
 

 

 

 
Notulen vergadering woensdag 13 april 2022 

 
Aanwezig:   Paul, Ina, Luppo, Hasine, Gert Jan Holland, Gert-Jan Hoving, 

Heleen, Erwin, Angelina, Karin, Henk M., Rutger, Eric, 

Gerard, Simon, Alida, Allex, Roelf, Reinder en Jan Bloem 

(aspirant)   

Afwezig met kennisgeving: André, Karel, Mark, Jan Wim, Ria, Henk S., John, Marianne 

en Edwin  

 

 

1. Opening 

Hasine opent de vergadering. In verband met de aanwezigheid van Jan Bloem als aspirant-lid wordt 

er een voorstelronde gedaan. De notulist dacht nog aan vroege tijden en meent zich nog te herinneren 

dat bij het voorstellen toen iedereen melding deed van werk, partner, twee kinderen en een stationcar 

(oh, wat waren we saai…). Nu hebben we een mengelmoes van gepensioneerden, grootouders, 

kampeerders, werkenden, samengestelde gezinnen en jonge gezinnen (een heerlijke mengelmoes en 

“weergave” van de samenleving). 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Ina heeft aangeboden om elk jaar de inschrijving van het bestuur bij de Kamer van 

Koophandel en de bijbehorende wijziging UBO-registratie te regelen.  

• Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de prijs van het eten bij Java, ook gezien de 

hoeveelheden en kwaliteit, erg laag is. Vanuit de vergadering wordt naar voren gebracht dat 

men, gezien de menuprijs in Java, van mening is dat dit blijkbaar wel uit kan en dat zolang 

Java zelf niet piept, men het niet wil wijzigen.  

• Het bestuur wil een bedrijfsbezoek organiseren op 14 september waarbij verteld kan worden 

over het biologisch tuinieren. Er wordt gepolst hoeveel mensen daarbij aanwezig 

willen/kunnen zijn. Dat zijn 9 mensen op dit moment. Er zijn in elk geval 6 afmeldingen. De 

partners worden ook uitgenodigd. Het aantal is nu te weinig om definitief “ja” te zeggen. We 

moeten voorkomen dat er een bedrijfsbezoek wordt georganiseerd en er maar 9 mensen 

komen. Er zal nog gepolst worden bij de afwezigen en geïnventariseerd worden hoeveel 

partners ermee gaan (Hasine). Het bestuur zal dan een keuze maken. Dit punt komt terug. 

• Het huisconcert en het bedrijfsbezoek zijn gewisseld qua data aangezien op 23 september het 

te donker zal zijn in de Tuinerij. Het huisconcert wordt georganiseerd op 23 september. Simon 

meldt zich aan om dit samen met Hasine te gaan organiseren. Hasine geeft aan dat dit bij haar 

thuis (dan wel bij Ria) zal plaatsvinden. Ze heeft contact gehad met Irma Kort die muzikanten 

zal zoeken vanuit het Prins Claus Conservatorium. Ze heeft aangegeven dat ze er dan wel een 

goed doel aan wil verbinden. We denken aan het vragen van entree en/of er zou iets uit de kas 

van SKA ter beschikking kunnen worden gesteld. Dit zal verder worden uitgewerkt door 

Simon en Hasine. 

• Barbecue en agenda. In verband met de volle agenda zal Heleen een mailtje rondsturen om te 

inventariseren wie allemaal mee willen doen met de wandeling en mee-eten bij de barbecue. 

• Vergadering 11 mei: als wijziging op het jaarprogramma is eten vooraf toegevoegd.  

• Jaarprogramma: hierover heeft met geen opmerkingen. 
 
 



 

 

 
Ingekomen stukken: 

• Uitnodiging voor Kiwanis-Vrouwendag op zaterdag 7 mei 2022: de vergadering vindt dit 

typisch. Het zou ook bijzonder zijn indien er een mannendag zou worden georganiseerd. Het 

is aan ieder om ervoor te kiezen om daarheen te gaan, maar de meeste vrouwen haken af. 

• Hasine had een mail van Kees van Ee met een datumprikker doorgestuurd naar alle leden. 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het goed is om een aanbiedingsmailtje mee te 

sturen waarin ook duidelijk wordt aangegeven wat de bedoeling is. Er is hierdoor verwarring 

ontstaan. Uitgelegd wordt dat Kees van Ee een bijeenkomst zal organiseren voor de vijf 

noordelijke clubs in de periode vanaf 16 mei t/m 2 juni. Zodra de datum bekend is zullen ook 

de andere clubleden worden uitgenodigd om van het goede landleven op een aspergeboerderij 

te gaan genieten en elkaar in het noordelijke eindelijk eens te ontmoeten.  

