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Jaarverslag Bestuur:
Rond het jaarthema “Gezond-Fit-Vitaal” werd het jaarprogramma vorm gegeven. President Gerard
Bakker motiveerde zijn thema als volgt. “Wij willen allemaal gezond ouder worden maar wat kunnen
wij daar zelf aan doen? Je kunt er maar beter op tijd mee beginnen.” Gezonde levensstijl, minder stress
en plezier hebben, verhogen de kwaliteit van het leven. De programmacommissie slaagde er in een goed
programma te maken met activiteiten die een goede verbinding hadden met het jaarthema.
Tijdens dit seizoen werden onze partners veelvuldig uitgenodigd voor bedrijfsbezoeken en om aanwezig
te zijn bij de sprekers. Dit werd door hen zeer op prijs gesteld. Onze grootste actie de “Lions Opmeer
Moezel Rally 2015” werd een groot succes. De samenwerking met
Soroptimisten Hoorn e.o. en Lions Club Bitburg werkte goed en
was zeer gezellig. Een goed deelnemersveld en veel verkochte
dozen wijn leverde een opbrengst op van € 10.000 dat werd
geschonken aan ‘Make a Wish’ Nederland. Tijdens het diner werd
de Rally-commissie door de president bedankt voor in hun inzet,
creativiteit en doorzettingsvermogen. Ook onze andere goede
doelenacties waren succesvol zoals de lotenverkoop voor de
stichting “Sport is Leven”
waaraan € 1.500 kon worden
Excursie in St. Jans Gasthuis in Hoorn. geschonken en het Haringhappen, tijdens de Opmeerse Ondernemersborrel, leverde een
bedrag op van € 1.000 voor Stichting Inloophuis Piza in Hoorn.
Old for Old werd voor de 15e keer georganiseerd en was wederom
een groot succes. Met 60 Oldtimers werden 60 senioren uit
verzorgingshuizen Sweelinckhof uit Wognum en Horstenburgh uit
Obdam opgehaald en zij werden verrast met een rondrit door WestFriesland en bij De Nadorst konden zij genieten van een drankje
en een hapje. Zangeres Kelly ter Bruggen, de Westfriese cabaretier
Piet Zee en accordeonist André Wester zorgden voor muziek en
vrolijkheid.
De gesponsorde zitbankjes.
Ben en Edith Rinkel werden door de president bedankt voor hun 15
jarige inzet voor Old for Old. Deze activiteit werd door hen 15 jaar
geleden voor het eerst privé georganiseerd en daarna door de Lions Club.
Helaas kon het Lions Opmeer Golf open geen doorgang vinden wegens
slechte weersomstandigheden. Er zijn inmiddels acht zitbankjes
geplaatst in de gemeente Opmeer welke zijn gesponsord door het
bedrijfsleven en gemaakt door cliënten van de Prinsenstichting die
werkzaam zijn in het Rundveemuseum te Aartswoud.
Ons lid Simon Loos werd rond Koningsdag verrast met een lintje van de
De bestuursoverdracht.
gemeente Opmeer voor zijn inzet voor de maatschappij. De website is
aanzienlijk verbeterd door de PR-Commissie en is veel actueler en professioneler geworden. Bij de
bestuursoverdracht op 9 juni bedankte de president de bestuursleden, commissieleden en overige
Lionsleden voor hun inzet, gezelligheid en constructieve samenwerking en hij overhandigde de

voorzittershamer aan de nieuwe president Rob Metselaar die hij met zijn “board” veel succes en
creativiteit toewenste.
Gerard Bakker.
Jaarverslag Rally Commissie 2015.
Lions Club Opmeer
Soroptimistclub Hoorn e.o.
p/a Emmalaan3 - 1687 BB
Wognum.
De Rally Commissie 2015-2016 bestaat uit His Wilms- vz, Harry Kloppenburg, Jan Schuit, Marcel
Tilllemans, Huub Mattijsen, Rob Metselaar (bestuur) en Nico Nuijens. Gedurende het jaar zijn
daaraan toegevoegd van de Soroptimisten Sigrid Koeleman en Marijke Vos-Kwee.
