
Notulen kiwanis vergadering 28 mei 2021. 

Aanwezig waren :Edwin van Calkar ,Luppo Diepenbroek,Hasine van den Ende,Jan Harttekamp, Gert-

Jan Hoving, Karin lodewijks, Eric Nijsten, Mark Rotman, Allex Slagter en Henk Spelde. 

1.Opening door Edwin van Calkar:Edwin heette iedereen van harte welkom. 

 

2.Mededelingen : de geplande bestuursverkiezing van 2 juni komt te vervallen .Hasine zal het nieuwe 

bestuur bekend maken 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.Het adres van Edwin en Marlies is Catharinastraat 7 te Wildervank in 

Woellust.Opgave voor deelname bij Wim graag voor 23 juni 2021 

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 bestuursoverdracht 

Donatie SKA:Henk Spelde 29 x 15 euro =435 euro,het bedrag wat terug is gegeven van wege minder 

uitgaven door corona is via Henk toegekend aan het acdtieplatform,Henk maakt zich ook hard dat 

andere clubs dit ook gaan doen en heeft een stukje over het actieplatform in het Kiwanis blad 

geschreven,voor verder informatie kun je altijd bij Henk Spelde terecht.Bij de andere clubs is er 

weinig animo om de 2500 euro te doneren voor het lustrum project.Veendam staat op de tweede 

plek wat betreft de hoogte van de donaties.Eric stelt voor om niet nog meer te doneren,eerst 

moeten de andere clubs maar over de brug komen. 

Ingekomen stukken : 

Online KIEF congres 5 juni 2021 in Luxemburg,aanvang 9.00 uur,namens Kiwanisclub Veendam 

neemt Hasine deel aan dit congres en is gemachtigd haar stem namens KCV uit te brengen. 

Email 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. Unaniem is besloten hier niets mee te doen. 

Uitslag online pubquiz 30 april 2021 met 12 deelnemende teams :Team van Karel Geijzendorffer is 

winnaar en Karel krijgt hiervoor een fles limoncello . 

Vaststellen en goedkeuren begroting 2020-2021.Zal geagendeerd worden voor de volgende 

vergadering,aangezien het quorum niet gehaald is op deze vergadering.Er waren maar 10 leden 

aanwezig. 

Lustrumcommissie: Henk Spelde brengt nogmaals het platform onder de aandacht,voor meer 

informatie hier over contact met Henk Spelde. 



Ledencommissie:informatie hierover bij Alida.2 voordrachten en 3 mensen die al verder in de 

procedure zijn en uitgenodigd kunnen worden,voorstel is om ze voor de BBQ en de huisbijeenkomst 

uit te nodigen. 

SKA :Jan harttekamp:Rob Willems is per 1 mei afgetreden als secretaris en draagt het stokje over aan 

Henk Moorlag.Inkomsten van de stichting: Houtkloof actie 1980 euro en de wijnactie 2350 euro.  

Vrienden van Kiwanis 700 euro.Uitgaven van de stichting :Paasactie voedselbank 500 

euro,Sokkenactie 300 euro,school van Rob in Kenia 500 euro.kosten voor beheer van de 

website,bankkosten en tractaties voor de houtklovers.1 donatie is gestopt voor de 

Monnereauschool.Ze hebben een prijs gewonnen met inzamelen van elektronica e.d. en dat is een 

reis all inclusive begeleiding.   

Tot 500 euro heeft de stichting het mandaat om iets te doneren en dit wordt achteraf meegedeeld 

aan de leden.Gert-Jan wil graag van te voren weten wat en aan wie er gedoneerd is,het staat zo raar 

als mensen buiten de club hier eerder van op de hoogte zijn.Er wordt een oproep aan alle leden 

gedaan om een donatie voorstel te doen. 

Rondvraag:Het diner van 18 juni is afgezegd,Jan Harttekamp zou toch graag nog eerder bij elkaar 

komen. 

Wel en wee:Eric had een Wee,Elly is 5 jaar geleden behandeld voor borstkanker,helaas is er weer een 

knobbeltje terug gekomen ,waaraan Elly 15 juni geopereerd gaat worden.We wensen ze heel veel 

sterkte de komende tijd.Een wel is dat bij Eric de PSA goed is.Een ander wel in  de familie Nijsten is 

dat hun zoon Loek in september gaat trouwen,daarom heeft Eric al afgezelfd voor het 

kampeerweekend. Gert-Jan had ook een heuglijk nieuwtje ,hun dochter Rowanne verwacht begin 

november moeder te worden en Gert-Jan en Anneke opa en oma. 

Dit alles is precies in 1 uur besproken,waarvoor hulde aan de voorzitter.                                   

 Hasine van den Ende  