• Er gaat een briefje rond met betrekking tot het inleveren van cartridges. Deze zal gehecht 

worden aan de notulen.  
 
3. Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd met dankzegging aan Reinder. 

 

4. Verslag Home Running Diner / NL Doet 

Home Running Diner: Dit was wederom een groot succes. De wisseling naar de zomertijd was wel 

een lastige aangezien men niet meer wist of men om 04.30 uur of om 05.30 uur thuis was gekomen. 

 

NL-Doet: Ook dit was een groot succes. De verslagen zijn al rondgestuurd. 

 

5. Verslag werkgroep Paaseieren zoeken/Heel Kiwanis Bakt 

Alida vermeldt dat er al een mailtje over rond is gestuurd. Er is mooi weer voorspeld. A.s. vrijdag 

gaan we met een groepje 80 eieren verven. Gert-Jan Hoving doet nog een bestelling bij Gerard om 

zijn wijnvoorraad aan te vullen. Van een ieder die meedoet wordt verwacht om voor a.s. maandag 

iets lekkers te bakken (zoet of hartig) en deze baksels zullen worden beoordeeld. Alida verwacht dat 

dit een jaarlijks evenement wordt. Het is bijzonder dat we iets organiseren ook voor de kinderen en 

voor de kinderen van de kinderen die in het verleden ook betrokken zijn geweest bij 

kampeerweekenden etc.  

 

6. Werkgroep Oekraïne instellen 

Tijdens de vorige vergadering is aan het bestuur gevraagd om te bekijken of er een bedrag 

gereserveerd dient te worden en dit dient met name regionaal besteed te worden. Aangezien het 

voormalig hotel De Veenkoloniën nu beschikbaar wordt gesteld heeft Hasine contact opgenomen. Er 

zijn nu twee gezinnen met kinderen. Tevens heeft ze contact gehad met Michel Hazenberg van de 

gemeente. Van daaruit is er geen vraag gekomen. We laten dit nog even rusten totdat het hotel vol is 

en dan kan er contact opgenomen worden met betrekking tot een donatie voor een speelhoek of 

eventuele aanschaf van speelgoed voor de kinderen of iets anders dat we kunnen aanbieden. 

Voorlopig houdt Hasine dit onder haar pet en hoeft er nog geen werkgroep te worden ingesteld. 

 

7. Project Centrum met Kids 

Problematiek is, ondanks het leuke initiatief, dat 5 mei in de vakantie valt en veel Kiwanisleden 

afwezig zijn. Er is derhalve maar weinig hulp. Jan heeft nog een keer rondgevraagd en het is niet 

duidelijk of dat extra animo heeft opgeleverd. Hasine zal nogmaals een oproep doen en vervolgens 

in overleg gaan met de werkgroep of de activiteiten bijv. aantal spelletjes verminderd dienen te 

worden zodat het kleine clubje het wel kan bemensen. De werkgroep komt nog een keer bij elkaar. 

Vanuit de vergadering wordt verzocht of de werkgroep dit zo nodig aanpast.  



 

 

 

De begroting van het kinderproject wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

8. SKA-notitie Simon 

De notitie is verspreid. Simon heeft deze kort toegelicht. Simon geeft aan dat we de inkomsten 

gezamenlijk met elkaar regelen en dat het ook belangrijk is, ook gezien de betrokkenheid daarbij, dat 

we gezamenlijk beslissen over hoe dit wordt besteed. Door dit niet meer in de vergadering te 

bespreken en achteraf te horen (soms lezen we het in de krant waar we het aan hebben besteed) gaat 

het steeds minder leven voor de Kiwanisleden en dat is niet de bedoeling. We willen ook geen 

uitgebreide discussie op de vergadering. Het is presenteren waarbij men een “ja” of een “nee” kan 

geven. Mocht er te laat worden vergaderd om een beslissing te kunnen komen dan kan er een mail 

worden gestuurd met een uitleg van het verzoek. Daarop kan “ja” of “nee” worden geantwoord. Er 

dient ook een duidelijke procedure te worden afgesproken, waarbij geen reactie binnen een week 

wordt aangemerkt als een onthouding van stemmen. Het is belangrijk om deze procedure op schrift 

te stellen als we hiervoor kiezen. 

