
   Jaarverslag Kiwanis 2020-2021 

                                          Groen moet je samen doen 

 

Het is een bewogen jaar geweest, dat zich voor het overgrote deel heeft afgespeeld in een 

periode van Lock down in vele sectoren, onderwijs, sport, kunst, cultuur, horeca en musea 

worden hard getroffen door deze maatregel. De Lock down wordt ingesteld door de 

overheid op advies van het Outbreak Management Team en het R.I.V.M. vanwege een 

pandemie veroorzaakt door het sarsvirus: COVID-19. Van de normaal gesproken twintig 

reguliere bijeenkomsten op de eerste woensdag en de vierde vrijdag met in de 

zomermaanden een of twee huisbijeenkomsten in een kiwanisjaar, zijn er maar een tweetal 

reguliere bijeenkomsten, een BBQ en een huisbijeenkomst gerealiseerd. Deze Lock down 

heeft een enorme impact op het verenigingsleven en dus ook op ons bestuurs- en 

verenigingsjaar. Het belooft dus maar een kort jaarverslag te worden. Is er dan niets anders 

georganiseerd?  Jawel, een nieuw fenomeen in ons bestuursjaar doet zijn intrede namelijk 

de online zoom bijeenkomsten. Een primeur in de geschiedenis van Kiwanis Veendam, voor 

de één een gruwel voor de ander een zegen?  Het gemis aan fysieke contacten heeft 

gevolgen voor de sociale cohesie binnen de club. Daarover later meer. Eerst over hoe het 

allemaal is begonnen: 

14 juni 2020 komt ons bestuur, bestaande uit Edwin (voorzitter), Wim (secretaris) en Gert-

Jan (penningmeester) bij elkaar ten huize Hoving om onder het genot van een hapje en een 

drankje te brainstormen over het jaarprogramma, de bestuursoverdracht en een thema voor 

het nakende jaar. Van een Lock down is op dat moment geen sprake, omdat het zomer is en 

het virus dat ons vanaf maart 2020 in de houdgreep houdt een soort van winterslaap houdt. 

Als thema komen we al snel op: “Groen moet je samen doen” daar kun je veel 

buitenactiviteiten onder scharen, is actueel, duurzaam en verbindend. Zo ontstaat ons 

jaarprogramma waarvan ik jullie een aantal onderdelen niet wil onthouden: 

- Fietstocht door het veenkoloniale landschap over de zevenbruggetjes met een high 

tea in de Wildervanksterdallen 

- Kleiduiven schieten bij Vulpes Vulpes in Nieuwe Pekela 

- Bloembollen planten en promoten van het insectenhuis Heemtuin 

- Lopen van het blote voeten pad met kinderen en kleinkinderen 

- Kookworkshop 

- Sneeuwpop maken en of schilderen 



- Schaatsclinic in Kardinge 

- Curling in Thialf Heerenveen 

- Pub quiz met vragen over Veendam historie en provincie Groningen 

- Kampvuurverhalen en herinneringen aan de Bommelhoeve 

Een zeer vruchtbare brainstormsessie, die een schat aan mooi programmaonderdelen 

oplevert, waarvan maar één onderdeel heeft plaats gevonden en dat is de pub quiz, omdat 

dit onderdeel als enige online georganiseerd kan worden, wat twee keer is gebeurd onder de 

bezielende leiding van Patrick Hoving en zijn vriend Collin. De eerste pub quiz levert als 

winnaar de familie Koster op en de tweede de familie Geijzendorffer, die hoewel, verblijvend 

in Rotterdam toch kunnen meedoen. Een voordeel van online zoom meetings. De winnaars 

ontvangen een fles Limoncello. In de overige online bijeenkomsten is met behulp van 

Microsoft-teams digitaal vergaderd. Een poging van het bestuur om de manier van 

verslaglegging te moderniseren strandt op de onverzettelijkheid van een aantal minder 

vooruitstrevende leden. Het plan om geen notulen/verslag meer te maken, maar in plaats 

daarvan een actie/puntenlijst haalt het bij meerderheid van stemmen net niet. Het zou de 

kronieken van de club teveel geweld aan doen. Voor dit argument zwicht het bestuur en 

draait hun voorgenomen wijziging terug. Alle verslagen staan dus netjes op onze Kiwanis 

site, die uitstekend wordt beheerd door onze webmaster Reinder. 

Als pleister op de wonde vanwege het niet doorgaan van de traditionele 

programmaonderdelen als de kerstviering, de kerstmarkt en de Nieuwjaars wandeling, 

georganiseerd door het “jongste” lid en president-elect Hasine heeft het bestuur het plan 

opgevat alle leden een doos Nieuwjaars rolletjes met een bus slagroom te bezorgen. Dit 

wordt door de leden met dank ontvangen en gewaardeerd. 

