
 

 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag  

Bijeenkomst woensdag 4 oktober 

Bestuursoverdracht bij Erwin 

Aanwezig:  Paul Brakel, Ina Burema, Luppo Diepenbroek, Hasine van den Ende, Karel 

Geijzendorffer, Jan Hartekamp, Marianne Hesse, Ria Jager, Erwin Koster, Karin 

Lodewijks, Anneke Mossou, Eric Nijsten, André Oldenziel, Moniek Perdok, Mark 

Rotman, Gerard van der Scheer, Simon Scholtens, Allex Slagter, Jaap van Slooten, 

Roelf Smit, Henk Spelde, Anneke Timerman,  Rob Willems 

Afwezig met kennisgeving: Gert-Jan Hoving, Heleen Klatter,  Henk Moorlag, Rutger Niewold, , 

Marjon Roodbergen, Alida Schonewille, Wim Thiewes, Reinder Trip, John Wichhard 

1. Opening 

Ina opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Extra dank voor de gastvrijheid van Erwin en Floor. 

2. Verslag van de bijeenkomst van 20 september 2017 

Geen aanvullingen of opmerkingen.  

3. Mededelingen/ ingekomen stukken 

* Ans heeft contact gehad met Gert-Jan en de operatie van Anneke is goed verlopen. 

De afwezigheid van Gert-Jan is de reden dat overdracht van het penningmeesterschap op de 

volgende bijeenkomst zal plaatsvinden. Ina geeft alvast wel aan dat het jaar positief is afgesloten. 

* Ans heeft contact gehad met Florien Smit en ook met Rutger gaat het naar omstandigheden goed. 

4.  Jaarverslag secretaris 2016-2017 

Ans heeft een jaarverslag gemaakt over afgelopen jaar en neemt ons mee door alle activiteiten die er 

zijn geweest. Het verslag wordt door haar nog rondgestuurd. 

5. Overdracht secretaris 

Karin neemt de werkzaamheden van Ans als secretaris over en bedankt Ans voor de inspanning in 

het afgelopen jaar. 

6. Overdracht voorzitterschap 



Anneke is de nieuwe voorzitter en bedankt Ina voor haar voorzitterschap in het afgelopen jaar. 

7. Installatie elect / Afscheid past 

Jan Hartekamp wordt de nieuwe elect en Jaap van Sloten wordt bedankt als past  

8. Jaarprogramma 2017-2018 

Anneke ligt het thema toe. Dromen, Durven, Doen. 

Welke dromen van kinderen gaan de Kiwanis door te durven en te doen vervullen. 

De dromenvanger vangt boze dromen en laat positieve dromen door. 

Activiteiten op de jaarplanning zijn nog niet volledig ingevuld, het bestuur stelt zich open ook voor 

ideeën van de leden. 

9. Vergaderlocatie 2017-2018 

De vergaderlocatie blijft Parkzicht. Afspraak is dat er tijdens de vergadering vaker de bestelling voor 

drinken zal worden opgenomen. Daarnaast zal er 3 keer een informeel diner met partner worden 

georganiseerd.  

Met deze afspraak wordt er geen zaalhuur in rekening gebracht. Halverwege het jaar worden de 

afspraken geëvalueerd. 

Dank aan Gerard voor ondersteuning bij het maken van de afspraken. 

10. Rondvraag / WVTTK 

• Ina geeft aan dat op de eerste paar nota’s het oude bankrekeningnummer terecht is 

gekomen dit wordt hersteld.  

• Hasine licht alle promotieactiviteiten die er lopen in het kader van het project toe. 

• Ina zal op 6 oktober tijdens de interservice de Nacht van de Lach promoten. 

• Op 10 oktober gaan Hasine en Ria dit bij de Rotary promoten. 

• Vraag Hasine: zijn er nog oud kiwanisleden die we kunnen benaderen? 

Jaap van Sloten vraagt in ieder geval Douwe Huizing. 

• Starttijd van het feest op 4 november staat op de toegangskaarten 18.00 uur 

• Het Break-even punt voor het feest is gehaald maar we willen graag nog meer opbrengsten 

halen voor het goede doel./ 

• Indien er leden zijn die belangstelling hebben voor het bestuursjaar 2018-2019 mogen deze 

zich melden bij Jan Hartekamp 

Wel en Wee. 

Anneke wordt met ingang van januari medefirmant van Het Zuiderlicht. 

Rob heeft Zonnepanelen en voelt zich nu een echt Kiwanislid! 