Al vroeg in het seizoen is de vierde Lions Opmeer Moezel Rally 2015 op 26 en 27 september 2015
Twisk – Oberemmel/Trier – Twisk, een tweedaagse toerrally voor bijzondere auto’s, verreden. De
opbrengst van deze Rally gaat naar Help het kind in actie/ Make a Wish® Nederland. Ongeneeslijke
kinderen uit West-Friesland mogen nog eenmaal een wens in vervulling laten gaan.
Als opwarming is een kennismakingsbijeenkomst gehouden op woensdagavond 16 september bij een
van onze sponsoren t.w. de Prinsenstichting via het Rundveemuseum in Aartswoud. Ook is er een
banner geproduceerd om meer bekendheid te genereren voor de Rally en het goede doel.
De start van de 15 rallyauto’s in Twisk was op zaterdag 26 september om
8.00 uur. De tocht ging naar Prüm, alwaar in gezamenlijkheid met de
Lionsclub Bitburg-Prüm de lunch is gehouden bij het garagebedrijf van
Roland Baltes. Vandaar is een echte internationale rallyroute gereden met
ook nog acht Duitse teams door het mooie Eifel- en Moezelgebied naar
Oberemmel, de wijnlocatie. In Trier hebben we overnacht. De ontvangst bij
Alois Kirchen was geweldig. Veel wijn proeven, een prachtig buffet en ook
nog live muziek. De volgende dag werd er wederom vroeg gestart met het
ophalen van de wijn bij Alois en ging de tocht door Duitsland terug naar
Nederland alwaar in de middag een lunch is gebruikt in Heteren bij het
Porsche Centrum Gelderland. Tevens kregen we een geweldige rondleiding.
Ook werden daar enkele behendigheidsproeven uitgevoerd. Daarna werd
wederom doorgereden naar Twisk, waar rond 17.00 uur werd gefinisht in
aanwezigheid van een groot aantal supporters.
Nieuw in deze tweedaagse, is de samenwerking met de Soroptimisten uit
Hoorn. Zij hebben zich aangesloten om met ons het goede doel te versterken.
Zo is er een zeer interessante wandeltocht op zondagmiddag in en door
Twisk gehouden, welke eindigde bij het Twiskerslot, om daar de rallyrijders
te verwelkomen.
De Rally en wandeltocht werden afgesloten met een gezamenlijk buffet
met de privé supporters, de leden van de Lions Club Opmeer en de Soroptimisten in het Twiskerslot.
Met een mooie afsluitende wijnverkoopactie is een super resultaat voor het goede doel bereikt. Een
kort verslag met een korte impressie van een van de deelnemers:
Moezel Rally van Lions Club Opmeer levert € 10.000 op voor Make-A-Wish.
Meer Rallyrijders, meer wijnverkoop en een supergezellige afsluiting in restaurant het Twiskerslot zijn
de ingrediënten die op 26 en 27 september 2015, dit mooie resultaat opleverde. Je moet niet alleen een
Rally kunnen rijden, maar ook vaardigheidsproeven afleggen en een quiz met lastige vragen beant-

woorden. De Rally bestond in feite uit twee Rally’s. Een tweedaagse Rally voor de Nederlandse teams
en een ééndaagse Rally voor de Duitse teams. Het Duitse
team dat het beste scoorde was Carmen en Michael
Ludwig. Het Nederlandse team dat voor deze taken het
beste scoorde was Thijs Wester en Joost van Westen, die
voor het eerst meededen. Zij hadden genoten, waren
verrast, maar wel super trots om de fraaie wisselbeker in
ontvangst te nemen.
“De lokale Rallyopdracht was een tocht over 120 km aan
de hand van een routeplattegrond met veel zoekopdrachten
in het Eifel- en Moezelgebied. Onderweg waren enkele
controleposten waar onze formulieren werden geparafeerd. Voor ons was dit pittig omdat wij voor het
De Cheque van € 10.000,=
eerst meededen aan dit evenement. Wij ervaarden alles als
een mooi weekend waarin wij veel indrukken opdeden en het fraaie herfstweer droeg hier zeker aan
bij”.