We beginnen het bestuursjaar met 29 leden en eindigen het jaar met 28 leden, per saldo 

hebben we dus maar een lid verloren. Maar elk lid verliezen is er een teveel. Helaas hebben 

Rob Willems en Ans Timmermans onze club om voor hun moverende redenen verlaten. Rob 

gaat zich meer richten op zijn onderwijsprojecten in Afrika en Ans heeft een functie 

aanvaard bij de Stichting Alzheimer in Noord Nederland en wil zich daar voor 100% voor 

inzetten zodat zij bang is dat er voor de Kiwanis te weinig tijd overblijft. We wensen beide 

veel succes bij het invullen van hun ambities en bedanken beide voor hun inzet bij en voor 

Kiwanisclub Veendam. Als nieuw lid mogen we Angelina Kuik verwelkomen, zij heeft na het 

bijwonen van 3 fysieke bijeenkomsten lid te willen worden van onze club. Angelina welkom. 

Fundraising voor het spekken van de SKA-kas is gelukkig gewoon doorgegaan. De wijnactie 

van Gerard levert de stichtingskas substantiële bijdragen op en datzelfde geldt ook voor de 

noeste arbeid van onze kloeke houthakkers, die bijna elke zaterdagochtend weer en wind en 

kou trotseren om met het hakken en zagen en kloven van hout niet alleen zich zelf warm 

houden maar ook de penningmeester van de stichtingskas, die er dankzij hun inzet ook 

warmpjes bijzit. Hulde en dank voor alle hakkers en drinkers. Ga zo door, ad fundum.  



Zaterdag 28 november is er een check van € 2000,00 overhandigd aan de Stichting 

Summerfun. Dit bedrag komt uit de opbrengst van de carrousel van de gezamenlijke services 

clubs in Veendam op de kerstmarkt 2019. Een persbericht hierover verschijnt in het Dv/hN 

van 30 november 2020. Van elke serviceclub is een vertegenwoordiger aanwezig. 

Kiwanis Veendam heeft zich ingespannen om als landelijk project “Het Vergeten Kind” te 

introduceren en te promoten. Nadat met grote meerderheid dit project de meeste stemmen 

van alle Kiwanisclubs in Nederland krijgt, nemen Marian Hesse en Henk Spelde zitting in de 

landelijke lustrumcommissie en doen zij een beroep op onze club om naast de “verplichte” 

donatie van €2.500,00  nog een extra donatie van minimaal € 2.500,00 uit de stichtingskas 

van de SKA te doen. Dit voorstel wordt door de leden gesteund en geëffectueerd. De hoop 

en wens van Henk en Marianne is dat andere clubs dit goede voorbeeld zullen volgen zodat 

de beoogde €250.000,00 voor Het Vergeten Kind behaald zal worden. André Oldenziel wordt 

bij acclamatie benoemd tot woordvoerder van de landelijke lustrumcommissie en fungeert 

als intermediair tussen de commissie en onze club Kiwanis Veendam. 

Rest mij nog te vermelden dat er twee fysieke bijeenkomsten zijn geweest: één in onze 

vertrouwde locatie Parkzicht, waar Gert Jan een boeiend betoog heeft gehouden over de 

energietransitie en één in het Gezondheidscentrum Lloydsterras, waar Wim een zo mogelijk 

nog boeiender betoog houdt over de transitie in de zorg en een korte rondleiding geeft in 

het nieuwe gezondheidscentrum.  Eerder dat jaar is door Jan Harttekamp de Kiwanis 

kinderhoek overhandigd aan Henk Veentjer als vertegenwoordiger van de eigenaren van het 

GCLT.  De jaarlijkse BBQ heeft zich voltrokken in de tuin van Edwin en Marlies alwaar Hasine 

haar nieuwe bestuur op ludieke wijze bekend gemaakt heeft en Gert Jan zich kranig heeft 

geweerd als master chef van het geroosterde vlees en andere vegetarische bijlagen, wat een 

daverend succes is gebleken. Het nieuwe bestuur bestaat naast de voorzitter Hasine uit 

Heleen (secretaris) en Ria ( penningmeester) als elect is Ina gekozen. De ledencommissie is 

niet, noch fysiek noch online bij elkaar geweest. De huisbijeenkomst van 7 augustus bij Wim 

en Paula is erg gezellig geweest en heeft met 13 leden in de gezonde buitenlucht bij 

tuinhaard en onder de  overkapping coronaproof plaats gevonden. 

 

Namens het bestuur, 

Edwin, Gert-Jan en Wim 

                                                                                          


