
 

 

 

 
Notulen vergadering woensdag 11 mei 2022  

 
Aanwezig:   Paul, Ina, Erwin, Luppo, Hasine, Jan H., Heleen, Angelina, 

Karin, Henk M., Mark, Gerard, Simon, Alida, Allex, Roelf, 

Wim en Reinder   

Afwezig met kennisgeving: Edwin, Marianne, John, Karel, Gert-Jan Hoving, Gert Jan 

Holland, Ria, Rutger, Eric, André, Henk S. en Jan Bloem 

(aspirant)  

 

 

Als opmerking vooraf wordt vanuit het bestuur aangegeven dat, zoals ook blijkt uit de uitnodiging 

met de agenda dat zodra er een etentje wordt gepland het van belang is dat je je daarvoor afmeldt 

voor een bepaald tijdstip. Het bestuur geeft nl. na deze datum aan Java door hoeveel mensen mee-

eten en hier houdt Java rekening mee. We hebben 16 eters doorgegeven maar er kwamen maar 11 

mensen. Los van het feit dat het zonde is dat er veel eten wordt weggegooid kan dit voor Java, ook 

gezien het lage bedrag, niet uit. Indien je je te laat afmeld zal het eten alsnog bij je in rekening worden 

gebracht. Houd daar alsjeblieft rekening mee. 

 

1. Opening 

Na een iets latere opening waarbij de bel een schor geluidje gaf, begon de vergadering. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Het programma voor de divisievergadering is rondgestuurd. Hasine heeft zich opgegeven. Tot 

op heden is zij de enige. 

• Hasine en Angelina zijn naar de Vrouwendag geweest. Er waren in totaal 16 vrouwen. 

 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 13 april 2022 

De notulen worden, met de aantekening dat Henk M. niet aanwezig was, goedgekeurd. Naar 

aanleiding van de notulen geeft Hasine aan dat het bedrijfsbezoek 14 september op het biologische 

tuincentrum vanwege te weinig aanmeldingen niet doorgaat. Gert Jan Holland is gevraagd of dan het 

bedrijfsbezoek bij RDW kan plaatsvinden. Hij zal bekijken of dat mogelijk is. 

 

4. Verslag Heel Kiwanis Bakt / Paaseieren zoeken 

Iedereen was laaiend enthousiast en dusdanig dat opgeroepen wordt om dit 

elk jaar te organiseren. Heleen biedt haar tuin daarvoor aan. Vanuit de 

vergadering wordt aangegeven dat het handig zou zijn om het niet in het 

Paasweekend te organiseren aangezien deze vaak al ingevuld is. Reinder 

meldt dat zijn kleindochter enorm heeft genoten en de paaseieren wederom 

verstopt zijn in hun tuin waarna ze weer aan het zoeken is gegaan. Een ieder 

heeft zich enorm uitgesloofd om heerlijke baksels te maken die zijn gekeurd 

door Janny, Robèrt en André waarbij Anneke Hoving als meesterbakker naar 

voren is gekomen.  

  



 

 

 

 

Er zijn wel 250 foto’s gedeeld met de appgroep. Er zal een gedeelte worden doorgestuurd zodat deze 

op de website geplaatst kunnen worden en een ieder daarvan kan genieten. Ina meldt dat Richard niet 

meer naar Heel Holland Bakt kan kijken zonder daarbij aan “onze” Janny te denken. 

 

5. Verslag project Centrum met Kids 

Ook dit was een zeer geslaagde bijeenkomst. De foto’s zijn gedeeld. Er hebben zich vier mensen heel 

erg voor dit project ingezet, te weten Ria, Marianne, Hasine en Jan. Jan heeft hierover al een verslag 

rondgestuurd. De samenwerking met Bogdike was erg goed. De schoondochter van Ria, die 

werkzaam is bij het Kielzog, heeft nog een tent ter beschikking gesteld en meegeholpen. De poster 

die Marianne heeft gemaakt en welke door Hasine is rondgebracht heeft veel effect gehad. Het plein 

was van 13.00 uur tot 17.00 uur bomvol met kinderen, in totaal 350. Jan meldt dat dit soort 

