
 

 

 

 
Notulen vergadering vrijdag 25 februari 2022 

 
Aanwezig:   Allex, Wim, Angelina, Alida, Gert-Jan Hoving, Ina (bij 

maidenspeech), Jan, Luppo, Henk S., Paul, Gerard, Hasine, 

Simon, Roelf, Ria en Heleen   

Afwezig met kennisgeving: Reinder, Edwin, Eric, Erwin, Karel, Henk M., André, John, 

Marianne, Gertjan Holland, Karin, Mark en Rutger 

 

 

1. Opening 

Hasine opent de vergadering en staat even kort stil bij de oorlog in Oekraïne. Ze heeft opgezocht dat 

in Kiev er een Kiwanis-club is. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Henk S. meldt dat hij en Marianne onmiddellijk zijn gestopt met de lustrumcommissie. Ze 

hadden beide het gevoel dat ze weer terug naar af waren. De opmerking: “De Kiwanis is geen 

slaaf van Het Vergeten Kind” was de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens Henk 

S. verliezen ze alle doelstellingen uit het oog. De gouverneur gaf zelfs aan dat de 

lustrumcommissie als een soort incassobureau achter de clubs aan diende te gaan die nog geen 

gelden hebben overgemaakt terwijl dat niet de enige doelstelling is van de lustrumcommissie. 

Henk en Marianne krijgen de club niet meer gemotiveerd. Henk S. was contactpersoon tussen 

de Kiwanis en Het Vergeten Kind. Dat zal nu iemand anders moeten overnemen. Er is 

inmiddels € 123.000,00 aan Het Vergeten Kind gedoneerd. Het gevoel van Henk S. en 

Marianne is dat ze commitment missen. Er is indertijd een discussie gevoerd om dit project te 

kiezen en er heeft een verkiezing plaatsgevonden. Er is geen gezamenlijk gevoel tussen de 

Kiwanis-clubs en Het Vergeten Kind: er is geen commitment. Henk S. geeft aan dat hij het 

gevoel heeft aan een dood paard te trekken. Hij maakt een agenda en een verslag maar dit 

wordt niet gelezen. Daarnaast is er sprake geweest van wisselingen van penningmeesters en 

lopen ook de overboekingen niet goed. Het heeft een jaar geduurd voor ze weer bij elkaar 

gingen zitten en daarvoor is corona geen excuus. Men kan ook middels Teams vergaderen. 

Marianne en Henk S. hebben het gevoel dat ze het te vaak hebben geprobeerd.  

 

Roelf begrijpt het gevoel. Hij heeft als LG twee voorzitters meegemaakt. Bij een krachtige 

voorzitter loopt het goed maar er zit nu een slapjanus. Er was indertijd veel weerstand, met 

name van Rotterdam, ook door de actie met het adressenbestand en dit ettert nog steeds door. 

Henk S. geeft aan dat hij teleurgesteld is in de leden van de lustrumcommissie en het bestuur.  

 

We geven unaniem aan het zeer te betreuren dat het zo is gelopen en danken Henk S. en 

Marianne voor de enorme inspanningen die ze hebben gedaan en begrijpen hun keuze.  

 

Het doel voor Het Vergeten Kind is in ieder geval wel behaald. Henk S. zal het morgen 

doorgeven aan de lustrumcommissie en a.s. maandag aan Het Vergeten Kind.  

  



 

 

 

Wat betreft de heppieboxen is het zo dat dit niet meer via de clubs zal gaan maar dat Het 

Vergeten Kind rechtstreeks contact met de managers van de organisaties zal opnemen zodat 

ze zelf de boxen kunnen wegzetten. Henk S. en Heleen hebben hierover al contact gehad en 

Heleen zal dit communiceren richting het Leger des Heils/William Schrikker Stichting etc. en 

deze namen opvragen zodat Henk S. deze kan doorgeven. 

 

We vragen ons vervolgens af wat dit betekent voor onze houding richting de landelijke 

organisatie. We hebben deze discussie in het verleden wel eens vaker gevoerd. We zijn zelf 

een actieve grote club, we dragen veel af en vragen ons af wat we ervoor terugkrijgen. Gert-

Jan Hoving geeft aan dat hij om deze redenen altijd een hekel had aan serviceclubs. Hij ervaart 

onze eigen club in Veendam niet als zodanig.  

