
 

 

 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag  

Bijeenkomst woensdag 2 mei  2018 

———————————————————————————————————————————— 

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

Marianne Hesse, Gert-Jan Hoving, Erwin Koster, Karin Lodewijks, Henk Moorlag, 

Anneke Mossou, Alida Schonewille, Moniek Perdok, Marjon Roodbergen, Gerard van 

der Scheer, Simon Scholtens, Allex Slagter, Roelf Smit, Henk Spelde, Wim Thiewes, 

Ans Timmerman, Reinder Trip, John Wichhart, Rob Willems. 

Afwezig met kennisgeving:   

 Karel Geijzendorffer, Jan Harttekamp, Ria Jager, Eric Nijsten, Andre Oldenziel, Heleen 

Klatter, Rutger Niewold, Mark Rotman 

1. Opening/ afmeldingen  

2. Verslag vergadering 2 mei 
  Vastgesteld  

 

3. Mededelingen 

- Roelf gaat als toekomstig Luitenant Gouverneur  21- 22 juni op studieweekend. 

- De problemen met de website zijn nog niet opgelost. Roelf zal zijn zoon vragen of die 

Reinder kan ondersteunen. 

- Vanuit de landelijke organisatie is er promotiemateriaal ontvangen (stickers en banner). 

 

4. Leden commissie 

- Nieuwe ledenprocedure. Procedure is rondgestuurd na aanpassing. Er zijn geen nieuwe 

verzoeken tot wijziging geweest. Procedure is bij deze vastgesteld. 

- Ledencommissie nog niet weer bij elkaar geweest. Anneke en Ans gaan aspirant lid 

bezoeken die al in een eerder fase was toegelaten. 

 

5. Stichting Kiwanis  

- Jaarverslag stichting.  Verzoek om in het jaarverslag expliciet te benoemen dat van het 

banksaldo 17,5 K voor de Burcht is gereserveerd. Huidige weergave is niet helder 

genoeg.  

         Verzoek aan Eric als penningmeester dit aan te passen. 

 



 

 

- Aan Stichting is een verzoek gedaan om via individuele sponsoring virtuele reality brillen 

te sponsoren voor het Beatrix kinderziekenhuis. Bedrag €500,-  Op zich valt dit binnen de 

bevoegdheid van het bestuur en hoeft dit niet in de vergadering worden besproken. 

Bestuur Stichting is echter niet unaniem (discussie of individuele sponsoraanvragen 

worden gesteund). 

Vergadering doet geen uitspraak aangezien dit gedelegeerd is bij de stichting. Wel wordt 

besproken dat indien het protocol van de stichting er niet in voorziet hoe in geval van het 

ontbreken van unanieme besluitvorming te handelen dit als protocol wijziging aan de 

vergadering kan worden voorgelegd. 

 

6. Voortgang activiteiten 

- Evaluatie HRD 

Leuk en gezellig verlopen. Wim, Henk S en Hasine bieden aan indien het weer op de kalender 

komt opnieuw te organiseren. 

 

- Lustrumfeest 

Mooi feest! Erg leuk dat iedereen verkleed was. Organisatie was super goed geregeld. “Det” 

heeft indruk gemaakt. Bedankt voor de gastvrijheid Ria en Erik! 

 

- Burcht 

Marianne en Henk hebben de Burcht verzocht een factuur te versturen indien er inmiddels 

kinderen zijn geweest. De constructie rondom geld ter beschikking is destijds in overleg met 

de familie Ferrari zo gekozen en zal worden gehandhaafd. Dit ondanks dat de afwikkeling zo 

iets langer gaat duren. Er  is 1 persoon die graag gebruik wil maken van het aanbod van de 

familie Ferrari voor een rondleiding op de Burcht, hiervoor zal contact worden gelegd. 

   

Relatie met Vergeten Kind. De vraag is of we langdurig contact willen gaan onderhouden.  

Mogelijk kunnen ze nog vaker als multiplier werken (zoals bij het Sont) en kunnen er 

contacten voor de Burcht worden gelegd. Henk en Marianne gaan een voorstel op papier 

zetten en het onderwerp zal opnieuw worden geagendeerd. 

 

- Kampeerweekend 

Van de 13 deelnemers hebben er 6 betaald. Erwin heeft alles voorgeschoten dus het verzoek 

om alles snel te betalen. 

Afspraak is dat als je, je hebt opgegeven je moet betalen ook als je alsnog niet kunt komen.  

Als je alsnog meewil dan zelf even regelen. 

 

- Mindfulness 

  Jammer dat er niet meer mensen kunnen. 

 

7.  Project 2019.  

Brainstorm Jan, Marjon en Moniek Activiteit: dag in Borgerswold organiseren voor families 

bijvoorbeeld in samenwerking met verenigingen die workshop kunnen aanbieden. Niet direct 

de bedoeling om geld te genereren maar als doe- activiteit.  



 

 

De eerste ideeën worden positief ontvangen en ze kunnen iets met de feedback. Afspraak is 

het onderwerp regelmatig te laten terugkomen op de agenda. 

 

8. Seniorenbeleid 

Er is een conceptnotitie rondgestuurd. Het ontwikkelen van een seniorenbeleid wordt door een ieder 

als positief ervaren. Niemand wil de senioren nu missen ( de humor, activiteit e.d is super!) maar wel 

een goede leeftijdsmix behouden. Een natuurlijk en geleidelijk verloop naar de ‘nieuwe’ groep zoals 

voorgesteld zou mooi zijn. De senioren gaan verder met het initiatief. 

 

De leeftijdsgrens is het heikele punt. Een leeftijdsgrens kan niet in de statuten worden opgenomen 

omdat deze niet mogen afwijken van de landelijke.  

 

9. Vrienden van Kiwanis 

Het idee van vrienden van Kiwanis is een vorige vergadering wel positief ontvangen maar per saldo is 

er weinig concrete reactie op mail gekomen met het verzoek om namen en adressen. 

Mail wordt nog een keer rondgestuurd. Daarnaast wordt de geopperd om via brainstorm tijdens de 

vergadering een lijst samen te stellen. 

 

  

8. Rondvraag/ WVTTK 

•  Gerard heeft nog niet weer iets van de wijnproevers gehoord (Heleen, Paul, Simon en 

John). We schuiven de actie door. 

• Henk M. maakt een rooster voor kloven van het hout van de schoonouders van Luppo. 

• Gert-Jan bedankt voor alle reacties na het overlijden van zijn ouders in korte tijd 

achterelkaar. 

Wel en wee 

• Gips gaat eraf bij Alida 

• Rob gaat Hanze hogeschool verlaten en gaat fulltime werken bij New Nexus. De 

gezondheid gaat inmiddels beter.  

 

 


