
KIWANS VEENDAM verslag vergadering 11-01-2023              

Inloop:     19.45 uur 

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie: Veenkoloniaal museum 

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

Afgemeld met kennisgeving: 

Roelf Smit, Hasine vd Ende, Edwin van Calcar, Reinder Trip, Heleen Klatter, Henk Moorlag, Wim 

Thiewes, Jan Bloem, Mark Rotman, Ria Jager, Henk Spelde, Allex Slagter, Erwin Koster. 

 

• Opening (stipt om 20.00 uur)  

a. Mededelingen en ingekomen stukken  

• Ingekomen stuk donatie aanvraag van Hoving voor SKA 

De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Luppo die er weer bij is! Fijn dat je er weer 

bij bent Luppo!. Applaus volgt. 

• Notulen vorige vergadering d.d. 14 december 2022 

• De notulen van de vorige vergadering zijn door omstandigheden nog niet beschikbaar. Deze 

zullen opnieuw de volgende vergadering worden geagendaard. 

• De jaaragenda 2022 - 2023 update 

• Zaterdag 15 april!! LUSTRUM zet die in je agenda! Met partners. 

• Commissies – alleen de te bespreken punten 

• Terugblik Sinter/Kerstavond. Het was een hele gezellige avond in een mooie ambiance. De 

pubquiz was erg leuk. Cadeautjes en gedichtjes waren ook top!. 

• Terugblik Kerstmarkt. De opbrengst van de kraam was 476 euro. Leuke opbrengst ondanks 

de kou en de WK voetbal. Dit is toch maar mooi opgehaald. Goed georganiseerd. Bij de 

carrousel  was opbrengst 3238 euro. Prachtig bedrag en dat ondanks de kou. Het kerstmarkt 

gebeuren is geëvalueerd en ja volgende jaar weer! De opbrengst wordt voor de helft 

geschonken aan Maxima en voor de helft aan de Voedselbank. 

• Ook is er een eigen pin apparaatjes gekocht. Erg handig.  Perfect verlopen. 

• Opgemerkt word om volgend jaar: nadrukkelijker aan te geven dat caroussel voor GOEDE 

DOELEN is. Er komt volgend jaar een groot bord met DOELEN erop. 

• Terugblik Nieuwjaarswandeling. Was geslaagd. Iedereen vond het geweldig. Goede 

opkomst. 

• Andere punten: KIWANIS run… voorstel ontvangen om nu de run met de nieuwe Winkler 

Prins school te organiseren en daarin samen te werken. De run loopt dan door hun gebouw 

en over de wielerbaan… KIWANIS regelt de organisatie.. Om een en ander nader te 



bespreken en uit te werken is er maandag 16 januari a.s. een brainstorm bij GJ Hoving. Extra 

hulp is welkom.  

• Stichting Kiwanis activiteiten 

• Aanvraag Hoving (zie bijgesloten stuk) 

• Niamh Wekhoven, Miss Charity, is 17 jaar en Veendamse. Zij zamelt geld in voor kinderen 

die hulp behoevend zijn. (zie bijgesloten document). Zij zamelt in voor kinderen in Groningen 

die hulpbehoevend zijn waarbij het ingezamelde bedrag via LINDA foundation zal worden 

verdubbeld. Zelf heeft ze al 700,= euro ingezameld en zij vraagt nu om een donatie van de 

Kiwanis 

• Na overleg wordt in de vergadering besloten om 1000,= euro te doneren.  

• Tevens zal er een communicatie moment worden geïnitieerd 

• Jan Harttekamp maakt 1000,= euro over aan SKA van stichting Sinterklaas!! Top! Prachtig 

Jan. 

• Rondvraag en wat er verder ter tafel komt 

• geen  

• Sluiting van de vergadering  

• Wel en wee 

• Luppo bedankt iedereen voor de steun voor tijdens en na zijn operaties. Het gaat goed met 

Luppo. Luppo is er weer! 

• Jan wordt per 1 maart trouwambtenaar in de gemeente AA en Hunze. Jan wordt van harte 

gefeliciteerd. 

• Rondleiding en presentatie door Hendrik Hachmer 

Hendrik geeft een boeiende presentatie over de heer Winkler Prins en de historie van Veendam. 

Daarna werden we rondgeleid door het museum met prachtige aanvullende verhalen van Hendrik. 

Aan het einde bedankte Ina, de voorzitter van Kiwanis, de heer Hachmer voor het prachtige en 

boeiende verhaal. 


