
KIWANS VEENDAM verslag vergadering 27-01-2023 

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: Eric Nijsten, Edwin van Calcar, Paul, Roelf, Henk Moorlag, Heleen Klatter, 
Ria Jager, Mark Rotman, Karel Geijzendorfer, Jan Harttekamp, Wim Thiewes, Hasine vd Ende.  

Gert Jan Holland is een tikkie later door file bij Rotterdam. Simon komt, zoals aangegeven,  om 21.00 
binnen. 

 

1. Opening om 20.00 uur) 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

• Ingekomen stuk NL-doet Reinder 

3. Notulen vorige vergadering 

• De notulen van de vergadering van 11 januari 2023 worden goedgekeurd 

• De notulen van de vergadering van 14 december 2022 komen nog 

4. De jaaragenda 2022 - 2023 update 

5. Commissies – alleen de te bespreken punten 

• Lustrum 15 april met partner – houd deze datum dus vrij! 

• Winterberg was weer een groot succes. Alida wordt bedankt voor de organisatie . 

• Home running dinner: Henk, Janine en Gerard gaan dit regelen. 

• Kiwanis sightseeing run: er is afgesproken om dit samen te doen met de WP. De dag die nu 

wordt voorgesteld is 9 mei. Nadere afstemming vindt nog plaats in klein comité. Er komt een 

wandel, kids en 5km (10km) route. Hoofddoel is naamsbekendheid en secundair de geld 

opbrengst. Opties zijn om dit als special te doen en nog een Kiwanis run later in het jaar te 

organiseren. Gert-Jan Hoving bespreekt dit nader in het comité en komt 8 februari met een 

advies met opties en voorstel. 

6. Stichting Kiwanis activiteiten 

• Donatie miss Groningen voor doel kinderen. Er zal nog aandacht/cheque worden aangeboden. 

Zij wil ook op een vergader moment langskomen om e.e.a. te vertellen. 

• IJsbaan voorstel Gerard: om voor de kinderen op het museumplein een ijsbaan neer te zetten. 

Gerard komt met een voorstel voor opties. Voorkeur is om het echt als Kiwanis activiteit neer 

te zetten 

7. NL-Doet (Reinder; zie bijgesloten stuk) 10 en 11 maart 2023 

• We gaan kiezen voor 1 a 2 activiteiten. Lijstje gaat rond. Kiezen graag. 

8. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt  

• Bank voor de klas, financiële zaken op de basisschool komt weer; mocht je interesse hebben  

dan melden bij Angelina 

• De Puzzel: Hasine kwam met een idee van een andere club. Uitwerking viel tegen. Rutger en 

Gert-Jan Hoving willen helpen om dit idee verder te brengen 

9. Sluiting van de vergadering. De voorzitter sluit de rumoerige vergadering, die geweten wordt aan 

het grote enthousiasme voor de verschillende onderwerpen. 

10.  Wel en wee 

- Alida’s moeder was erg slecht; gaat nu gelukkig beter. Haar rechterkant is uitgevallen 

maar is nu redelijk stabiel! 