De Lions Club Opmeer en de Soroptimisten Hoorn e.o. zijn dankbaar en trots dat de grote inzet van de
Lionsleden en Soroptimisten weer geleid heeft tot een geslaagd evenement met een mooie opsteker voor
Make-A-Wish. De reacties van rijders en organisatie zijn unaniem: VOLGEND JAAR WEER!
Woensdag 25 november is de evaluatie van de rally geweest bij De Prinsenstichting in Purmerend.
Hier is het Rally fotoboek uitgedeeld en zijn de reacties verzameld (o.a. een andere opzet van de Rally
en minder ver rijden).
De volgende sponsoren hebben ons gesteund:
In Nederland: Bestsellers.eu in Zwaag, Twiskerslot in Twisk, Tilllemans Mannemode in Hoorn, Albert
Heijn in Nibbixwoud, Prinsenstichting in Purmerend, Bto Zaanstad in Zaandam, Wester Wognum in
Wognum en Indrukmakers in Hoorn.
In Duitsland: Alois Kirchen in Oberemmel, Reiplinger GmbH & Co in Ebersleben, Autohaus Baltes in
Prüm en Fabry’s Food & Snacks in Dudelsdorf.
In de daarop volgende maanden zijn we met vereende krachten doorgegaan om de 5 e Rally voor dit
goede doel te organiseren. Deze gaat niet naar de MOEZEL,
maar naar ZUID-LIMBURG. De wijn komt wel weer van Alois
Kirchen, maar zal door onze Duitse Lionsvrienden worden
meegebracht. Ook onze Duitse partners worden steeds
enthousiaster. Dit zal waarschijnlijk ook resulteren tot meer
deelnemers aan 5e Rally vanuit Duitsland. Daarnaast zijn de
contacten met de Soroptimisten in Hoorn versterkt. Zij gaan
intensiever mee organiseren.
De 5e Rally belooft een groot feest voor een ieder te worden.
Met een Duitse feestavond in Limburg met live muziek, een
bijzondere wandeltocht in het natuurgebied rond Scharwoude
en een geweldige afsluiting in La Mére Anne in Oudendijk. Dus
daarom aan een ieder het verzoek om tenminste zondag
Vele, vele dozen wijn!
25 september 2016 in zijn agenda te reserveren voor de wandeling en het slotdiner (bij voorkeur met
partner). Dan kunnen we de reisverhalen van onze rallyrijders aanhoren.
His Wilms.
Jaarverslag programmacommissie.
Met als jaarthema “Gezond-Fit-Vitaal”
Op 3 augustus 2015 hadden we een fantastische promotie op de Landbouwdag in Opmeer voor de

Stichting “Sport is Leven” van Geert Schipper (38 jaar). Door middel van loten verkoop voor en
tijdens de Landbouwdag was de opbrengst van deze actie voor zijn stichting € 1.500,=.
Op 13 augustus een prima vakantieborrel bij café VOL
in Spanbroek. Veel van onze deelnemers maakten
gebruik van deze middag. De eigenaar van het café heeft
veel reclame gemaakt voor zijn zaak om een prima
kwaliteit BBQ voor te zetten met veel varianten.
Op 27 augustus een late vergadering met een presentatie
van Geert Schipper waarvoor wij een verloting op de
Landbouwdag hadden georganiseerd. Geert Schipper
heeft in 2004 een Delta Vliegongeluk gehad waardoor
hij een incomplete dwarslaesie heeft opgelopen en hij
beweegt zich voort in een rolstoel. Inmiddels is bekend
geworden dat Geert op de Para-Olympics in Rio een zilveren Geert Schipper op zijn ligfiets.
medaille gewonnen heeft op de triatlon voor gehandicapten.
Op 4 september: Door de slechte weeromstandigheden werd het Lions Opmeer Open Golftoernooi
afgelast. Het goed bezette deelnemersveld moesten wij helaas teleurstellen.
Op 17 september: De Mannendag door de Amsterdamse grachten. Een prachtig evenement waarbij het
weer goed was en de kapitein ons leuke plekjes heeft laten zien. Het diner was bij een alternatieve plek
waar je op het eerste gezicht niet zou gaan eten maar de kwaliteit bijzonder goed was.