bijeenkomsten voor hem de reden zijn om lid te zijn van de Kiwanis. Sievert Uneken heeft 

aangegeven dat 5 mei altijd een doodsaaie dag was in Veendam. Er was niet veel te doen. De 

organisatie van deze dag heeft daarin verandering gebracht. De kosten zullen ongeveer € 650,00 

worden. Dat is erg netjes. Alida zal hier een leuk verhaal van maken waarbij ze ook de sponsors van 

wijn en hout een bedankje kan sturen zodat het ook duidelijk is waar de gelden heengaan. Ook dit 

willen we graag volgend jaar weer herhalen. 5 Mei zal in het kader van de vakantie lastig zijn om in 

te vullen voor een ieder maar we willen er zeker voor blijven gaan.  

 

6. Barbecue en wandeling 

Heleen meldt dat ze inmiddels de inventarisatie van de leden heeft en dat naar verwachting volgende 

week een ieder een mail zal krijgen. Haar blijkt wel dat nu men weer kan reizen waardoor veel leden 

op vakantie zijn. Het is in die zin ook maar goed is dat de reünie niet plaatsvindt. Daarvoor was het 

nl. wel noodzakelijk dat bijna de gehele club aanwezig zou zijn. 

 

7. Werkgroep Oekraïne 

Geen nieuws. 

 

8. Landelijke verzekering 

Dit is uitgezocht: dat is niet te organiseren. Er is nu een verzekering voor als er iemand bijv. valt in 

Java welke verzekering nu is uitgebreid voor de kleine evenementen zoals 5 mei waarbij er geen 

sprake mag zijn van risicovolle evenementen zoals bijv. met een springkussen. Mochten we een groot 

project gaan organiseren dan is het van belang dat daarvoor een aparte verzekering wordt afgesloten 

zoals bij de Sightseeing Run etc. 

 

9. Notitie Stichting Kiwanis Activiteiten: protocol ondersteuning projecten 

Aan de hand van de besluitvorming van de vorige vergadering is het protocol aangepast. Jan wilde 

daaraan nog toevoegen dat mochten er voorstellen worden ingediend bij de vergadering hier ook 

alleen maar ja/nee op kan worden geantwoord en er geen discussie zal plaatsvinden. De vergadering 

wil zich hier niet op voorhand op vastleggen. We spreken nogmaals naar elkaar toe uit dat het van 

belang is de vergaderhygiëne in de gaten te houden en kort en krachtig te blijven en niet te lang over 

bepaalde punten te discussiëren. Het protocol is aangenomen en zal als zodanig worden geplaatst op 

het besloten gedeelte van de website zodat een ieder daarvan kennis kan nemen. Jan Harttekamp geeft 

aan het protocol niet te willen tekenen. Daar wordt van afgezien. Voldoende is dat de vergadering 

ermee instemt.  

  



 

 

 

10. SKA 

Er zijn geen nieuwe verzoeken binnengekomen. Heleen meldt dat er net één is binnengekomen welke 

doorgestuurd zal worden naar de SKA. Dit betreft een verzoek voor de Special Olympics. Karin meldt 

dat er weer geld gestort is met betrekking tot opbrengsten van de wijn. Gerard meldt dat de rode wijn 

duurder wordt nl. € 33,00 per doos. In de winkel betaal je daar overigens € 42,70 voor. De witte wijn 

blijft gelijk nl. € 29,70.  

 

11. Ledencommissie 

Alida brengt een nieuwe voordracht in. Een ieder heeft drie weken de tijd om daarover naar haar toe 

te reageren. De afwezigen zullen door haar worden gebeld. Zij zal melden op welk moment de termijn 

van drie weken voor een ieder is verstreken. Daarna zal, mochten er geen bezwaren worden ingediend, 

het betreffende aspirantlid worden bezocht en uitgenodigd. Heleen wijst erop dat in de zomerperiode 

de huisbijeenkomsten niet echt representatief zijn. Het is goed om bij de planning daarmee rekening 

te houden.  

