
KIWANS VERSLAG vergadering 09-11-2022              

 

Inloop:  19.45 uur 

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie:  ByKielman 

Bestuur: Ina Burema voorzitter, Gert-Jan Holland (invaller vandaag Erwin Koster) secretaris,  

Gerard van der Scheer penningmeester 

Afgemeld met kennisgeving: Jan Bloem, Luppo, Karel, Gert-Jan Holland, Mark, Alida, John en 

Marianne  

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

a. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Hartenhuis als sintraktatie. 100 hartenhuizen ontvangen als je €500 doneert 

- Brief van tekenaars in bv ziekenhuis of azc voor kinderen om zet te laten vergeten 

waar ze zijn. Zoeken bijdrage. SKA neemt het in behandeling 

- Papieren KVK zijn klaar om getekend te worden 

2.  Notulen vorige vergadering: 

- Notulen vorige vergadering 28-10-22 worden ongewijzigd vastgesteld. 

- Heleen geeft aan het jammer te vinden niets van de maidenspeech van Jan Bloem te 

kunnen teruglezen. 

- Reinder vraagt wat is de uitleg op de puzzelactie waar Ina op in zou gaan. Ina geeft 

aan later in deze vergadering terug te komen op de puzzel. 

3. Jaaragenda 2022-2023 update/aanpassingen 

- 10/11 maart NL doet. 

- Lustrum is uiteraard met partner. 

- 1-3 september 2023 moet staan organisatie: Reinder en Simon. 

- 22 september 2023 moet staan organisatie: Roelf en Simon. 

- 14 december 2022 organisatie: Edwin en Rutger. 

Ina merkt bij dit punt nog op dat in het verleden is afgesproken dat ieder lid moet streven naar een 

attendancy van minimaal 50% van het jaarprogramma. Kiwanis is een club van vrijwilligers maar het 

is zeker niet vrijblijvend. Mocht dit echt niet lukken en er zijn goeie redenen dan is dit natuurlijk 

nooit een probleem maar meld dit dan bij het bestuur. Kom zoveel mogelijk naar de bijeenkomsten. 

Er is veel te doen dit jaar en dat kunnen we alleen samendoen als we elkaar ontmoeten en weten 

wat er te doen staat. 

4. Commissies 

- Edwin en Rutger gaan kerst/sint invullen dit jaar. Kleine tip van de sluier werd gelicht 

door Rutger dat de locatie het lekkerste plekje van Veendam is. 



- Begroting 21-22 moet nog worden goed gekeurd door de kascommissie; dat zal 

begin december zijn. 

- Begroting 22-23 is nagenoeg rond en contributie zal naar verwachting € 200 blijven. 

Details volgen de komende tijd. 

- 25 november is volgende vergadering en hopen gewoon iedereen te zien en een 

borrel te drinken op de winst van het Nederlands elftal. Of elkaar troosten merkte 

Ina op maar dat heeft de notulist niet gehoord. En doorrrrr... 

- Kerstmarkt 17-18 december op Veenlustplein. Er is een grotere carrousel waar 6 

man tegelijk in kunnen bedienen in een shift van 2 uur. Liefst met tapervaring. 

Rooster wordt gemaakt en komt nog.  

Onze kraam heeft BOEKEN (Breng ze bij Andre Oldenziel)), champignons in 

knoflookboter, wijn van de Kiwanis. Kloofhout blijft dit jaar achterwege 

Dus geef jullie allen op om een shift te gaan staan verkopen, tappen, bakken en 

vooral plezier hebben. Ja natuurlijk mag je partner ook. 

Alle benodigdheden om de spullen te verkopen in onze kraam komen tijdens de 

vergadering allemaal boven water. Rutger oppert spullen en zo waren er nog meer 

mensen. 

Tussen de commissies door werd onze Luppo nog in de vergadering besproken. Luppo is na 3 

operaties de afgelopen tijd weer een week in huis. Gerard gaat donderdag 10-11 bij Luppo langs met 

een fruitmand. 

- Gert-Jan Hoving (Hiawatta van de Run) heeft inmiddels 10 personen als vrijwilliger 

op zijn lijst mogen bijschrijven voor de KiwanisRun 2023 met als sub naam Broezen 

deur andermans hoezen. Binnenkort zal Gert-Jan een avond prikken om de start van 

de organisatie in te luiden. 

