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Jaarverslag 2017 -2018 

Het is de eer aan de secretaris een jaarverslag te maken over afgelopen jaar.  Hiervoor heb ik alle 

notulen nog eens bekeken. Al doende merkte ik dat we best veel hebben gedaan en dat het jaar 

voorbij is gevlogen. Ik ga er geen opsomming of heel lang verhaal van maken maar in vogelvlucht een 

aantal activiteiten benoemen die afgelopen het jaar hebben plaatsgevonden.   

Dromen, durven doen was het thema van afgelopen jaar en de vraag is hebben we dit gedaan? 

Ja, ik denk van wel. In het begin van het jaar gestart zijn met durven en doen door met elkaar een 

mooi feest neer te zetten in de vorm van de Nacht van de Lach. 

De opbrengst hiervan was misschien wel dusdanig dat we hiervan niet hebben durven dromen. Een 

opbrengst van € 17.500. Dit is voor veel kinderen een weekendje uit geweest in het kinderhotel te 

Wedde. In deze weekenden gaan zij lekker veel doen en mogen ze dromen dat ze prins of prinses 

zijn. 

En als we het over dromen hebben, wie van ons had kunnen dromen dat er een ontmoeting zou zijn 

met Jozef, Maria en de engel Gabriel, in een prachtige kerstsfeer in schuur bij Luppo en Trijntje, een 

geslaagde en mooie avond. 

 Durven/ doen. 

Iets wat je besluit te durven/ te doen kan zowel collectief of individueel zijn, ik noem er een paar het 

ene met wel wat meer impact dan het andere; 

• Zo hebben Moniek en Marjon ons meegenomen in hun maidenspeech,  

• Jaap heeft afscheid genomen 

• Edwin is lid geworden  

• Roelf heeft het gedurfd zich als LG aan te melden, waarvoor onze dank namens alle kiwanis, 

hij gaat komend jaar vooral veel doen 

Allemaal persoonlijk durven en doen. 

Collectief durven; 

• Zo hebben we, weliswaar met een select groepje, deelgenomen aan mindfulness, hierbij 

hebben we het zelfs aangedurfd te luisteren naar een Rozijn! 

• Daarnaast zo is gebleken tijdens het ‘filosoferen met Simon’ dat we met elkaar alert durven 

blijven met betrekking tot het hoe en waarom Kiwanis, ‘de thermometer’. 

Doen 

En we hebben nog meer gedaan, de terugkerende kerstmarkt, de kerstbomen verkoop waarvan de 

op opbrengst naar de Stichting Hoogvliegers is gegaan. 

Verder hebben we gewandeld, geskied, gekampeerd, een prachtig lustrumfeest gevierd, op 

bedrijfsbezoek geweest bij John en zijn we meermaals wezen eten in Parkzicht. 

Wat ik nog even apart wil benoemen is een activiteit die in heel veel notulen van afgelopen jaar 

staat: het bomenkappen. Dit is toch wel een doe activiteit die een vast plekje op de agenda heeft 

gekregen alles onder de bezielende leiding van Henk. 

Samenvattend vindt het bestuur het een jaar waarin we gedroomd, gedurfd en veel gedaan hebben. 

We kwamen in feite eigenlijk tijd te kort. 
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Ik vond het erg leuk om als net nieuw lid in het bestuur te zitten. Je leert de verschillende leden op 

deze wijze sneller beter kennen. Maar wat ik ook een charme vind is elk jaar een nieuw bestuur, je 

krijgt hierdoor elk jaar weer een nieuwe dynamiek/ elan. Ik wil Anneke en Erwin bedanken voor een 

leuk bestuursjaar en wens het nieuwe bestuur, en in speciaal natuurlijk even Henk mijn opvolger als 

secretaris, heel veel succes met zijn eigen invulling. 

 

Jaarverslag Kiwanis 2017-2018 

Thema: Dromen durven doen 2017-2018 

Activiteiten 

• Bestuursoverdracht 

• Project Nacht van de Lach, opbrengst t.b.v. het Kinderhotel in de Burcht te Wedde.  

Opbrengst € 17.500,-  

• Sinterklaasviering 

• Kerstviering 

• Kerstmarkt centrum Veendam (opbrengst Carrousel € 3050,69, Kerstkraam € 333,- voor 

Stichting Hoogvliegers) 

• Kerstbomen verkoop (opbrengst € 571,-voor Stichting Hoogvliegers) 

• Nieuwjaarwandeling Heemtuin 

• Ski-weekend 

• Lustrumfeest 

• Mindfulness 

• Bedrijfsbezoek Commerce trucks 

• Zomerviering 

• Kamperen 

• Bestuursverkiezing 

• Informele diners bij Parkzicht  

• Bomenkappen 

Leden info 

• Maidenspeech Marjon en Moniek 

• Afscheid Jaap van Sloten 

• Installatie Edwin 

• Gemiddelde aanwezigheid: 66% 

Activiteiten/ bijeenkomsten met anderen landelijk/ regionaal 

• Regiobijeenkomst in Zwolle november 

• Interservice bijeenkomst organiseren 5 oktober 2018 

• Leveren LG  2018-2019 

Overig 

• Aanpassen ledenprocedure 

• Seniorenbeleid 

• Start Vrienden van Kiwanis 