Op 26 en 27 september de rally naar Oberemmel. De start met 15 auto’s was zoals altijd bij het
Twiskerslot in Twisk. Na het plakken van de stikkers en het vast maken van de rallyborden met
tussendoor de belegde broodjes met koffie, kon de groep van start gaan. Om 12.00 uur was de
aankomst op de lunchplaats van de BMW-dealer Baltes in Prüm. Daar kwamen de 8 Duitse teams ons
vergezellen tijdens de rally door de Moezel. Het hotel was in Trier en het eindfeest was in Oberemmel
met daar de prijsuitreiking voor de Duitse teams. Op de terugreis naar Twisk werd een bezoek
gebracht aan Porsche Centrum Gelderland in Heteren (de grootse dealer van Nederland) waar wij
werden rondgeleid door een bevlogen succesvolle ondernemer. Tevens werden wij verrast met een
uitstekende lunch. Om 17.00 uur de ontvangst in het Twiskerslot waar het eindfeest met verkoop van
113 dozen wijn plaats vond. De opbrengst van deze actie was maar liefst € 10.000,=.
Op 1 oktober: Een vroege vergadering met de evaluatie van de rally.
Op 15 oktober: Een bedrijfsbezoek aan het Westfriesgasthuis in Hoorn. Wij werden verwelkomt door
Hugo Kreuzenkamp die een goede presentatie gaf over het ziekenhuis. Daarna volgde een bedrijfsrondleiding dat werd er afgesloten met een fantastisch diner dat ons werd aangeboden. Een aantal van
onze partners waren hier ook aanwezig. Allen vonden dit bedrijfsbezoek zeer interessant.
Op 5 november: Een vroege vergadering met een presentatie van het Inloophuis Pisa met Mirjam Kaijer
en Wiek Luza. Dat is een villa waar familieleden van kankerpatiënten de gelegenheid hebben om met
elkaar in gesprek te zijn over diverse soorten kanker die een
van hen of hun familie heeft of heeft gehad. Een zeer ernstig
onderwerp waarbij wij als Lions een toezegging deden om
voor hen een actie op touw te zetten.
Op 19 november: Onder leiding van Karin van Kooten
(EHBO instructeur) ) werd een reanimatieavond verzorgd.
Na een powerpoint presentatie konden we op oefenpoppen
de reanimatie en het gebruik van de AED oefenen. Een
aantal van onze partners waren ook aanwezig en allen
vonden het een zeer nuttige en goede avond.
Op 4 december: Een Sinterklaasavond als van ouds. De Sint
had er weer, ondanks zijn vele afwezigheid, een geweldige
avond van gemaakt.
Reanimatie d.m.v. hartmassage.
Op 17 december: Een bedrijfsbezoek aan de Aviateur te Langedijk.
Onze partners waren hierbij ook aanwezig. Een interessante fabriek waar voor landen in heel Europa
koek en banket wordt geproduceerd.
Op 8 januari: De nieuwjaarsreceptie bij Café Restaurant Stam in Wognum. Een goede keus om daar
elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar te wensen, waarbij ook onze partners aanwezig waren

Op 21 januari: Een presentatie van Aad de Groot van DSW Zorgverzekeraar uit Schiedam over “10 jaar
zorgverzekeringswet”. Een boeiende lezing waarmee wij allen te maken hebben. Onze partners waren
hiervoor ook uitgenodigd.
Op 4 februari: Een bezoek aan het uitvaartcentrum van Rita Veld in een voormalige kerk in Hoorn. We
waren nog niet zo bezig met de toekomstige dood maar met deze voorbereiding gaf het woord “uitvaart”
toch een andere uitleg.
Op 18 februari: Een presentatie van mevr. José Reurekas, DGA van “Sana Slank” en Willewijn
Wissekerk (diëtist). Ook de dames waren hierbij uitgenodigd.
Op 3 maart: De ledenwerfavond. Deze avond leverde een mogelijk
aspirant lid op nl. Gerard Bos. De hele keuken van café restaurant
“De Vriendschap “ was ter beschikking gesteld. Een diner, met een
Italiaans tintje, door de leden zelf klaar gemaakt. Het was een
groot succes.
Op 5 Maart: Een bezoek aan de Lentetuin in Breezand, de mooiste
bloembollenshow van Nederland en een lunch in Brasserie Veer
op het terrein van Hoenderdael. Ook hier waren de dames present.
