
 

 

 

 
Notulen vergadering woensdag 8 juni 2022 

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

Roelf, Jan, Karin, Angelina, Heleen, Alida, Wim, Allex, Henk 

M., Erwin, Edwin, Luppo en Karel   

Afwezig met kennisgeving: Henk S., Reinder, Eric, André, Simon, Mark, Rutger, Ria, Jan 

Bloem, John en Marianne  

 

 

1. Opening 

Hasine opent de vergadering.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Na de opening lopen we met elkaar nog de laatste activiteiten door van dit jaar aan de hand van het 

jaarprogramma dat is rondgestuurd. Er wordt geïnventariseerd wie naar de musical gaan, het 

bedrijfsbezoek en huisconcert. De betalingen van de musical en het huisconcert zullen via de 

Kiwanis-rekening gaan. De mensen die zich hebben aangemeld zullen daarvan een bericht ontvangen. 

Een paar mensen dienen nog te reageren. Heleen zal daar een mail over sturen.  

 

Met betrekking tot het huisconcert zullen we naar verwachting nog enkele kaarten dienen te verkopen. 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat dan behoefte is aan nadere informatie. Hasine belooft 

om dat vanavond nog te doen aangezien ze morgenochtend voor zes weken op vakantie gaat en het 

dan te laat is omdat vervolgens iedereen op vakantie is. NB (opmerking notulist): Hasine is daar niet 

meer aan toegekomen zodat Heleen deze informatie naar de Kiwanisleden heeft gestuurd. Zij zal 

inventariseren hoeveel kaarten er nog verkocht dienen te worden indien iedereen zich heeft 

opgegeven.  

 

Voor het bedrijfsbezoek geeft men zich massaal op zodat deze in ieder geval door kan gaan. Te zijner 

tijd zal daar nog een uitnodiging over worden gestuurd. 

 

Met betrekking tot de musical Petticoat merkt Gert-Jan Hoving op het jammer te vinden dat in plaats 

daarvan de vergadering niet doorgaat. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat zij gevolg hebben 

gegeven aan de oproep van meerdere leden om minder te vergaderen en meer leuke activiteiten met 

elkaar te organiseren. Samen met elkaar naar de musical, waar Erma aan meedoet, te gaan is een leuk 

cultureel uitje. Dit vond in hetzelfde weekend plaats als de vergadering. Heleen meldt dat Ria een 

leuk tapasrestaurant heeft gevonden vlakbij de musicallocatie. Voorafgaand aan de musical kan men 

daar met elkaar eten zodat het ook een leuke avond uit wordt. Ria zal de mensen die zich hebben 

aangemeld voor de musical daar apart over benaderen. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Deze worden, zonder opmerkingen, goedgekeurd. 

  



 

 

 

4. Verslag wandeling/samenzijn bij Luppo en barbecue 

Iedereen geeft aan dat dit een heel leuke gebeurtenis was. Gerard verbaasde zich erover dat iedereen 

achter hem en Judith aanging waardoor we leuke, kleine paadjes hebben gemist, naar zijn idee. 

Opgemerkt wordt dat men de gezelligheid van Gerard en Judith niet had willen missen en men hen 

met liefde heeft gevolgd door het mooie Borgerswold.  

 

We werden op een zeer ludieke, warme wijze ontvangen door Luppo en Trijntje waarbij we spelletjes 

konden doen, vragen konden beantwoorden, heerlijk fruit konden nuttigen en daarna nog werden 

verrast met een ijsje.  

 

Vervolgens liepen we terug naar de Ranch welke een zeer goed verzorgde barbecue heeft 

gepresenteerd. Het was erg gezellig en was ook leuk dat we konden constateren er weer kinderen bij 

waren, die veel plezier met elkaar hadden.  

 

Het verslag van de divisievergadering wordt later door Hasine verspreid. Alida geeft aan dat tijdens 

de divisievergadering leuke dingen zijn besproken waarvan het goed is dat aan de hand van dit verslag 

dit ook wordt besproken in een vergadering. 

 

5. SKA 

Het sponsorverzoek van CS-riders wordt voor € 250,00 gehonoreerd. Jan zal vragen of een 

vermelding van de Kiwanis geregeld kan worden maar dit zal niet als strikte voorwaarde worden 

gehanteerd.  

 

Met betrekking tot de Zomerbox Het Vergeten Kind geeft de vergadering aan dat we al veel gelden 

hebben gespendeerd aan Het Vergeten Kind. Er wordt gestemd: acht voor en negen tegen, zodat dit 

verzoek niet wordt gehonoreerd. Alida merkt nog op dat Stadskanaal zelf heppieboxen regelt.  

