
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021-2022, thema: “Als Vanouds” 

 

Het bestuur hoopte dat we jullie weer een Kiwanisjaar als vanouds konden 

aanbieden: dat wil zeggen elkaar weer ontmoeten. Helaas moesten we ons het 

eerste half jaar nog houden aan de coronaregels derhalve op afstand, geen 

geknuffel, geen grote bijeenkomsten en projecten en elke keer maar afwachten of 

het wel door kon gaan. Gelukkig zijn we allemaal gezond gebleven! Dat vergde 

veel creativiteit en inzet en ook een flexibele houding: zo hebben we kerst op drie 

wijzen georganiseerd en is deze uiteindelijk veel later ingevuld middels een 

wandeling, een leuke activiteit bij Luppo en vervolgens een barbecue bij The 

Ranch waarbij we voor het eerst sinds jaren ook weer jeugd hebben mogen zien: 

de club gaat verjongen! 

 

Het programma is uiteindelijk zeker zeven keer (als het niet meer is) aangepast! 

De Sightseeing Run ging niet door, de Young Kiwanis/Vrouwen in Kiwanis, de 

sinterklaasviering, de kerstmarkt en de geplande reünie bij Luppo konden ook 

geen doorgang vinden. Desalniettemin hebben we toch veel kunnen organiseren 

en elkaar kunnen ontmoeten en konden we de Teams-vergaderingen buiten de 

deur houden.  

 

Voor de vergaderingen hebben we een nieuwe plek gevonden: Java, waar we ook 

regelmatig met elkaar hebben gegeten. We zijn weer als vanouds naar onze oude 

plek teruggegaan: de ruimte was coronaproof,  we kregen heerlijke maaltijden 

voorgeschoteld voor een klein bedrag en de keuze om naar Java terug te gaan 

werd als zeer positief ervaren. Door het organiseren van een voorborrel voor de 

vergadering en het naborrelen na die tijd waarbij veel mensen lang bleven hangen, 

was er gelegenheid om ook tijd voor elkaar te hebben.  

 

De bijeenkomst in de schuur bij de hondenschool kon doorgaan maar toen 

vervolgens, de kerstmarkt, het kerstdiner en de nieuwjaarswandeling niet. 

Winterberg werd door een heel kleine clubje bezocht waarna we wel een beetje 

cultuur konden proeven op 28 januari 2022 bij een cabaretvoorstelling, dit ook 

nog met de nodige coronamaatregelen. 

 

Vervolgens kregen we wat meer levensruimte: NLDoet kon ingevuld worden 

maar ook het Running Diner en de nieuwjaarswandeling werd later in de 

buitenlucht georganiseerd.  



 

Voor de (klein)kinderen werd een nieuwe traditie ingevoerd, nl. paaseieren 

zoeken in de tuin van Heleen waarbij we de “High Tea” konden invullen met 

eigen baksels waarbij Anneke Hoving werd uitgeroepen tot meesterbakker. Ook 

de gezellige avond eieren verven bij Gert-Jan Hoving maakte dit evenement het 

herhalen waard. 

 

Op 5 mei heeft een groepje Kiwanis, samen met Bogdike, een fantastische 

kinderspeeldag georganiseerd in het centrum. Ondanks het probleem dat in 

verband met de meivakantie het moeilijk was om Kiwanisleden bij elkaar te 

krijgen, heeft een klein clubje met hulp van buitenaf er een geweldige middag 

voor de kinderen van gemaakt. Nu geen project om geld op te halen maar een 

project om met kinderen bezig te zijn en hen iets aan te bieden. 

 

Naar aanleiding van de bespreking van het groeiplan door Alida, die ons op een 

leuke wijze door de avond heen leidde, werd duidelijk dat leeftijd niet zo heel 

belangrijk is binnen de club, we ook niet meer willen vasthouden aan minimum- 

en maximumaantallen. Toen vanuit de (jonge) leden werd aangegeven dat na een 

dag hard werken, spitsuur thuis, het zwaar te vinden om je dan weer te storten in 

een vergadering, heeft het bestuur besloten het programma daar ook enigszins op 

aan te passen en is meer activiteiten gaan organiseren. Het volgende bestuursjaar 

zal dit verder uitgewerkt worden en ook besproken worden of er nog een 

alternatief lidmaatschap ingevuld kan worden.  