OP 17 maart: Een presentatie van Hans van Woerkom van
Fysiotherapie Medemblik over “Wat is gezondheid”. Een interessante inleiding met tips
Op 7 april: De vroege vergadering in “De Vriendschap “. Een
presentatie van de heer Ronald Bleeker, directievoorzitter van
Rabobank West-Friesland. Hij gaf een prima inleiding over de
Bezoek aan het uitvaartcentrum.
economische ontwikkelingen in de bankensector.
Op 12 mei: Een presentatie van Lex Houdijk, chirurg van de Noordwest Ziekenhuisgroep over “Ziekte
en gezondheid” waarbij hij ingaat op het visceraal vet in
ons lichaam. Het meten hiervan met de Dexa scan en de
gevolgen van een hoog vetgehalte. Een zeer interessante
lezing. Ook hier waren de partners welkom.
Op 26 mei: De late vergadering met als onderwerp o.a. de
voorbereiding voor Old for Old.
Op 29 mei: De Old for Old actie waarbij met 60 oldtimers
zestig senioren uit verzorgingshuizen de Sweelinckhof te
Wognum en de Horstenburg te Obdam een rondrit werd
aangeboden door West-Friesland welke eindigde bij de
Nadorst in Blokker. Onder het genot van een drankje en
wat lekkers zorgde zangeres Kelly ter Brugge en cabaretier
Piet Zee voor extra gezelligheid.
De lezing over obesitas.

Op 9 juni: De bestuursoverdracht. Voorzitter wordt Rob Metselaar, vice-voorzitter Huub Mattijssen,
aftredend voorzitter Gerard Bakker, penningmeester Ronald Wester, notulist Gerard Zomer en secretaris
Marcel Tillemans .
Op 11 juni: Acht leden/gastfietsers reden mee met de Rabo Fietssponsortocht en haalde € 250,= op
voor onze Club.
Op 12 juni: De jaarafsluiting met een autopuzzeltocht. Echt puzzelen was het niet maar er zaten toch
een paar spannende momenten in. De tocht ging over de Omringdijk met als lunchplaats “Het Anker“
in Kolhorn en de finish bij La Mére Anne in Oudendijk. Een dag om te herhalen als jaarafsluiting.
Op 16 juni: Tijdens de Opmeerse Ondernemersborrel georganiseerd door de gemeente Opmeer en de
Ondernemersvereniging Midden-Westfriesland werd het haringhappen door onze Club georganiseerd.
De Lionsleden verzorgden de hapjes en de drankjes. De veiling van twee vaatjes haring was het hoogtepunt van de middag. De opbrengst van € 1.000,= werd aangeboden aan het Inloophuis Pisa te Hoorn.
Marcel Tillemans.

Jaarverslag van de 15e Oldtimers for Oldtimers, d.d. 29 mei 2016.
De tijd vliegt, alweer de 15e editie van OFO. Met meer dan 60
oldtimers en andere speciale voertuigen hebben we dit jaar 65
senioren uit Wognum en Obdam verrast met een mooie route
door West-Friesland. Een mooie opkomst en start vanaf het
terrein van GP Groot / Roele de Vries in Wognum, waar de
koffie en broodjes weer klaarstonden voor de chauffeurs. De
mooie WIT WOGNUM rallyschilden werden op de oldtimers
bevestigt. Een kort en krachtig startwoord werd gesproken
door onze long-standing sponsoren Patrick en Peter Hink van
Highpack uit Hem.
Onder begeleiding van 12 motoren en enthousiaste rijders is de route probleemloos verlopen, en zelfs
onze trouwe OFO chauffeur Meindert Nieuweboer is dit jaar storingsvrij blijven rijden!
Regio Control is dit jaar als ‘support’ sponsor aangetreden en
heeft veel inzet gedaan om de begeleiding mede te organiseren en
te professionaliseren.