 

Heleen meldt dat Jan Harttekamp het bestuur een mail heeft gestuurd dat hij de situatie zo wil houden, 

ter voorkoming van discussie en ook om slagvaardig te kunnen beslissen. Jan wil graag dat uit het 

verslag blijkt dat hij tegen dit voorstel is. Zijn stem kan echter, omdat hij niet aanwezig is, niet 

meegeteld worden voor de stemming. 

 

Vervolgens wordt er gestemd waaruit blijkt dat 7 mensen voor het voorstel van Simon stemmen en 2 

tegen. De rest onthoudt zich van stemming. Het voorstel is daarmee aangenomen aangezien het 

quorum aanwezig is. Het reglement zal hierop worden aangepast en eerder vermeld procedurevoorstel 

zal aan het papier worden toevertrouwd (Heleen zal dit uitwerken). Dit zal voor de volgende 

vergadering geagendeerd worden. 

 

9. Groeiplan 

Deze zal tijdens de volgende vergadering behandeld worden.  

 

10. Waarvoor zijn vereniging en stichting verzekerd? 

Gert-Jan Hoving en Karin hebben zich hierover gebogen. Er is een WA-verzekering voor de stichting 

en voor de vereniging. De vraag is wat verzekering dekt. Het gaat met name om een dekking van de 

schade indien een Kiwanislid bijv. in Java een kast omstoot. De verzekering die er nu is dekt geen 

schade die veroorzaakt wordt tijdens een activiteit die wij organiseren. Als een kind bijv. uit een 

klimrek valt zal die schade niet worden vergoed. Indien we dit wel verzekerd willen hebben jaarlijks 

zal dit aan kosten € 50,00 met zich meebrengen. De vergadering beslist om de verzekering daartoe 

uit te breiden. Dit zal geregeld worden door Karin. Het is dan wel van belang dat we kritisch kijken 

naar de activiteiten. Indien er bijv. een springkussen of bungeejumpen wordt georganiseerd zal dat 

een activiteit zijn welke niet onder de verzekering valt. Mochten we een groot evenement gaan 

organiseren waarbij bijv. een zaal wordt gehuurd dan wel artiesten worden geboekt dan zal daar een 

aparte verzekering voor moeten worden afgesloten. Dat doen we eigenlijk ook bij elk evenement.  

 

Vanuit de werkgroep “project centrum met kids” werd aangegeven dat we mee kunnen liften met de 

verzekering van Bogdike. Tijdens de vergadering wordt duidelijk gemaakt dat dat op deze wijze niet 

kan. Immers, indien Bogdike de spelletjes organiseert en wij helpen mee dan kan dat wel maar niet 

op de wijze zoals wij dat nu doen. 

 

We bespreken vervolgens nog over de bestuurdersaansprakelijkheid die bij een groot evenement bijv. 

bij een lustrum naar voren zou kunnen komen. De kosten daarvan zijn € 500,00 per jaar.  



 

 

 

Naar voren wordt gebracht de vraag of Kiwanis Nederland zo’n verzekering niet collectief kan 

regelen. Daar waren ze wel mee bezig. Afgesproken wordt dat Hasine hierover contact zal opnemen 

met Kees van Ee en ons daarover tijdens de volgende vergadering zal informeren.  

 

11. SKA 

- 

 

12. Ledencommissie  

Alida geeft aan dat er nu geen aspirant-leden in de pijplijn zitten. Ze geeft aan dat we nu ook wel 

genoeg leden hebben. Eric brengt naar voren dat we in het verleden erover hebben gesproken om naar 

35 leden te gaan groeien zodat bij vertrek van de oudere leden er niet in een keer een enorm gat 

ontstaat. Alida neemt dit punt mee in het groeiplan.  

 

13. Rondvraag en wvttk 

• Reinder merkt op dat er een foutje in de jaarrekening is geconstateerd. Dit is nu allemaal 

gecontroleerd door Ina en inmiddels kan de jaarrekening goedgekeurd worden. De 

vergadering geeft hiervoor decharge.  

• Publiciteit: naar voren wordt gebracht dat er geen duidelijke afspraak is met betrekking tot de 

publiciteit en dezelfde lay-out. Alida heeft zich aangeboden om deze publiciteit voor haar 

rekening te nemen. Er kan dan zorggedragen worden voor dezelfde lay-out en ook dat ons 

logo wordt gebruikt. Indien iemand derhalve een stukje gaat schrijven kan deze naar Alida 

worden gestuurd. Heleen en Alida zullen hier een verhaaltje van maken voor de website. 