 

We spreken af dat we onze teleurstelling aan de orde zullen stellen tijdens de volgende 

vergadering als Kees van Ee, de LG, aanwezig is. Heleen zal dit op de agenda zetten nl. 

“Divisie Noord en lustrumcommissie”. Hasine zal dit van tevoren met Kees van Ee bespreken 

nl. dat we hier erg veel moeite mee hebben en dat er ook een signaal afgegeven dient te worden 

aan het landelijk bestuur.  

 

We spreken vervolgens nog over het bezoek van de LG. We willen met de LG bespreken 

“divisie noord en de lustrumcommissie” en we gaan ook van tevoren met elkaar eten zodat de 

LG ook kan mee-eten. Dit betekent dat de vergadering op woensdag 9 maart 2022 eerder 

zal beginnen, nl. om 18.30 uur met gezamenlijk eten. Ria zal dit regelen met Java. In de 

uitnodiging zal Heleen wederom aangegeven dat men zich voor vrijdag 4 maart 2022 om 

12.00 uur dient af te melden voor het eten. Geen afmelding betekent dat je het eten dient te 

betalen. 

 

3. Notulen vorige bespreking d.d. 9 februari 2022 

Heleen merkt op dat ze per abuis Roelf niet heeft genoteerd als aanwezige. Voor de rest had niemand 

opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd. 

 

4. SKA 

De bedoeling was dat er een notitie gemaakt zou worden door Hasine en het SKA-bestuur maar dat 

is niet gebeurd. We staan erbij stil dat Simon dit punt eerder naar voren heeft gebracht. Er is een 

reglement waarin is opgenomen dat alle verzoeken beneden € 500,00 door het bestuur van het SKA 

kan worden afgehandeld. Problematiek is nl. dat, zeker in de vakantieperiode als er geen vergadering 

wordt gehouden, bepaalde verzoeken niet kunnen worden afgehandeld. Vanuit de vergadering wordt 

aangegeven dat dit eventueel per mail met elkaar afgestemd kan worden. Simon merkt op dat hij dit 

punt weer wil bespreken zodat er meer betrokkenheid ontstaat. Daarnaast is het  naar zijn mening ook 

niet goed is dat maar drie mensen hierover beslissen, los van het vertrouwen dat hij heeft in de 

beslissingen van het bestuur.  

 

Het standpunt van Simon is door de vergadering omarmd. De vergadering wil hier graag een keer 

met elkaar over spreken. Simon geeft aan dat het geen uitgebreide besprekingen dienen te zijn maar 

dat het afgehamerd moet kunnen worden met een “ja” of een “nee”. 

 

Vanuit het bestuur van SKA is toen ter vergadering aangegeven dat zij hier ook bij betrokken willen 

worden waarna vervolgens is besloten dat Hasine als voorzitter vanuit het bestuur samen met het 

SKA-bestuur hier naar zal kijken en een notitie zal maken.  



 

 

 

 

Daarbij is ook naar voren gebracht dat dan ook afspraken gemaakt dienen te worden met betrekking 

tot de publiciteit. De Kiwanisclub heeft geen vaste communicatiepersoon.  Alida geeft aan dat de 

publiciteit nu heel ad hoc wordt geregeld. In verband met opmerkingen van Ans in haar afscheidsmail 

en Gertjan Holland, die aangaf weinig van de Kiwanis te hebben meegemaakt, is besloten dat dit ook 

meegenomen zou worden in de notitie. 

 

Uiteindelijk beslist de vergadering dat Simon en Alida zich hierover gaan buigen en dat zij voor de 

volgende vergadering op 9 maart 2022 een schriftelijk voorstel, rekening houdend met een eventuele 

wijziging van het reglement, naar de vergadering zullen sturen. Heleen zal dit onderwerp weer op de 

agenda zetten. 

 

5. Financieel verslag houtgroep 

Ook het volgende agendapunt kan niet behandeld worden. Het verslag is er wel, zo geeft Simon aan, 

maar moet nog besproken worden. Deze zal derhalve ook naar de volgende vergadering verschoven 

worden. Verzocht wordt om dan het financieel verslag voor de vergadering te verspreiden. 

 

6. Klein project: Centrum met kids 

Ria legt uit dat dit klein project voor kinderen, waarbij het de bedoeling is dat kinderen spelletjes 

kunnen doen in het centrum, verplaatst wordt van 25 juni 2022 naar 5 mei 2022. Aan ieder derhalve 

een oproep om 5 mei vrij te houden. Heleen geeft wel aan dat dit de meivakantie is en er waarschijnlijk 

veel mensen afwezig zullen zijn. Zij is in ieder geval op vakantie en Wim merkt op ook weg te zijn. 

