
 

 

 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag  

Bijeenkomst woensdag 5 september 2018 

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

Aanwezig:  Ina Burema, Edwin van Calkar, Hasine van den Ende, Jan Harttekamp, Marianne 

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

Anneke Mossou, Eric Nijsten, Mark Rotman, Simon Scholtens, Allex Slagter, Roelf 

Smit, Henk Spelde, Wim Thiewes, Ans Timmerman, Reinder Trip, Rob Willems. 

Afwezig met kennisgeving:   

 Paul Brakel, Luppo Diepenbroek, Karel Geijzendorffer, Ria Jager, Andre Oldenziel, 

Rutger Niewold, Moniek Perdok, Marjon Roodbergen, Gerard van der Scheer, Alida 

Schonewille, John Wichhart 

1. Opening/afmeldingen 

2. Mededelingen/toegezonden stukken 

- Wijnproeven; het wijnproeven heeft nog niet plaatsgevonden. Heleen gaat contact 
zoeken met Gerard om dit weer in gang te zetten. 

- De rondgestuurde activiteit van de Lions is een aanrader, eerdere deelname door een 
aantal leden is als positief ervaren. 

- Congres Venray; Roelf wordt geïnstalleerd.  Henk S, Jan, Henk M, en Marc gaan er ook 
heen.  
In juni is Roelf al op trainingsweekend geweest als voorbereiding. Was gezellig, veel 
gedrevenheid gemerkt en de echte Det ontmoet!  Peter Pietersen wordt landelijk de 
nieuwe gouverneur. Roelf verwacht een heel leuk jaar als LG en heeft er zin in. 

 

3. Ledencommissie 

Door Paul en Marjon zijn 2 nieuwe kandidaat leden aangedragen. Deze zijn inmiddels door de 
ledencommissie geweest. Afspraak is dat degene die een nieuw lid voorstelt deze zelf in de 
vergadering introduceert. Aangezien dat Paul en Marjon de laatste keren niet zijn geweest zorgt dit 
voor vertraging. 

Mochten ze ook een volgende keer ook niet aanwezig kunnen zijn is het misschien mogelijk dat het 
introduceren van de kandidaten aan een ander lid wordt overgedragen. Ans overlegt met hen. 

4. Stichting  

Geen bijzonderheden. Geld naar burcht is over gemaakt. Nog 1 aanvraag liggen. 



 

 

5. Activiteiten 

Evaluatie 
- Zomerviering bij Heleen, was een prachtige avond en mooie formule.  Voor herhaling 

vatbaar. 
- Bestuursverkiezing, leuke speurtocht, gemoedelijk en al wandelend praat je meer ook 

met andere leden. 
- Boomkappen: voorstel een vaste avond in de week vast te leggen. Henk stuurt nog een 

berichtje rond. 
Nieuw 

- Kampeerweekend; er is een mail rondgestuurd met de laatste gegevens 
 

6. Interservice 5 oktober 

Roelf, Simon en Ina hebben een programma samengesteld. Deze wordt in de vergadering unaniem 
omarmd. 

Ina wil eventueel de andere serviceclubs nog wel benaderen om de opkomst te stimuleren. Anneke 
wil wel mee als er clubs worden bezocht. 

7. Mededelingen bestuur 2018-2019 

- John en Edwin gaan Nieuwjaars wandeling organiseren 

- de vraag is of er ook belangstelling is om met Sinterklaas iets samen kleinkinderen te doen? 
Afspraak is dat het nieuwe bestuur een mail gaat rondsturen voor inventarisatie. Hoeveel 
kleinkinderen zijn er dan? Hoeveel leden kunnen op 5 december? 

- ook voor activiteiten rondom kerst zal een inventarisatie plaatsvinden. 

8. Rondvraag/WVTTK 

Geen 

Wel en Wee. 

- Reinder is een gelukkige opa!! Daarnaast voor zijn werk een terugkerende opleiding 
succesvol afgerond. 

- Wim: de drieling is thuis en maken het prima daarnaast viert hij zijn 33 jaar huwelijk.  

- Heleen heeft een nieuw paard “Siegi” is hier super blij mee en gaat weer wedstrijden 
rijden. 

- Henk M. Is bezig met een outplacement /oriëntatie richting ander werk. 

Filosoferen met Simon 

Het stuk dat is geschreven door Simon wordt meegestuurd. 

Het filosoferen rondom waarom zijn we Kiwanis lid, wat verbindt ons en hoe houden we het leuk, 
gezellig en interessant met elkaar. Het nieuw bestuur gaat kijken of ze iets met de ideeën die naar 
voren zijn gekomen kan doen. 

 


