
 

Verslag bijeenkomst 9 maart 2022 
 

Aanwezig:  Cees van Ee, Hasine, Angelina, Karin, Alida, Ina, Gert Jan Hoving, Gert Jan Hollander, 
Simon, Paul,  Eric, Reinder, Luppo, Henk M. 

 Idem, niet mee-eten: Jan, Erwin, Wim. 
 
Afwezig m.k: Ria, Allex, Henk S, Heleen, Edwin, Mark, Roelf, Karel, Rutger, André, John, Marianne, 

Gerard 
 
1. Opening 

Na de smakelijke en wel zeer uitgebreide maaltijd opent Hasine de vergadering en heet 
Luitenant Gouverneur Cees van Ee welkom. 

2. Mededelingen 
a. Het bestuur laat weten dat Ria haar rol als penningmeester voor een paar maanden 

neerlegt om al haar aandacht te kunnen richten op de nieuwbouw van haar zaak en 
woning. Tijdens deze time out worden de penningmeestertaken waargenomen door 
Ina. 

b. Er ligt een verzoek van ZPC Bubble voor een bijdrage voor herbouw van hun 
clubgebouw. Lijkt niet onze doelgroep. Het verzoek wordt in behandeling genomen 
door de SKA. De beslissing volgt later. 

c. DE-koffiezegels kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Henk Spelde. Hij zorgt dat 
ze op de juiste plaats terechtkomen. De opbrengst gaat naar Het Vergeten Kind. 

d. Het zeilweekend gaat door. Er zijn 12 aanmeldingen. Roelf en Simon zoeken een 
passende boot. 

e. De ploeg voor NL-Doet bij Kledingbank Maxima op 12 maart is rond, afspraken zijn 
gemaakt. 

f. Voor de NL-Doet klus in de biologische tuin in Kielwindeweer kan Jan nog extra 
mensen gebruiken. 

3. Notulen vorige vergadering 
De notulen worden akkoord bevonden behoudens de bovenste alinea van pagina 2. De tekst 
wekt de indruk dat er een besluit is genomen over het doorgeven van onze contacten door 
Henk Spelde aan Het Vergeten Kind. Bij het schrijven van dit verslag is inmiddels gebleken 
dat dit inderdaad was afgesproken; Heleen heeft de 
contactgegevens opgevraagd en doorgegeven aan Henk Spelde. 

4. Installatie van Gert Jan Holland 
Gert Jan wordt verwelkomd als nieuw lid van onze club. Met 
enige moeite wordt het felbegeerde Kiwanis-speldje door Hasine 
aangebracht. Vele felicitaties komen van allen. 
 

5. Voorjaarswandeling 
De wandeling in het Evertsbos bij Anloo is door alle deelnemers 
als zeer gezellig ervaren. Alles was perfect geregeld. Wel waren er bijna twee dames 
achtergebleven in het bos maar gelukkig werden ze teruggevonden voor de duisternis inviel. 
Angelina laat weten dat er nog iets resteert van het budget. Hoeveel precies zal ze uitzoeken 
en overboeken op de rekening van de SKA. Hulde voor de organiserende dames Ina en 
Angelina maar zeker ook voor de faciliterende Richard en Wim. 



 

6. Klein project op 5 mei in het centrum met kids 
Dit wordt georganiseerd door Jan, Marianne en indien beschikbaar door Ria. 
Het projectplan is concept gereed. Er wordt meegelift op de organisatie en de 
evenementenverzekering van Bogdike. Wij organiseren spelen en oudhollandse spelletjes 
op het Veenlustplein. Er komen zelfs een goochelaar en een poppenspel. In verband met de 
risico’s is afgezien van een springkussen. Stroom wordt betrokken uit de kast bij de oude 
bieb i.o.m. Siewert Uneken. De eerste insteek was dat iedereen verplicht zou worden 
ingezet en bij verhindering zelf voor vervanging zou zorgen. Na protesten uit de zaal is dit 
veranderd; Jan gaat vragen wie beschikbaar is en deelt daarna in. Er zijn ongeveer 15 
personen nodig voor inrichten plein, helpen opstellen spullen, begeleiding enz. Na afloop is 
er een kinderdisco op het Veenlustplein met medewerking van een deejay van Java. Voor de 
vrijwilligers is er een nazit bij Java tot ca. 18:00 uur. Detailinfo volgt van Jan en Marianne. 

7. Heel Holland zoekt eieren en heel Kiwanis bakt 
Op 2e Paasdag worden er van 11 tot half 2 bij Heleen in de tuin eieren gezocht. Er worden 
nog vrijwilligers voor het eieren verven gezocht. Tijdens de activiteit zal de vijver actief 

bewaakt worden door Kiwanis met zwemdiploma      . Wie meldt zich aan? Gert Jan Hoving 
overlegt met Heleen over de inkoop van de eieren. De zoekactie is bedoeld voor kinderen en 
kleinkinderen van Kiwanisleden. Gert Jan Hoving biedt spontaan, ook namens Anneke, hun 
huis aan als eierverfwerkplaats. 
 
De activiteit eieren zoeken wordt gecombineerd met een bakwedstrijd voor alle 
aanwezigen. Iedereen mag thuis iets lekkers bakken en meenemen. Vervolgens wordt dit 
beoordeeld door een jury en wordt iemand uitgeroepen tot Kiwanisbakker van het jaar. Het 
motto is “Heel Kiwanis bakt”. Aansluitend is er een “high-tea” waarbij van alle lekkernij 
genoten kan worden. Nagekomen bericht: De organisatie heeft de uitnodiging inmiddels 
rondgestuurd. 