 

De keuze om het te verplaatsen naar 5 mei is omdat die dag er al iets groots in het centrum wordt 

georganiseerd. Het is niet de bedoeling dat we met dit project geld ophalen maar er zit genoeg in kas 

dus dat zouden we ook richting de kinderen nu kunnen uitgeven.  

 

Er is contact met centrum-manager Sievert Uneken. Bogdike organiseert die dag een 

sprookjesfestival. ’s Avonds is er muziek: Night of the Guitars.   

 

Met betrekking tot de suggestie om een springkussen te huren wordt door de vergadering aangegeven 

dat af te raden in verband met de aansprakelijkheid. Er vinden teveel ongelukken plaats. We vinden 

het een leuk idee om een apart plein in te richten, herkenbaar als Kiwanis, waarbij we ook Het 

Vergeten Kind kunnen promoten. Misschien is het goed om Het Vergeten Kind hier ook bij te 

betrekken. We zullen dit zelf in beheer nemen en de spelletjes aldaar organiseren. De vergadering 

verkrijgt nog een kostenplaatje. Dit staat op de agenda van 9 maart. 

 

Alida geeft nog als tip om Jolanda van de bibliotheek te benaderen. Zij heeft dit ook een keer 

georganiseerd. Ria merkt op dat Leo en Iris ook behulpzaam willen zijn en een soort kinderdisco 

willen sponsoren. Vanuit de vergadering wordt naar voren gebracht dat het wel van belang is dat we 

iets apart doen aangezien elk jaar al muziek wordt georganiseerd. Het moet iets zijn dat ons 

onderscheidt.  

 

Het is de bedoeling dat op de volgende vergadering de werkgroep met een uitgewerkt plan komt en 

dan ook duidelijk gemaakt kan worden wat van de andere Kiwanisleden die bewuste middag wordt 

verwacht.  

 

7. Ledencommissie 

Alida heeft geen mededelingen. De bezoeken moeten nog plaatsvinden. 



 

 

 

 

8. Rondvraag en wvttk 

• Henk. S. merkt op dat voor de oproep mee te doen aan het Running Diner nog zes mensen 

moeten reageren. Hierbij een oproep om dat te doen. De namen heeft hij zo niet paraat. Hij 

heeft overleg gehad met Wim en dat in goede harmonie is besloten dat Henk en André het 

Running Diner organiseren. We spreken nog over de afterparty. We beslissen met elkaar om 

deze door te laten gaan.  

 

• Roelf geeft aan dat voor het zeilweekend er tien opgaven zijn. Het gaat derhalve door! Er is 

nog ruimte. Roelf zal nog een reminder sturen. Wim merkt op dat hij mee wil maar niet weer 

weet of hij zich al heeft opgegeven. Ook Roelf weet dat niet meer. Ina meldt zich ook ter 

vergadering aan. 

 

• Jan Harttekamp meldt dat hij nog mensen kan gebruiken voor NL Doet. Hij zal nog een oproep 

rondsturen.  

 

9. Wel een wee 

- 

 

10. Sluiting 

Hasine sluit de vergadering. 

 

11. Maidenspeech Angelina 

Na de vergadering neemt Angelina ons mee middels een spiraal van logo’s in haar levensloop. Ze is 

in Stadskanaal geboren, heeft haar jeugd doorgebracht in Veendam en is samen met haar verkering, 

Wim Veldhuis gaan studeren en vervolgens ook gaan wonen in Emmen. Ze heeft inmiddels al 33 jaar 

een relatie met hem. Ze hebben samen twee dochters: Michelle en Esmee.  

 

Na haar studie is ze gaan werken bij banken, eerst de Friesland Bank en vervolgens de Rabobank. Op 

dit moment is ze adviseur bij de Rabobank voor het afsluiten van 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van ondernemers. 

 

Angelina is een sportief type en heeft verschillende sporten uitgeoefend. Momenteel loopt ze graag 

hard en maakt ze lange wandelingen. Ze heeft net met Wim het Pieterpad in één jaar tijd gelopen. 

 

Ze houdt van reizen en hoopt dat dat straks ook weer kan.  

 

Heleen Klatter 

 

 

 


