
     

                                                                                                                   

Verslag KIWANISBIJEENKOMST 15 SEPTEMBER 2021 

LOCATIE:  Gezondheidscentrum Lloydsterras Veendam 

AANVANG: 20.00 uur 

Aanwezig zijn: Angelina, Hasine, Ria, Gerard, Erwin, Ans, Simon, Paul, Allex, Jan, Eric, Andre, 
Edwin, Wim en Gert-Jan. Later zal Karel nog aansluiten. 

 

 

 

1. Opening door Edwin 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Edwin doet verslag van zijn herstel welke minder snel gaat dan verwacht 
- Ans neemt het woord en meldt tot onze grote spijt dat zij haar lidmaatschap 
opzegt. Ans gaat de rol van secretaris bij de Stichting Alzheimer Groningen invullen 
en zoals wij Ans ook kennen zal zij dit met volle inzet gaan doen. Helaas ziet zij geen 
mogelijkheid dit te combineren met het lidmaatschap bij de Kiwanis vandaar ook 
haar opzegging. 

3. Verslag van de bijeenkomst van 3 september in Parkzicht – Geen op- of 

aanmerkingen. Een puik verslag aldus Henk Spelde 😊 
4. Begroting bestuursjaar 2020-2021 🡪 Deze wordt goedgekeurd door de leden 
5. Verslag Stichting Kiwanis Activiteiten door Jan 

(Korte samenvatting) 
-De stichting gaat nog met Rob uit eten als dank voor zijn bijdrage hiervoor. 
- SINTERKLAAS ! Sievert Uneken is gestopt met het organiseren van het feest waar 
Jan altijd de Sint speelde hij zou dit willen overdragen aan Jan die nadenkt hoe hij dit 
moet invullen zodat de revenuen naar de Kiwanis gaan. Jan gaat met enkele leden in 
overleg en komt hierop terug. 
-Donatieverzoek  Ommelander Ziekenhuis over een boek. Stichting gaat zich beraden 
ook naar aanleiding van een  eerder verzoek. 
- Onze (Gerard zijn) wijnactie heeft weer ca. € 500,- opgeleverd 

- Jan stelt boeken ter beschikking aan de Kiwanis kinderhoek in overleg met Wim 
zal   dit ingevuld worden het gaat om ca. 30 boeken 

 

 

6. Rondvraag 
- Ans vraagt naar een update inzake gelden naar de Burcht en of deze inmiddels 
overgenomen is door “Het vergeten kind” Henk S. geeft nader uitleg dat “Het 



vergeten kind” geen activa (gebouwen) overneemt familie Ferrari is nog zoekende 
naar een opvolger. Henk zal navraag doen over onze donatie. 

7. Wel en wee 
8. Zowel Karel ( problemen met overnachtingen van kennissen) als Hasine (optreden 
Irma was prachtig) en Erik ( update gezondheid van Elly) maken hier gebruik van. 

 

Na de afsluiting starten we met het Programma:  transities in de gezondheidszorg en 
rondleiding GCLT door Wim. Onder zachte dwang worden de leden voor 22.30 uur het GCLT 
uitgewerkt in verband met mogelijk afgaan van het inbraakalarm. 

 

 

Namens het bestuur, 

uw notulist in bange dagen 

Gert Jan 

                                                                                                                  