8. Jaarrekening Stichting Kiwanis Activiteiten 
Is door de betreffende kascommissieleden goedgekeurd en getekend. Wordt door de 
vergadering voor kennisgeving aangenomen. 

9. Jaarrapportage Houtgroep 
De rapportage is met de agenda rondgestuurd. Simon legt nogmaals uit dat de Houtgroep 
autonoom is en bestaat uit een aantal heren op leeftijd die dit voor hun plezier doen. De 
groep geeft met enige regelmaat uitleg over wat men doet en over de opbrengst. Die gaat 
na aftrek van kosten in zijn geheel naar de Stichting Kiwanis Activiteiten. De Houtgroep is 
geen verantwoording verschuldigd aan de Kiwanis Club Veendam, noch aan de Sticting 
Kiwanis Activiteiten. 

10. Luitenant Gouverneur Cees van Ee 
Cees krijgt de gelegenheid een aantal zaken te bespreken en toe te lichten. Cees is een oude 
bekende van Kiwanis Club Veendam want hij was bij de oprichting (“charter”) aanwezig. 
Club Assen, waar Cees lid van is, is in Coronatijd van 32 naar 14 leden gezakt. Gelukkig zijn 
er inmiddels 4 nieuwe leden bijgekomen en loopt de werving nog steeds. 
 
In normale jaren haalde de Club Assen zo’n €40.000 op met diverse projecten met zeer 
diverse projecten. Bijvoorbeeld: een aspergemenu voor 2 personen à €50, kindmenu erbij 
voor €15 per kind; er is een webshop waar men veel wijn en chocolade verkoopt; er kan 
sponsorruimte op het pak van een duursporter worden gekocht. Over dit laatste initiatief is 
men ook met RTV Drenthe in gesprek om ook langs die weg publiciteit te genereren. 



 

 
Cees vraagt aandacht voor het Europese Kiwanis initiatief om geld in te zamelen voor 
Oekraïne maar plaatst daar wel een kanttekening bij. Bij deze inzameling is Piet Derks 
betrokken; Kiwanis Nederland heeft er €10.000 aan bijgedragen. Cees adviseert de lokale 
clubs om geen geld over  te boeken naar de Europese Kiwanis inzameling maar geld te 
reserveren voor lokale hulp aan vluchtelingenkinderen die in onze regio’s terechtkomen. We 
kunnen daarvoor dan ook gebruik maken van onze eigen netwerken. De vergadering 
omarmt dit idee. Het bestuur wordt gevraagd om het te reserveren bedrag voor te stellen 
en dit onderwerp in de volgende vergadering te agenderen. 
 
Het Vergeten Kind is hier en daar een beetje vergeten, wellicht door Corona. Er hebben 40 
clubs nog niet gedoneerd, toch staat de teller nu al op €150.000,--. Cees wil nog graag in 
gesprek met Marianne en Henk over de opzeggingsbrief naar de Lustrum Commissie. Hij laat 
weten dat het Piet Derks heeft gekwetst dat de brief ook direct naar de contactpersoon van 
Het Vergeten Kind is gezonden. In de vergadering wordt geopperd dat er kif zou zijn 
vanwege de actieve campagne waarmee Veendam het door haar voorgestelde doel voor het 
landelijke lustrum heeft binnengehaald. Cees benadrukt het belang van eenheid onder de 
Kiwanisvlag. Op de volgende bijeenkomst op 24 maart van het landelijk bestuur zal hij dit 
onderwerp ter sprake brengen. 
 
Het Vergeten Kind heeft gevraagd om de contactgegevens van de clubs met de kanalen 
waarlangs de Heppieboxen zijn verspreid (Zie ook punt 3 van dit verslag). Cees is daar niet 
voor. Hij is van mening dat je jezelf dan buiten spel zet en een contactmogelijkheid laat 
schieten met de doelgroep waar we het juist allemaal voor doen. 
 
Er komt wellicht een alternatief voor de Heppieboxen van Het Vergeten Kind. Kiwanis Club 
Stadskanaal is bezig met een eigen “Heppiebox”. Ze willen daarbij gebruik maken van de 
contacten van de Stichting Leergeld zodat de boxen terechtkomen bij die kinderen die onze 
steun goed kunnen gebruiken.  

11. Ledencommissie 
Alida laat weten dat de ledencommissie op 13 april ruimte in de agenda wil om het 
groeiplan ter sprake te brengen. Hetzelfde geldt voor nieuws over Jong Kiwanis. 
 
Inmiddels is op 7 maart een bezoek gebracht aan Jan Bloem. Jan heeft de uitnodiging om 
kennis te maken aangenomen en zal op 13 april zijn eerste vergadering bijwonen. 
 
Er zou nog een kandidaatlid bezocht worden maar helaas heeft die zich teruggetrokken als 
potentieel lid. Er zijn plannen om in Veendam een “After-41 Round Table” op te richten en 
dat wacht A.F. eerst af. Jammer voor ons. 
 

12. Rondvraag 
Er wordt gevraagd hoe de toelatingsprocedure ook alweer in elkaar zit. Antwoord: dit is te 
vinden onder de loginpagina op de website. 
 
Onduidelijk is waar en waarvoor Vereniging en Stichting verzekerd zijn. Jan Harttekamp 
beloofd dit uit te zoeken en komt er op terug. Reinder wil het graag op de website plaatsen 
zodat iedereen het desgewenst tot zich kan nemen. 
 

13. De vergadering wordt door Hasine gesloten



 

Wel en wee 
Hasine gaat op husky-sleevakantie in Noorwegen en verheugt zich daar erg op. 
Elly en Eric worden grootouders, 
Jeanet en Henk worden alweer grootouders en krijgen alweer een nieuwe VW ID3. 
 
 
Uw verslaggever, 
Reinder 
 
16 maart 2022 


