
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst vrijdag 23 november 2018 
Locatie: Parkzicht  Bij John en Marianne. 
Aanvang:   20.00 uur 

 
1. Opening / afmeldingen: De voorzitter bedankt John en Marianne voor de alternatieve 

vergader locatie. Dit n.a.v. een communicatiestoornis tussen bestuur en de heer Weij. 
 

2. Aanwezig: Luppo Diepenbroek, Hasine van den Ende,  Jan Harttekamp, Marianne Hesse, 

Erwin Koster, Karin Lodewijks, Anneke Mossou, , Mark Rotman, Gerard van der Scheer, 

Simon Scholtens, Alex Slagter,  Henk Moorlag,  John Wichhart, André Oldenziel, Ans 

Timmerman, Karel Geijzendorffer,  Rob Willems. Moniek Perdok, Alida Schonewille, Edwin 

van Calker, Henk Spelde, Rutger Niewold, 

Afwezig met kennisgeving: Roelf Smit, Wim Thiewes, Marjon Roodbergen, Gert-Jan Hoving, 

Heleen Klatter,  Ria jager, Reinder Trip. Eric Nijsten, Paul Brakel, 

Later: Ina Burema, 

3. Verslag 7 november: op enige opmerkingen na, worden de notulen goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen (bestuur, leden, L.G ?): Roelf informeert, via de secretaris, de vergadering dat 
er een extra landelijke ledenvergadering is van de Kiwanis in Zeist. Onderwerpen zijn de 
aanstelling van een nieuwe Gouverneur en aanpassing van de statuten. Wie wil met Roelf 
mee op12 januari. (N.B. zoek ff zelf contact met Roelf!) 

 
5. Ledencommissie:  Woensdag loopt de termijn af om te reageren op de inbreng van de 

nieuwe adspirant leden. Daarna gaat de ledencommissie verder met de vervolgstappen. 
 

6. Vrienden Kiwanis Veendam:  Vraag die er ook na de vorige vergadering nog steeds ligt is: 
Wie gaat dat doen. Reinder heeft toegezegd wel te willen meedenken. Echter de meest 
prangende vraag is: Wie wil die kar trekken? Gerard vraagt of Henk Spelde de kar wil trekken 
en Henk zegt dat toe. De verdere informatie staat op de site.  Men wil 1 keer per jaar iets 
organiseren. Henk Spelde vraagt de vergadering of we ons daarvoor willen inzetten. Hij 
noemt dat het professioneel is opgezet door het werkgroepje. Verzoek van Henk, aan de 
vergadering, om vrienden aan te leveren. 

 
7. Activiteiten kalender:   

Wijnactie: Gerard, we gaan met de wijnactie richting 1300 euro! Kan nu nog besteld worden, 
maar snel!  Want de periode loopt af! De vergadering is verguld met het resultaat. 
 



Sintviering: Moniek, De Feedback n.a.v. de vorige keer, was dat er weinig met cadeaus is 
gedaan. Daarom is nu de insteek dat je een cadeau koopt wat iets zegt over de gever. 
Iedereen krijgt een zakje zout met uitleg over de verdere stappen. Zie ook nog de informatie 
mail van Moniek. 
 
De kerstavond: Twee afmeldingen voor die avond bij Ria. 
 
Kerstmarkt: Chalet/huisje is besteld. Mark neemt waar voor Gerard bij het gezamenlijk 
overleg. In ons huisje is er ingezet op de verkoop van: snert, hout, appelgebak, 
spekkedikken?  
 
Nieuwjaars wandeling: Datum 6 januari en deelnemers melden zich aan bij John. 
 
Project 2020 - Mastrichter Star: Er is verschillend overleg met verschillende instanties, maar 
nu verder nog geen bericht. 
 
Sightseeing Run is toegekend aan de Kiwanis Veendam, door de organisatie die dat voorheen 
organiseerden. Het draaiboek krijgen we. Voorstel is om samen met Gertjan een denktank/  
commissie te vormen die dit verder oppakt. Rob meldt zich aan om mee te organiseren. 
Vorige organisatie is blij met Kiwanis als opvolgende organisatie.  
 
Skiwanis: er zijn 12 mensen die willen skiën. Je kunt je dus nog aanmelden!! 
 
Houtkloven: het draait, er moeten nieuwe bomen komen. 
 
Home Running Diner is   op 16 maart. Aanmelding wordt door Hasine ter plekke 
geïnventariseerd 

 
8. Stichting Kiwanis Activiteiten  Geen nieuws 

 
9. Rondvraag / WVTTK   

Alida noemt dat mailen naar alle leden problematisch is. Alida informeert bij Reinder. 
Begroting wordt aangepast door Mark.  
Rob vraagt waarom we op vrijdag starten om 8 uur. Na voors en tegens besluiten we om de 
traditie te handhaven. Blijft dus 8 uur 
 

10. Sluiting 
 
Wel en wee 
 
 
Maidenspeech Edwin van Calker.  
Edwin neemt ons mee in zijn “ontstaansgeschiedenis” en doet dat op een boeiende manier. 
Vooral als hij begint te vertellen over zijn werk en de daarmee samenhangende problematiek 
zoals beschikbaarheid van energie, duurzaamheid, energietransitie etc. 
Er ontstaat een boeiende discussie waarbij Edwin ons informeert. Edwin wordt bedankt door 
middel van een hartelijk applaus, waarna de bijeenkomst wordt beëindigd. 
 
 