 

Er is een bedrijfsbezoek georganiseerd bij de RDW, onder de bezielende leiding 

van Gert-Jan Holland, die ons naar aanleiding van zijn maidenspeech daarvoor 

geïnspireerd had.  

 

We gingen met elkaar naar een musical, nl. Petticoat waar Erma een glansrijke rol 

speelde.  

 

We hebben Heppieboxen uitgedeeld; het landelijk project voor Het Vergeten Kind 

is dankzij inspanningen van met name Henk S. en Marianne op een goede wijze 

afgerond. Helaas bracht dit op het eind ook de nodige frustraties met zich mee en 

hebben Henk S. en Marianne zich teruggetrokken uit de organisatie.  

 

We konden bij Hasine genieten van een heerlijk concert waarmee onze kas weer 

verder is gespekt.  

Ook de houtclub was weer actief waarbij meerdere leden en partners werden 

ingezet en Simon, na een zwaar ongeluk, bloedend naar het ziekenhuis is gebracht. 

Samen met de wijnactie heeft dit weer het nodige opgeleverd.  

 

De zomerbijeenkomsten werden massaal bezocht (ik herinner me in het verleden 

zomerbijeenkomsten waarbij soms maar één gast was).  



 

Angelina Kuik en Gert-Jan Holland hebben hun maidenspeech gehouden 

waardoor we ze beter hebben leren kennen. Dat Angelina een echte wandelaar is 

bleek ook uit de organisatie van de jaarlijkse “nieuwjaarswandeling” met 

lunchpakket welke we zelf moesten dragen en in een zonnetje mochten nuttigen. 

 

Jan Bloem heeft aangegeven lid te willen worden. Hij zal in het nieuwe 

bestuursjaar worden geïnstalleerd. Janine Kielman is bij twee bijeenkomsten 

geweest en zal binnenkort gaan aangeven of zij ook lid van onze club wil worden. 

Er zijn dit jaar gelukkig geen leden afgetreden.  

 

Op een ludieke wijze heeft Ina de bestuursoverdracht georganiseerd met de quiz 

waaruit naar voren zou komen hoe goed je je andere Kiwanisleden kent en we 

daarna uitgedaagd werden om met een paar clubgenoten een lied te zingen (er 

werden wel wat valse nootjes gekraakt). 

 

In dit bestuursjaar is een aanvang gemaakt met betrekking tot de vraag waar we 

de gelden aan willen besteden: vanuit de club kwam de vraag om daar meer bij 

betrokken te worden en te voorkomen dat tijdens een feestje een Kiwanislid wordt 

gecomplimenteerd met betrekking tot besteding van gelden terwijl je daar zelf 

niets van af wist. Het protocol is daarop aangepast en gaf ook weer aanleiding, 

mede gezien vragen van nieuwe leden, om aan het nieuwe bestuur te vragen om 

het komende jaar dit onderwerp nog eens op de agenda te zetten.  

 

Er is achter de schermen ook administratief gezien veel aangepakt: de UBO-

registratie is geregeld, de inschrijving van de Kamer van Koophandel welke al 

jaren niet aangepast was is gecorrigeerd en zal nu jaarlijks gecorrigeerd worden 

door Ina, Alida heeft de publiciteit opgepakt waardoor de Kiwanis en onze 

verdiensten ook meer naar buiten worden gebracht.  

 

Terugkijkend hebben we als vanouds, aanvankelijk met de nodige beperkingen 

elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, weer kunnen laten zien dat we geen 

vergaderdiscipline hebben, de voorborrel is geïntroduceerd, we konden met elkaar 

actief zijn door te wandelen, te skiën en te zeilen, we deden kleine projectjes op 5 

mei, paaseieren zoeken, het huisconcert en NLDoet. Het was als vanouds weer: 

betrokken en reuzegezellig!  

 

Heleen Klatter 

 