 

Hasine sloot de vergadering om over te gaan naar de groeiplannotitie. De bel gaf inmiddels een klein 

schor geluidje. Hij zag er ook wat anders uit dan normaal. Hasine draaide er wat aan en na wat 

handelingen van Hasine kon ze er weer een redelijk geluid uit krijgen. Na deze wee, die wel weer 

goed kwam, zijn we overgegaan tot het behandelen van de groeiplannotitie.  

 

12. Groeiplannotitie 

Alida geeft een korte inleiding en deelt dan vervolgens de stellingen uit die we in groepjes van vijf 

bespreken. Elk groepje kreeg een stelling. Alida meldt dat het ledenaantal landelijk terugloopt. Dit is 

aanleiding geweest om een groeiplan op te stellen. Het is belangrijk om na te blijven denken over de 

toekomst. Wij doen het, landelijk gezien, goed. Onze gemiddelde leeftijd is 60,7 jaar (opgemerkt 

wordt door Allex: “net als Alida”). Dit is landelijk gezien 68 jaar. De verhouding man/vrouw is 72-

28%. Landelijk gezien is dat 90-10%. Zoals Eric al een keer eerder heeft aangegeven zijn we echter 

wel een “oudere witte hetero-mannenclub”. 

 

Stelling 1: Kiwanis Veendam heeft alleen nog toekomst, als we meer jonge leden werven. Hoe doen 

we dat? 

Naar aanleiding van stelling 1 wordt vanuit groep 1 aangegeven dat men de leeftijd niet belangrijk 

vindt. Je mag best iemand die ouder is voordragen. De insteek dient te zijn dat men zich actief wil 

inzetten voor de club en dan maakt leeftijd niet uit. Daarnaast is het belangrijk dat men achter de 

idealen staat. Wat betreft de activiteiten wordt nu geconstateerd dat de ouderen meer aanwezig zijn 

dan de jongeren. Kijk maar naar het kloven en de wijnactie. Dat wordt als positief beschouwd. 

 

Als reactie wordt door Paul naar voren gebracht dat het goed is om te kijken naar het opbouwen van 

de club en in die zin is het wel belangrijk om te zorgen voor een jonge aanwas. We concluderen met 

elkaar dat het goed is dat er van alle leeftijden mensen in de club aanwezig zijn waarbij leeftijd geen 

criterium is maar meer de inzet en de persoon. 

 

Stelling 2: Kiwanis Veendam kan alleen blijven bestaan, als we afstappen van het maximaal aantal 

leden. 

De groep geeft aan dat een maximum aantal leden niet hoeft te bestaan. Er zijn nu 18 mensen 

aanwezig op de vergadering. Vaak is dat het gemiddelde. Vanuit de groep wordt aangegeven dat 10 

à 15 een minimumaantal is.  

 

 



 

 

 

Een maximumaantal is niet relevant. Mochten er nog 10 à 15 mensen over zijn dan kan de club nog 

steeds bestaansrecht hebben. Het is van belang dat er spreiding is qua leeftijd en man/vrouw. We 

mogen streven naar 30 maar 35 is ook goed. Laten we het maximum loslaten en kijken hoe het in de 

toekomst gaat uitvallen en niet al te panisch doen indien een aantal leden zich terugtrekt. In het 

verleden zijn overigens meer jongere leden gestopt dan oudere leden. Indien jongere of oudere leden 

weggaan maakt dat niet uit. Het is van belang dat we een actieve club blijven. 

 

Stelling 3: Kiwanis Veendam heeft bestaansrecht, maar we moeten meer en vaker onze missie 

uitdragen. Hoe doen we dat? 

Geconcludeerd wordt dat de club bestaansrecht heeft. Het is van belang, zo geeft deze groep aan, dat 

we zoeken naar een format om de club te laten overleven. Een optie zou kunnen zijn om een 

onderzoek te laten doen door studenten waarbij we gaan kijken hoe de naamsbekendheid in 

Groningen kan worden vergroot en hoe we de missie kunnen uitdragen. We krijgen daar dan 

vervolgens een beeld van en we kunnen bekijken of aanpassingen nodig zijn. Het zou goed zijn om 

ook naar andere Kiwanisclubs te kijken hoe en of we daar nog van kunnen leren. Het is van belang 

dat we ons verhaal beter in de markt gaan zetten. 

