
KIWANS VEENDAM Agenda vergadering 25-11-2022              

 

Inloop:     19.45 uur 

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie: Bij Java 

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

Afgemeld met kennisgeving: 

Luppo Diepenbroek, Rutger Nieuwold, Gert-Jan Hoving, Karel Geijzendorffer, Hasine vd Ende, Ria 

Jager, Heleen Klatter, Alida Schonewille, John Wichhart en Marianne Hesse. 

 

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

a. Mededelingen en ingekomen stukken  

• Bedankkaartje naar aanleiding van overlijden Wim Reininga (Kiwanis Stadskanaal) 

• Mail van het Vergeten Kind inzake het 3FM Serious Request boom-pakket 

• Uitnodiging kerstavond van 14 december. Van harte aanbevolen. 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 09 november 2022 

Aanpassing: Roelf was met kennisgeving afwezig. 

Erwin wordt bedankt voor de notulen. 

 

3. De jaaragenda 2022 - 2023 update 

De interservice meeting is op 6 oktober 2023. Dit wordt aangevuld. 

 

4. Commissies – alleen de te bespreken punten. 

Kinderplein: er is akkoord van Bogdike dus we kunnen weer meedoen. 

De Kiwanisrun: beoogde datum van de run is 8 juli  (andere opties 17, 24 juni, 1 juli) 

Kerstmarkt: schema is rondgestuurd. Inplanning per 2uur. Kijk er nog even goed naar. Extra hulp 

graag aanbieden bij Gerard. 

Het opruimen en opstellen is nog aangepast. Champignons en braadpan is geregeld. Er zijn reeds 

veel boeken aangeleverd (ongeveer 1 kuub). Super. 



Hout: Simon en Roelf hebben Luppo gesproken. Afgesproken is om tot de jaarwisseling het reeds 

gekloofde hout te verkopen. Na de jaarwisseling gaan we weer kloven. Luppo kan dit nog niet. Het 

spul staat klaar en de zonen van Luppo willen wel helpen.  

Extra hulp is welkom. Graag melden bij Simon of Roelf.  

Iedereen krijgt de hartelijke groeten van Luppo. 

Henk Moorlag laat weten dat er een perceel bomen in Zuidbroek is die we gaan kappen en in 

stammen van 1 meter, dus ongekloofd, gaan verkopen. 

De Stichting Kiwanis Activiteiten valt niet onder het agendapunt ‘commissies’ en wordt (weer) een 

eigen agendapunt. 

 

5. Kledingbank en kinderwinterkleding 

In krant stond weer stukje over noodzaak voor Maxima kleding. Reinder stelt een spontane actie 

voor. Hij gaat 190 euro van de  energietoeslag van de overheid doneren aan Maxima voor de 

aanschaf van winterjassen. Hij roept ons op dat ook te doen. 

Hij deed daar de oproep om allemaal de 190 euro aan de stichting Kiwanis te geven.  Daarna kan de 

stichting dan in het geheel het bedrag storten. 

Hieronder vind je het nummer als je een donatie wilt doen. 

Verzoek is om je donatie voor 10 december dan te doen zodat de stichting het bedrag in één keer 

kan overmaken aan Maxima 

 

 

  

6. Ingevoegd punt: Vrienden van Kiwanis 

Ina stelt voor om hier weer over na te denken. Het is een ANBI stichting. Mensen die geld 

overmaken naar de stichting kunnen dit meenemen als gift voor de inkomstenbelasting mits ze 

dit voor de duur van 5 jaar doen. 

Plannetje ligt er. Kunnen we dit weer oppakken?.  

We willen dit graag nog een keer weer onder de aandacht brengen om dit te doen. 

Dan ook info nieuwsbrief aan vrienden sturen om en dat zij ook als vrienden genoemd te 

worden.  

Willen dit vrienden concept weer nieuwe leven inblazen? 

Doel is meer geld en meer bekendheid te krijgen.   

Een aantal kleinere bedragen kan natuurlijk ook. 

Een aantal leden vindt het wel weer een poging waard. 

Voorstel is het dan te doen voor bedrijven en particulieren. 



Vervolg komt via de vergadering. 

 

7. Stichting Kiwanis activiteiten. 

- Uitleg en informeren  

- Hoe werkt het 

Vooraf starten wet met het voorstel wat bij het bestuur ter beoordeling ligt om geld te geven aan de 

stichting: “Stichting tekenen voor kinderen”.  Deze stichting laat tekenaars tekenen voor kinderen in 

ziekenhuizen, AZC’s, etc.. Jan heeft namens de stichting Kiwanis Activiteiten contact gehad met Henk 

van der Ploeg - directeur van de stichting – en informatie ingewonnen. (zie: 

https://nos.nl/r/325819 als je een verhaal van de tekenaars wilt zien). Het advies van de 

stichting Kiwanis Activiteiten is om € 500,- te doneren aan de Stichting Tekenen voor 

Kinderen. Met uitzondering van 1 lid wordt dit advies overgenomen door de aanwezige 

leden. Jan Harttekamp informeert de stichting en Karin zal het geld spoedig overmaken. 

De Kiwanis bestaat uit twee delen. De eerste is Kiwanisclub Veendam en daar ben je lid van, betaal 

je contributie aan te behoeve van de internationale en landelijke afdracht incl. uitgaven voor 

clubactiviteiten. De andere is de Stichting Kiwanis Activiteiten en die stichting zamelt alle geld in.  

SKA heeft een zelfstandig bestuur. We willen vanavond graag uitleg geven hoe het ook al weer 

werkt. Wat is nou die stichting? waar staan we voor, waar moet het geld naar toe? 

Het bestuur van de stichting, bestaande uit Jan Harttekamp, Henk Moorlag en Karin Lodewijks, 

neemt het over: 

De presentatie wordt bij de stukken beschikbaar gesteld. 

Er worden in 4 groepen een aantal casussen voorgelegd om nader te kijken welke factoren 

(overwegingen/kenmerken) van belang zijn voor toekenning of niet. 

De factoren die werden genoemd zijn: 

1. Het betreft kinderen 

2. Lokaal karakter (kinderen uit de nabije omgeving) heeft de voorkeur 

3. Voorkeur om te geven aan een groep (dus niet individuele gevallen) 

4. Het gaat om “nooddruftige” groep van kinderen (zij die het minder breed hebben) 

5. Het moet bij voerkeur structureel bijdragen aan het welzijn van de kinderen 

We stelden vast dat emotie, gunfactor en betrokkenheid van een ieder al gauw een rol speelt. 

We stelden ook vast dat het best moeilijk is en dat de stichting leden een moeilijke taak hebben 

maar ook dat er vertrouwen is dat zij dat met hart en ziel en goede overwegingen doen. 

Het was een goede en nuttige exercitie. 

De uitwerkingen van de verschillende groepen worden aan het stichting bestuur meegegeven. Het 

stichtingsbestuur werkt dit nader uit en komt met een voorstel tot (kleine) aanpassingen van het 

huidige raamwerk zodat een ieder een leidraad heeft om te beoordelen waar een verzoek om 

donatie aan moet voldoen. Wordt vervolgd. 

 

8. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt  

https://nos.nl/r/325819


Henk Moorlag: Sinds corona tijd schudden we geen handen meer en we kussen ook niet meer. Van 

hem mag dat zo blijven.   

9. Sluiting van de vergadering  

 

10. Wel en wee 

  


