
KIWANS VERSLAG vergadering 28-10-2022              

 

Inloop:     19.45 uur 

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie: Java  

Bestuur: Ina Burema voorzitter, Gert Jan Holland secretaris, Gerard vd Scheer penningmeester 

Afgemeld met kennisgeving: 

Heleen Klatter, Mark Rotman, Henk Moorlag, Andre Oldenziel, Wim Thiewes, Ria Jager, Janine 

Mengerink-Kielman, Henk Spelde, Luppo Diepenbroek, Karel Geijzendorffer, Edwin van Calkar 

 

Vervangend Voorzitter is vandaag Gerard vanwege het niet aanwezig kunnen zijn van de voorzitter. 

 

1. Opening (de voorzitter opent klokslag 20.00 uur de vergadering)  

a. Mededelingen en ingekomen stukken 

b. Ingekomen: Jaarverslag 2021-2022; geen opmerkingen   

- Notulen vorige vergadering d.d. 8 juni 20222  

- Geen opmerkingen 

2. Terugblik op de bestuurswissel avond 

- Het was een mooie en bijzondere avond. Het spijt een paar leden dat zij er niet bij 

konden zijn 

3. De jaaragenda 2022 -2023 activiteiten: 

- Sinterklaas / Kerst, vraag wordt gesteld wie hiervoor wat voor wil organiseren? Nog 

geen belangstellenden. Het bestuur benadert daarvoor wel 1 of 2 personen. 

- Huisbijeenkomst 19 augustus 2023 – wie wil? 

- Toevoegen op de agenda: 10/11 maart NL doet – Reinder 

- Kampeerweekend – Organisatie Simon en Reinder 

- De kerstmarkt: deze is dit jaar op een andere plek; voorbereidingen lopen; er 

worden ideeën uitgewisseld omtrent hetgeen verkocht kan worden. Recente (en 

geen oude) boeken, champignons in knoflookboter worden het kerstmenu voor de 

markt. Ook doosjes wijn worden toegevoegd. Over hout wordt nog gesproken. 

4. Het puzzelvraagstuk 

- Het idee om een Kiwanis crea a la van haasteren  puzzel te maken wordt uitgelegd. 

Ina heeft hier een vraag voor uitstaan voor de financiën. Aangezien Ina er niet is 

komt dit punt terug in een volgende vergadering 

5. De wijnactie…. levert veel op, de bestelling wordt weer opgenomen. Dank voor de bestellingen. 

6. Ingelast agendapunt: Stichting Kiwanis activiteiten 



- Voorgesteld wordt om op een van de volgende vergaderingen nog eens uit te leggen 

wat de stichting doet. Goed idee. Wordt aangenomen. 

- 2 potentiële donaties worden benoemd. Dit wordt normaal gesproken als voorstel 

ingediend bij de volgende vergadering. Het betreft: 

i. Voorstel dame voor bonnen (Linda foundation). Dit voorstel komt volgende 

x terug als ingebracht stuk. 

ii. Buurtgezinnen: Sinterklaasfeest organiseren voor 10 gezinnen tezamen 24 

kinderen. Totaal 960 euro voor boodschappen, cadeautjes etc. Alhoewel dit 

als stuk ingediend dient te worden, wordt in afwijking, gezien de korte 

termijn richting Sinterklaas, toch nu bij uitzondering besloten: (eigenlijk 

hoort dit aangeleverd te worden vóór de vergadering)… Besluit: 16 voor 1 

onthouding 

- Nav bovenstaande, meld Jan Harttekamp dat zijn eigen Sinterklaaswerk ook geld 

oplevert dat terugvloeit naar de SKA.  Prachtig! 

7. Commissies voor het komende jaar worden even doorgenomen. 

- Het programma zal in de loop van het jaar telkens worden aangevuld. 

8. Installatie Jan Bloem. 

- Na een hartelijk welkom door de plv voorzitter en een intro over de Kiwanis club 

wordt Jan de unieke Kiwanis-speld opgeprikt door de secretaris. 

9. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt  

- Simon vraagt naar de afwezigen, een omissie bij de opening; de secretaris noemt 

alsnog de namen. 

- Hout: Simon vraagt om extra hulp voor de houtclub. Mensen kunnen zich melden bij 

Simon. 

10. Sluiting van de vergadering  

11. Wel en wee  

12. Maidenspeech van Jan Bloem 

- Jan geeft een boeiende bloemlezing over zijn leven en drijfveren.  

 

 