• Angelina merkt op dat de voorjaarswandeling geld heeft opgeleverd. De bijdrage was hoger 

dan de kosten. Het overschot van € 145,00 is overgemaakt naar SKA. Daarnaast geeft ze aan 

dat vanuit de Rabobank er gastlessen worden gegeven aan basisschoolgroepen 6, 7 en 8. De 

scholen kunnen zich hier tot half juni voor inschrijven. Aan de kinderen wordt les gegeven in 

hoe om te gaan met geld.  

• Vervolgens wordt aangegeven dat we weer wijn kunnen bestellen. Dit hoef je niet allemaal 

zelf op te drinken. Na een rondje worden de volgende bestellingen gedaan: Gert-Jan Hoving 

4 dozen rood, Rutger 1 doos rood, Jan Bloem 1 doos rood, Luppo 2 dozen rood, Angelina 2 

dozen rood, Reinder 4 dozen rood en 2 dozen wit, Paul 3 dozen wit, Roelf 6 dozen rood en 8 

dozen wit, Simon 2 dozen rood, Alida 1 doos rood en 2 dozen wit, Ina 2 dozen rood en 3 

dozen wit, Hasine 2 dozen rood en 2 dozen wit, Heleen 4 dozen rood en 1 doos wit. Dit levert, 

zo geeft Gerard aan, € 250,00 voor de kas op. Gerard gaat als onze wijnboer dit regelen. 

 

14. Sluiting van de vergadering 

Hasine sluit de vergadering. 

 

15. Wel en wee 

• Reinder meldt dat hij opa is geworden van een kleinzoon, voor zover we dat nog niet wisten. 

We feliciteren hem van harte. 

 

Maidenspeech Gert Jan Holland 

Gert Jan neemt ons mee, na een kleine verkleedpartij, in een verhaal over zijn jeugd. We hebben een 

echte Tukker binnengehaald die veel liefde heeft voor auto’s, brommertjes en motoren, een heerlijke 

jeugd heeft gehad waarna hij heeft genoten van het studentenleven. Hij heeft Informatica gestudeerd. 

Hij is vervolgens programmeur geworden en naar het noorden vertrokken. Hij heeft veel bedrijven 

van binnen mogen zien door het werk dat hij heeft gedaan en werkt nu bij het RDW. 



 

 

 

Uit zijn verhaal blijkt dat hij zijn motto dat je werk moet doen wat je leuk vindt, ook daadwerkelijk 

in de praktijk heeft gebracht. Hij maakt ons zo enthousiast over het werk van het RDW dat gevraagd 

wordt om een bedrijfsbezoek aldaar te organiseren. Gert Jan zal ons aldaar met liefde rondleiden. 

 

Na dit inspirerende betoog eindigt de vergadering om 22.30 uur. 

 

Heleen Klatter 

  



 

 

 
Lever uw cartridges, tablets en telefoons in bij Eeko ccc 
B..V. 

Actie loopt nog steeds 

 
Bestuur KNF vraagt aan alle leden van de Kiwanis clubs om cartridges, mobiele 
telefoons en tablets te sparen en  in te leveren. Met de opbrengst kunnen projecten 
van Kiwanis Clubs worden ondersteund. 

Voor elke bruikbare cartridge, mobiele telefoon en tablet die ingeleverd wordt, maakt 
Eeko ccc B.V. een vergoeding over aan het KNF. Inzamelen is ook goed voor het milieu! 
Deze cartridges, mobieltjes en tablets worden hergebruikt of op een milieuvriendelijke 
wijze gerecycled en kinderarbeid vrij verwerkt; deze cartridges, telefoons en tablets 
komen zo niet op de afvalberg terecht. 

Vraag een gratis inzamelbox aan! Zodra deze gevuld is met 20 ingezamelde items, wordt 
deze kosteloos bij u afgehaald. U kunt hiervoor gebruik maken van het online 
aanvraagformulier: 
https://www.eeko.nl/formulier/?charity=Kiwanis%20Nederland%20Fonds-192 

https://kiwanis.nl/imagecache/lg/uploads/2022/01/cartriudges-telefoon.jpeg


 

 

Liever even persoonlijk contact? Belt u dan met 0570 – 85 85 85. De medewerkers van 
Eeko staan u graag te woord. 

Tijdens de komende Regio vergaderingen kunnen de cartridgesm tablets en mobiele 
telefoons worden ingeleverd in de aanwezige verzamelbox. 

Mogen wij op uw steun rekenen? 

Frans van der Avert - ( voorzitter) 

 