 

Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het bestuur van de Kiwanis een vergadering zal plannen 

met het bestuur van de SKA. Het bestuur van de SKA had nog behoefte om naar het protocol te 

kijken, met elkaar. Vanuit de vergadering wordt naar voren gebracht dat er behoefte is om toch nog 

eens met elkaar hierover te spreken in die zin: waar wordt nu een sponsorverzoek aan getoetst? Alida 

merkt op dat dit in het protocol staat en dat daaraan wordt getoetst. Jan Harttekamp brengt naar voren 

dat naar zijn idee vaak voor alleen maar kwetsbare kinderen wordt gekozen en niet voor kinderen die 

geen enkele rugzak of voldoende geld hebben. Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt 

dat dat niet zo strikt gehanteerd hoeft te worden. Gezien deze discussie zou het goed zijn indien het 

nieuwe bestuur dit nog eens zal oppakken. Er zit nu op dit moment € 12.000,00 in kas dus we hebben 

wel wat te besteden. Jan Bloem vraagt zich af hoe de verzoeken binnenkomen. We geven aan dat dit 

vaak spontaan gebeurt vanuit de leden. We zouden erover kunnen spreken om daar ook actiever in te 

zijn en niet teveel een afwachtende houding aan te nemen. Misschien dat het nieuwe bestuur dit kan 

oppakken.  

 

Afgelopen dinsdag is een bijdrage van € 500,00 aan het team van de Special Olympics voor de ruiters 

overhandigd. Peter Panneman was daarbij. Jan Harttekamp heeft een stukje geschreven en gestuurd 

naar Peter Panneman. 

 

Alida heeft een stuk geschreven welke al geplaatst is op de website en straks ook in de landelijke 

Kiwanis-nieuwsbrief zal worden geplaatst. Het is een heel leuk stuk geworden. 

 

 



 

 

 

 

Het verzoek met betrekking tot het feest in Wildervank is per mail afgestemd. Vanuit de vergadering 

werd opgemerkt dat indien het geoormerkt was voor een bepaalde kinderactiviteit het wel leuk was 

geweest. Jan Harttekamp merkt op dat hij dat niet heeft gevraagd aan de organisatie.  

 

6. Ledencommissie 

Alida merkt op dat de termijn voor de voordracht dit weekend afloopt. Ze kan er verder niks over 

melden. De ledencommissie komt binnenkort weer bij elkaar. 

 

7. Rondvraag en wvttk en 8. Sluiting  

Geen opmerkingen waarna Hasine de vergadering sluit en we blij constateren dat de bel weer het 

mooie geluid weergeeft. Hasine merkt op dat zij dat heeft geregeld voor € 10,00 en een fles wijn bij 

de klokkengieterij, waarvoor dank Hasine! 

 

9. Wel en wee 

Wel: Luppo bedankt de leden voor het mooie bos bloemen welke hij en Trijntje mochten ontvangen 

naar aanleiding van zijn inspanningen tijdens de wandeling. 

 

Bestuursverkiezing 

Vervolgens neemt Ina het stokje over en mogen we genieten van een ludieke bestuursverkiezing. We 

worden in groepjes verdeeld en mogen met elkaar spontaan een Kiwanislied componeren welke 

vervolgens ook via het podium werd gepresenteerd. Ik heb nooit zoveel valse noten gehoord maar de 

bijdragen waren ieder voor zich geweldig en veroorzaakten veel lachsalvo’s.  

 

Vervolgens mochten we een onbegrijpelijke bingo invullen waarbij Ina op een blaadje allerlei 

kwaliteiten had genoteerd en waar wij dan vervolgens een naam van een Kiwanislid bij moesten 

zetten. Aan de hand van deze informatie heeft Ina de keuze gemaakt voort Gert Jan Holland, Gerard 

en Erwin, die na enig gemorrel, akkoord gaan met de keuze van Ina, die aan de hand van deze input,  

voor mij volslagen onbegrijpelijk was. Desalniettemin zijn we erg blij met dit nieuwe bestuur en 

verheugen wij ons weer op een volgend Kiwanisjaar met veel drukke activiteiten (het lustrum!) 

 

Aangezien voor de bestuursverkiezing er geen bijdrage stond op de begroting (er heeft iemand toch 

zitten slapen tijdens de goedkeuring 😊) trakteerde Ina, met de opmerking dat dit eenmalig was, op 

een heerlijk drankje en een bitterbal! Dit werd zeer gewaardeerd door de vergadering. 

 

Daarna was er nog een lange nazit en veel gezelligheid. 

 

Heleen Klatter 