- Ledencommissie ----- geen mededelingen 

- SKA: donatievoorstellen, vakantieboxen liggen weer in de planning voor 2023 

 

Vraagstuk algemeen SKA: moet je altijd vooraf een voorstel inbrengen in 

vergadering of mag dat ook per mail. Kan dat dan per mail geaccordeerd worden? 

Hieruit voortkomt dat Jan Hartekamp samen met Henk Moorlag de spelregels 

opnieuw onder de aandacht wil brengen. Ina geeft aan daar apart tijd voor te willen 

reserveren binnenkort. De mannen willen dit als werkvorm inbrengen in kleine 

groepjes. Ina geeft ook aan dat de nieuwe leden niet weten hoe de spelregels 

omtrent donatie zijn en ook de leden die al langer lid zijn de spelregels weer krijgen 

opgefrist. De actie gaat worden ingepland. 

In kas zit nu € 14.000 waarvan € 4.000 vaststaat voor reserve. 

Er zal een nieuwe kascommissie moeten worden samengesteld voor de SKA 

- Jan Harttekamp is al druk bezig om in 2023 het kinderplein terug te krijgen 

- Dit jaar is er al € 3380 gestort vanuit de wijnverkoop 

 

5. Puzzelvraagstuk met uitleg van Ina. 

Aanleiding voor het bestuur om na te denken over een ludieke actie is de naamsbekendheid 

van de Kiwanis in Veendam omhoog te brengen.  

Andre Oldenziel: waarom willen we eigenlijk een grotere naamsbekendheid? 

Ina: om gemakkelijker sponsoren te werven voor onze acties maar ook omdat velen van ons 

vaak de vraag krijgen “wat is dat dan de Kiwanis”. Wij zijn natuurlijk uniek en willen niet 

iedere keer de vergelijking leggen met andere Veendammer clubs. 



 

Zo ontstond het idee van de puzzel. De Rotaryclub in Winschoten heeft een puzzelactie 

gehouden en daar enorm veel geld mee verdiend. Ina heeft een voorbeeld van die puzzel 

meegenomen en gaat de zaal rond. Ina kent de tekenaar en heeft gepolst of hij tegen een 

gereduceerde prijs een tekening wilde maken. Zijn reactie was positief. Hoe de puzzel er uit 

moet gaan zien is iets voor een volgende fase! Voor dit moment gaat het er om of binnen de 

groep voldoende draagvlak is om te onderzoeken om een Kiwanispuzzel een haalbaar 

initiatief is; spreekt een puzzel je aan. Om een idee te krijgen: ieder lid zou 15 puzzels 

moeten verkopen tegen een prijs van € 20 om break-even te komen. Alles wat er dan meer 

verkocht is winst. Voor het ene lid zal het gemakkelijker zijn dan voor de ander maar 

mogelijk zijn ondernemers bereid de puzzel af te nemen voor in hun kerstpakket of als Sint 

cadeau.  Aktie zou dan zijn voor sinterklaas/kerst 2023.  

De stemming is positief en het puzzelproject wordt verder onderzocht; bestuur is in de lead. 

 

6. Installatie Janine Mengerink-Kielman. 

Ina leest Janine de golden rules op van de Kiwanis (kijk op de site wat die zijn, echt moeite weer 

eens waard) en vervolgens spelt Ina het speldje bij Janine op. 

Groot applaus volgt en iedereen is blij met ons nieuwe lid. 

 

7. Rondvraag: 

 

- Wim Thiewes: verontschuldigd voor het later binnenkomen. Wim stond in de rij bij 

de lady’snight voor Java en zag de mooie auto van easy-toys staan met de gedachte 

“hier mot ik wezen      ”. Het was maar goed dat Anneke Hoving in diezelfde rij stond 

en Wim heeft verteld dat hij naar het lekkerste plekje van Veendam moest gaan. 

Wim was ietwat in de war waarschijnlijk met de betekenis van het lekkerste plekje. 

Wat Anneke daar dan precies deed is tijdens de vergadering altijd een vraag 

gebleven. 

- De interservice moet door de Kiwanis worden georganiseerd dit bestuursjaar. Bij de 

laatste waren alleen Edwin van Calkar en Wim Thiewes aanwezig. Leeft dit nog wel 

binnen de club? Ina geeft aan dat dit een terechte opmerking is van Wim en het 

bestuur gaat dit in beraad nemen. 

