk Moorlag benoemd tot secretaris in de 

stichting 

9. Rondvraag 

10. Sluiting door Edwin 

11. Wel en wee 

Bij afwezigheid van Wim zal Hasine het verslag maken van de bijeenkomst op 28 mei 