 

Stelling 4: Kiwanis Veendam heeft alleen bestaansrecht als we afstappen van onze huidige 

verenigingsvorm en onze missie per activiteit op een meer vrijblijvende manier met gelijkgestemden 

nastreven. 

De groep geeft aan dat de Kiwanis bestaansrecht heeft en dat de verenigingsvorm niet zo relevant is. 

Of je nu jong of oud bent, de hoofdgedachte blijft dat wij ons willen inzetten voor het kind. Er is 

binnen de club een schat van kennis, waarden en diversiteit. Het is belangrijk dat we het op deze wijze 

in stand laten. Dit zullen we niet zo goed kunnen organiseren indien er sprake is van een groep van 

vrijwilligers aangezien het dan erg ad hoc is. De vereniging zorg voor een binding: er is een kader. 

Anders wordt het los zand. 

 

Stelling 5: Kiwanis Veendam heeft bestaansrecht, maar we moeten meer werken aan verbinding met 

de club en onze idealen. Hoe doen we dat? 

Er is bestaansrecht en het is goed om te werken aan verbinding. We hebben allemaal dezelfde idealen 

om ons in te zetten voor de kinderen. Het is belangrijk dat we meer projecten daarvoor blijven doen 

en binnen de club wordt daar ook nadrukkelijk naar gevraagd. Het gaat dan met name om meer 

kleinschalige projecten. Geconstateerd wordt dat de ouderen veel meer tijd hebben. Het zijn ook 

steeds dezelfde mensen die zich hiervoor inzetten. De jongeren denken wel eens: “De oudjes doen 

het wel” en dat is wel zo gemakkelijk. Indien we het kleiner maken zullen de leden zich meer 

verantwoordelijk voelen. Het zijn altijd dezelfde mensen die het werk verrichten. Het is van belang 

om erover na te denken hoe we de andere leden, met name de jongere, er meer deelgenoot van laten 

maken. Het is van belang om niet af te wachten maar ook zelf initiatieven te nemen.  

 

Vanuit de jongeren wordt wel aangegeven dat er minder vergaderd zou dienen te worden. Indien je 

een hele werkdag hebt meegemaakt en dan ’s avonds bezig moet zijn met het gezin, heb je ’s avonds 

geen puf meer om nog te vergaderen. Het is van belang om erbij stil te staan dat de oudere leden veel 

doen maar deze zullen op een gegeven moment zich terugtrekken. De kracht van deze vereniging is 

dat we dingen met elkaar beleven. We hebben een geschiedenis met elkaar: actief en positief. We 

hebben leuke herinneringen maar ook bijzondere herinneringen. Het is belangrijk dat we leuke dingen 

met elkaar doen: dat bindt elkaar ook. We zijn ervan overtuigd dat als de ouderen straks weggaan 

(wat een keer zal gaan gebeuren) de jongeren het vanzelf over gaan nemen. Er ontstaat dan weer een 

nieuwe dynamiek.  

 



 

 

 

 

Vanuit deze groep werd ook nog geopperd om naar het vergaderen te kijken. Een mogelijkheid is dat 

dit meer bij het bestuur of verschillende projectgroepen neergelegd wordt en in het programma het 

vergaderen wat meer weggehaald worden. We kunnen dan leuke activiteiten met elkaar doen. Daarbij 

dient dan wel een goede terugkoppeling gegeven te worden, zo nodig schriftelijk. 

 

Conclusie  

We constateren dat we een leuke discussie met elkaar hebben aan de hand van de notitie. Het 

“groeiplanclubje” gaat bekijken hoe ze dit verder gaat invullen en er zal een actieplan worden 

opgesteld. 

 

13. Rondvraag en wvttk 

Simon meldt (en ook daarna Henk M.) dat er hout dient te worden versleept. Uiteindelijk wordt 

besloten dat dit op 13 mei 2022 van een ander adres wordt gehaald met de club die zich hadden 

aangemeld. Simon zal nog een oproep versturen voor 21 mei. 

 

Heleen Klatter 

 

 