- Interservice moet dan nog wel in het jaarprogramma komen merkt Reinder op. 

 

8. Sluiting van de vergadering 

9. Wel en Wee. Er wordt door een aantal leden gebruik gemaakt van wel en wee maar niemand 

stelt prijs op vastlegging daarvan in de notulen. 

 

10. Maidenspeech van Janine Mengerink-Kielman 

 

Janine vertelt dat ze over een paar dagen 40 jaar wordt en is opgegroeid aan het Beneden 

Westerdiep te Veendam. Opgegroeid in de bakkerij van haar ouders. 

Vroeger was ik sportiever dan dat ik nu ben door alle drukte in de zaak. 

Tot haar 14e/15e was Janine 12 uur in de week aan het turnen en daarna nog een poosje 

gebasketbald. 

 

Janine had een Havoadvies maar heeft Mavo gedaan omdat ze toch ook wel tijd wilde besteden 

aan andere dingen dan school. 



Na de mavo wilde ze schoonheidsspecialist worden. De mensen om haar heen zeiden “ga nu 

naar de hotelschool”. Na 2 week schoonheidsspecialist opleiding en het gewriemel aan andere 

gezichten was ze er wel klaar mee is ze toch de hotelschool gaan doen. 

 

Janine die officieel Jantje heet haalde met vlag en wimpel de twee jarige hotelschool en ging 

daarna de middelbare hotelschool doen. Waar ze op de 2-jarige opleiding een Alliance haalde 

deed ze dat ook op de middelbare. Dit keer voor koken en het managen van alles rondom het 

koken. Gewoon de beste praktijk leerling. 

 

En toen… kwam ze Kars Mengerink tegen. Stiekem was deze knul al een jaar verliefd op Janine 

en sloeg de vonk over. Vol liefde zijn ze getrouwd en na 1 jaar was daar Bas en weer een jaar 

later was daar Emma. Met hun vieren gaan ze binnenkort wonen waar het allemaal begon voor 

Janine aan de Beneden Westerdiep in een prachtige eigen ontworpen woning. 

 

Janine haar ouders zijn het lekkerste plekje van Veendam begonnen in 2002. In 2006 kwam 

Janine in de VOF en sinds afgelopen februari 2022 is ByKielman volledig van Janine. Langzaam 

gaan Janine haar ouders een stapje terug doen. 

 

Janine haar wens is om ooit wat uit te kunnen breiden qua ruimte.  

De trots op haar eigen zaak straalt van Janine af. 

 

Janine is lid van een toneelvereniging in Westerlee waar ze Groningse stukken spelen. 

 

Ze vindt het heerlijk om te wandelen met hun nieuwe hondje PUK. 

(de foto’s die Janine laat zien zetten dit verhaal duidelijk kracht bij. Past helaas niet in deze 

notulen) 

 

Hoe is ben ik bij de Kiwanis gekomen zegt Janine dan: via Erwin. Volgens hem was deze club echt 

iets voor Janine. Janine lijkt het heel leuk om lid te zijn van de Kiwanis en om iets te geven waar 

de club voor staat. 

Vroeger kwamen er minderbedeelde kinderen uit bijvoorbeeld Frankrijk via de bakkerswereld 

een aantal weken in het gezin Kielman om zo deze kinderen een paar mooie weken te geven. 

Dit bleef niet onopgemerkt bij de plaatselijke voetbalclub BV Veendam. Waardoor mister 

Veendam Henk Nienhuis vroeg of de fam. Kielman niet voetballers uit bijvoorbeeld Polen in hun 

gezin wilde opnemen. Dit hebben ze met meerdere kinderen gedaan en daar zat onder andere 

Arek Radomski bij (bij de liefhebbers van het spelletje zeker bekend). Deze kinderen (nu 

volwassenen) hebben nog altijd contact met het gezin Kielman en voelen als broers en zussen 

aan. 

 

Dit om maar aan te geven dat er in Janine een groot hart zit waar wij als kiwanezen nog volop 

gaan genieten (zegt dan de notulist).  

Janine sluit de maidenspeech af en het bleef nog lang onrustig op het lekkerste plekje in 

Veendam. 


