
 

 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag  

Bijeenkomst woensdag 3 oktober 

Bestuursoverdracht bij achtereenvolgens; Marc Rotman, Henk Moorlag en Jan Harttekamp. 

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

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,  Roelf Smit, Henk Spelde,  , Henk Moorlag, Rutger 

Niewold, Heleen Klatter,  Alida Schonewille, Wim Thiewes, Reinder Trip, John 

Wichhart, Gert-Jan Hoving, Ans Timmerman. 

Afwezig met kennisgeving:, Marjon Roodbergen, , Karel Geijzendorffer, , Andre Oldenziel, Edwin van 

Calker. Rob Willems. 

1. Opening 

Anneke opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze benoemt dat het een mooie opzet is om 

elkaar thuis bij de bestuursleden te ontmoeten in een home running dinner opzet. Voorgerecht bij 

Marc, hoofdgerecht bij Henk M, en nagerecht bij Jan. Anneke bedankt de gastheren en hun partners. 

Ze wenst het nieuwe bestuur heel veel plezier en succes met de geplande activiteiten. “We 

verheugen ons op een prachtig nieuw clubjaar!” 

2. Verslag van de bijeenkomst van 5 september 2017 

Geen aanvullingen of opmerkingen.  

3. Mededelingen/ ingekomen stukken 

Er worden door Jan Harttekamp mededelingen gedaan over de verdere opzet en organisatie van de 

avond. 

4.  Jaarverslag secretaris 2017-2018 

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

er zijn geweest.  

5. Overdracht secretaris 

Henk neemt de werkzaamheden van Karin als secretaris over en bedankt Karin voor haar inzet en 

roemt haar accuratesse. 

6. Overdracht voorzitterschap 



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

7. Installatie elect / Afscheid past 

John Wichart wordt de nieuwe elect en Ina wordt bedankt als past  

8. Jaarprogramma 2017-2018 

Jan vertelt over het motto van het nieuwe bestuur. Niet alleen voor kinderen, maar vooral ook met 

kinderen! Wie het kleine niet eert! 

Activiteiten op de jaarplanning zijn bijna volledig ingevuld, het bestuur heeft kiwanis leden benaderd 

om een bepaalde activiteit vorm te geven. 

9.  Rondvraag / WVTTK 

 Onze LG Roelf bedankt het huidige bestuur en Henk Spelde voor hun aanwezigheid en 

ondersteuning tijdens de landelijke Kiwanis dag. Verder refereert Roelf aan verdere 

activiteiten waaraan hij deelneemt. Hij vraagt of diverse leden hem ook daarbij zouden 

kunnen ondersteunen. Hierop wordt door Reinder, Gerard, Erwin, Henk S, Jan positief 

gereageerd. Toezeggingen worden gedaan en verder informeel uitgewerkt. 

 De interservice van 5 oktober wordt kort toegelicht. Kiwanis heeft dit jaar de organisatie en  

als key-note spreker fungeert Appie Weij van Hotel Brouwhotel Parkzicht. 

Wel en Wee. 

Ria informeert de vergadering over haar beslissing om te stoppen met haar kapsalon en zich volledig 
te richten op de woonwinkel en interieuradvies. 

Anneke vertelt dat Peter is gevraagd om gemeente secretaris te worden in Amsterdam. Ze vertelt dat 
dit betekent dat ze richting randstad gaan en voor de club betekent het dat Anneke ons op termijn 
gaat verlaten. 


