
Aan:   Maaike Roosen (voorzitter  Lustrumcommissie KIDN) 
Van:   Marianne Hesse en Henk Spelde 
Datum:  26 februari 2022 
Betreft:  Uitstappen uit de Lustrumcommissie 
 
Dag Maaike,  
 
Hierbij deel ik, mede namens Marianne, mede dat wij met onmiddellijke ingang uit de 
lustrumcommissie stappen.  
De druppel die de emmer deed overlopen was de vergadering van 24 februari 2022.  
 
Tijdens die vergadering is onmiskenbaar door de overige leden van de lustrumcommissie aangegeven 
dat de samenwerking met Het Vergeten Kind wordt gekarakteriseerd met “wij zijn geen slaaf van 
HVK” .  
Deze toon werd gezet door Piet Derks als adviseur van de lustrumcommissie tijdens een hernieuwde 
discussie over de heppieboxen.  Hoewel ik daar direct stellig afstand van heb genomen,  werd door 
de overige leden van de lustrumcommissie hun onvrede over de samenwerking met HVK en later ook 
over samenwerking met landelijke goede doelenactie (UNICEF) geuit. “Het levert Kiwanis niks op”. 
 
Al eerder tijdens het agendapunt Financiën werd ook al door Piet gesteld: ‘Alle aandacht nu voor 
clubs, die nog niet betaald hebben, en de rest is bijzaak!” Ook daar was ik het niet mee eens. Ik 
haalde het voorbeeld van het resultaat van de DE-zegelactie van de Lions aan. Ik had dat resultaat. 
aan de lustrumcommissie gemaild. Het resultaat was 1 miljoen euro in 10 jaar! 
Kleine acties afdoen als bijzaak en ingezet worden als incassobureau is niet de insteek waarmee ik 
actief en doeltreffende wil zijn in de lustrumcommissie.  
 
Marianne en Henk hebben de kans gegrepen om een project op te zetten in samenwerking met Het 
Vergeten Kind, daarbij de menselijke en geestelijke waarden boven materiele waarden stellen.  
Dit is in het projectplan zichtbaar middels doe-acties. Het gaat dus niet alleen om geld maar ook om 
zichtbaar zijn in eigen regio. Ook het betrekken van het kinderhotel De Burcht in Wedde in het 
project heeft een meerwaarde.  
 
Kiwanisclub Veendam werd enthousiast, divisie Noord-Oost  stond achter het doel voor het 
lustrumproject en zelf de clubs in Nederland. Door een unieke peiling onder de leden werd het 
Veendammer project als doel van het lustrumproject  met grote meerderheid gekozen, ondanks een 
afgedwongen start. Uit meer dan 90 % van clubs die aan de peiling hadden deelgenomen, kwam  
één of meer stemmen . Dat er altijd teleurgestelde clubs/ instellingen achterblijven die het niet 
geworden zijn, is begrijpelijk.  
Wel heb ik het gevoel gehad dat dit altijd is blijven knagen.  
 
Twee leden van de KC Veendam treden toe tot de lustrumcommissie met als opdracht de contacten 
met HVK te onderhouden. Dat is ook met enthousiasme gedaan. Ook  de andere leden van de 
lustrumcommissie zijn meerdere malen bij gesprekken met HVK betrokken geweest.  
 
De samenwerking met HVK omschrijf ik tot de dag van vandaag als openhartig en in dialoog naar 
mogelijkheden zoeken om activiteiten van elkaar te ondersteunen. Dat heeft tot mooie resultaten 
geleid. Ook begrip hebben voor beperkingen komt bij de gesprekken  aan de orde. De grootste 
beperking is natuurlijk de invloed van de coronapandemie.   
 
Toch blijven zoeken naar meer dan alleen maar het materiele is voor mij de drijfveer geweest om 
positief en actief deel te nemen aan de lustrumcommissie.  Middels agenda en verslag, verslagen van 



gesprekken met HVK, het (mede)schrijven van een plan van aanpak en notities heb ik de overige 
leden bij het doel van het project betrokken. Maar dat is blijkbaar onvoldoende gelukt. 
 
De doeltreffendheid van de lustrumcommissie sluit niet aan bij mijn verwachtingen en inspanningen.   
Hoe goed te communiceren met elkaar en de achterban  is de rode draad tijdens alle vergaderingen.  
Ik heb aangeboden om te ondersteunen bij maandelijkse info rechtstreeks naar de club middels de 
lustrumcontactpersonen. Ik heb de club Veendam aangeboden om via de sociale media aandacht 
voor Kiwanis en haar lustrumproject te krijgen. Van beide is geen gebruik gemaakt, maar anders 
gezocht naar een oplossing van het communicatieve probleem.   
 
Als dan de onze inspanningen ten opzichte van HVK worden gekarakteriseerd als slaafs en de 
lustrumcommissie weerspreekt dat niet en de LC gaat alleen nog maar achter geld aan, dan wordt 
mijn inzet niet gewaardeerd en voel ik mij in mijn integriteit aangetast.  
 
Dus: uitstappen  
 
Ik heb de grondregels van Kiwanis er maar weer eens op nagelezen. De meest aansprekende regel is: 
“Behandel een ander, zoals je zelf ook behandeld wilt worden”. Dat geldt ook voor hoe ik vind dat wij 
HVK dienen te behandelen.  
 
Terugkijkend op de lustrumtijd heb ik een aantal doelen weten te bereiken, dankzij de extra steun 
van KC Veendam,  
We hebben kracht getoond om een lokaal initiatief tot landelijk doel te ontwikkelen, 
We hebben nieuwe contacten gelegd en verdiept rond vergeten kinderen en instellingen die daar bij 
betrokken zijn,   
We hebben veel nieuwe mensen leren kennen.  
We hebben de Burcht in Wedde in contact gebracht met een grote broer.  
We hebben op onze bescheiden manier Kiwanis Nederland en Kiwanisclub Veendam op de kaart 
gezet.  
 

En we hebben nu al een kleine 125 vergeten kinderen niet vergeten! 
 
Ik wens Kiwanis Nederland en de lustrumcommissie veel succes om de volgende 125 vergeten 
kinderen blij te maken.  
 
Namens Marianne Hesse,  
 
Henk Spelde (Kiwanisclub Veendam) 
 
CC: bestuur en leden KIwanisclub Veendam 
CC: Jeroen van Woudenberg, HVK 
 
 
 
 
 
  
 
 