De aankomst bij de Nadorst ging vlekkeloos, ondanks dat
Lionsleden uit Hoorn niet waren komen opdagen…! Met eigen
Lions is alles tijdig opgelost. Bij de deur stond André Wester klaar
met de accordeon om onze gasten te verwelkomen. Ook Piet Zee
wist de lachers op de hand te krijgen met leuke anekdotes in de
West-Friese taal. Kelly zong daarna de sterren van de hemel en er
werd weer gedanst. Lions Ben Rinkel werd op het eind van de
middag in het zonnetje gezet voor zijn 15 jaar inzet voor deze 15e editie van OFO, waarvan 14 jaar
samen met Lions Opmeer.
Ben Rinkel.
Jaarverslag ledencommissie LC Opmeer.
Leden : Cor Koeman, vz. en Ger Boekhoff
Dit jaar namen drie leden afscheid. Aart de Wit nam in december 2015 afscheid na 13 jaar lidmaatschap
wegens verhuizing naar Heiloo. Aart heeft vele jaren diverse bestuursfuncties vervuld als president en
secretaris. Na een mooie toespraak door de president memoreerde Aart in een fraai gedicht alle leden.
Wout Roseboom nam juni
2016 afscheid . Hij had wegens
drukke werkzaamheden geen
inhoud kunnen geven aan zijn
tweejarig lidmaatschap. Piet
Hartog beëindigde in juni 2016
na 7 jaar zijn lidmaatschap
wegens drukke werkzaamheden en race-activiteiten van
zijn zoon. Dit jaar werd één
Installatie Sam Bijvoet.
nieuw lid geïnstalleerd.
Sam Bijvoet werd op 12-05-2016 door President Gerard geïnstalleerd.
Aart de Wit met zijn gedicht.
De sponsor is Simon Loos. Op drie maart werd er weer een ledenwerfavond georganiseerd in de vorm
van een kookworkshop. Eén belangstellende kookte met veel plezier maar had toch geen tijd om lid te
worden voorlopig. Aantal leden per 1-07-2016 : 24
Cor Koeman.

Jaarverslag PR commissie.
De stabiele bezetting van de PR commissie werpt zijn vruchten af. We maken en verzenden PR
berichten; vooral Bert en Léon doen dat vaak en ook heel goed.
De website is ook continu een punt van aandacht geweest. Met
z’n allen houden we het actueel. Diverse leden kunnen al zelf
updates plaatsen. Chris verkent graag alle nieuwe mogelijkheden
en Ger en Bert zorgen voor het installeren van Joomla-updates,
waardoor nieuwe toepassingen geïntroduceerd kunnen worden.
Gelukkig doen ze dat secuur en altijd eerst via de proefversie van
de website zodat de actuele website goed beschermd is tegen
update-fouten en altijd blijft draaien.
Als commissie zijn we vijf maal bij elkaar geweest, waarbij we
werkafspraken maken en de voortgang bewaken. Ook heeft Gerard
dit jaar bijgedragen om meer digitaal met onze club te werken. Zelf
zijn we trots op onze site en homepage!
Maar we willen meer..! Voor volgend jaar willen onze site
lionsopmeer.nl dynamischer maken om onze clubspirit nog beter
tot zijn recht te laten komen. Hiervoor zouden we graag dia-shows
en video’s gebruiken.
De Website.
Er zijn persberichten verzonden voor Oldtimers voor Oldtimers, het Lions Opmeer Golf Open (Dorcas)
de Lions Opmeer Rally (Make-a-Wish), ‘Koken met de Lions’ en voor het Haringhappen met de
Opmeerse ondernemers (Inloophuis Pisa).
Léon, Ger, Bert en Chris (voorzitter)
Jaarverslag Archiefcommissie.
Afgelopen jaar is er geen Kroniek verschenen omdat er ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een
Jubileumboekje is uitgegeven waarin veel van de activiteiten van dat clubjaar vermeld stonden. We
hebben veel leuke reacties gehad op het Jubileumboekje dat ook naar de redactie van het landelijk
Lionsblad is gezonden. De redacteur was daar zeer lovend over en hij schreef zelfs ‘dat het leest als een
roman’ en noemde hij het een ‘lichtend voorbeeld voor andere pre-jubilerende clubs’. In een tweede
artikel over het jubileumboekje, waarin ook aandacht werd geschonken aan onze manier van ledenwerving, gaf hij ook aan dat de LC
Opmeer het boekje digitaal beschikbaar
stelt aan andere Lions Clubs die daar
interesse in hebben. Daarop reageerde
zes Lions Clubs in den lande die het
boekje opgevraagd en toegezonden
hebben gekregen. Inmiddels staat het ook
op onze website en kan het gedownload
worden en mogelijk hebben nog meer
Lions Clubs het op die manier verkregen.
Uit enkele reacties is ons ook gebleken
dat twee sponsors van nieuwe leden en
één datum van aanvang van het
lidmaatschap foutief vermeld stonden in
het jubileumboekje maar dat is in de
digitale versie van het Jubileumboekje en
in de historische ledenlijst inmiddels
gecorrigeerd.
Foto t.g.v. het 15 jarig bestaan met 23 leden en inmiddels 14 oud leden.
Uiteraard blijven we bezig met het archiveren van de stukken en hebben we in de twee vergaderingen
van het afgelopen jaar het proces van het digitaal opslaan van de stukken en foto’s weer nauwkeurig

besproken. Ook is bekeken of het papieren archief van de circa eerste twintig Clubjaren gedigitaliseerd
zou moeten worden. Aangezien dat heel veel werk is en het vrij redelijk per jaar, soms ook per
onderwerp, in mappen is opgeborgen en dus redelijk makkelijk is terug te vinden, is besloten omdat niet
te doen. Uiteraard heeft de Archiefcommissie van het afgelopen Clubjaar weer wel een Kroniek gemaakt
die u nu al lezende voor u heeft.
Als men ons Jubileumboekje leest krijgt men een aardig beeld van onze Club en waar we zoal mee
bezig zijn. Buitenstaanders hebben daar vaak geen idee van en weten nauwelijks waar de organisatie
voor staat. Erger nog, zij hebben daarvan vaak een verkeerd beeld. In het Lionsblad van februari-maart
2015 is daarover een onderzoek van Cindy Dijstra gepubliceerd waaruit blijkt dat buitenstaanders vaak
denken dat het een organisatie is van elitaire, rijke, sigaren rokende lieden die uit eigen belang handelen. De gedachte dat een club goede dingen doet voor de maatschappij was nauwelijks bekend.
Reden genoeg dus voor een betere communicatie en promotie beleid.
Simon Ruiter.
Jaarverslag Culturele Commissie.
Het feit dat deze Commissie bestaat, betekent ook dat er cultureel besef heerst in onze Lions Club .
Maar het zoeken naar cultureel belangrijke onderwerpen of
gebeurtenissen is geen eenvoudige zaak in het Nederland van nu
waar eigenlijk iedere dag cultuur wordt gemaakt. Dat is in de
afgelopen twee jaar wel gebleken. Bovendien is het inpassen van
culturele thema's in de drukke jaaragenda van de Lions Club
Opmeer nogal een opgave. In het verslagjaar was er even sprake
van een groepsbezoek aan het Museum MORE in Gorssel, maar
dat werd om logistieke redenen afgeblazen. Ik denk dat we met
name moeten gaan focussen op de culturele agenda in het NoordHolland boven het Noordzeekanaal. En dat we b.v. ook kunnen
streven naar het bespreken van een bijzonder boek of een Cultuur dichtbij huis, theaterkerkje Wadway.
andere culturele uiting door een ieder van ons, indien gewenst als kort onderdeel van een vergadering.
Zoiets zou dan kunnen functioneren als een culturele "eye opener" voor de andere Lionsleden!
Paul van 't Pad Bosch.
Jaarverslag Golfcommissie 4 september 2015.
Wegens de slechte weersvooruitzichten werd het Goldtoernooi helaas en dag
van te voren afgelast. Dit Golftoernooi zou voor de 15e keer georganiseerd
gaan worden en was al volgeboekt met 80 golfers en 12 deelnemers aan de
Golf-clinic. Jammer want het is altijd een gezellige dag met de nodige
versnaperingen tijdens het golfen en een saté schotel en verloting na afloop.
De opbrengst is al jaren voor de Stichting Dorcas te Andijk. Het
Recreatiepark de Vlietlanden stelt al jaren haar Golfbaan belangloos ter
beschikking van de Lions Club Opmeer voor dit goede doel.
Gerard Bakker, lid van de golfcommissie.

