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Jaarverslag Bestuur:
De eerste vergadering van het bestuur 2016/2017 was op 12 september. Gerard Bakker meldt dat hij
stopt bij onze club. Er was een ingekomen stuk waarbij Gerard Zomer aangaf geen tijd meer te hebben
voor onze club. Tijdens de vergadering is er een voorstel gedaan voor nieuwe polo’s. Marcel Tillemans
is voorgesteld als nieuwe notulist. In de vergadering van 26 sept. is de puntenspaaractie van Douwe
Egberts besproken. Ook is er uitleg gegeven over de nieuwe Lions Website. In de vergadering van 24
oktober wordt vastgesteld dat de ingelaste avond met als doel om beter met elkaar te communiceren
goed is verlopen. In november heeft Huub aangeven dat hij
i.v.m. privé omstandigheden het voorzitterschap er voor hem
voor de periode 2017/18 niet in zit. In de vergadering van 9
januari 2017 komt het 100 jarig bestaan van de Internationale
Lionsorganisatie aan de orde die in 1917 in Amerika is
opgericht. Het jeugd uitwisselingskamp wordt besproken
waarin His en Sam een grote rol gaan spelen. His heeft als
komende voorzitter voor het seizoen 2017/18 zijn visie bekend
gemaakt t.w. “Lions List: Lokale en Interne Sociale Transformatie”. In januari wordt besloten dat er meer MediaDe zomerborrel bij Rob, aug. 2016.
momenten moeten komen. Tussen afgelopen september en nu
zijn er n.l. geen berichten verzonden naar de media. Op 20 februari is de ingekomen brief van Simon
Loos behandeld over een eventuele andere vergaderlocatie. Het jeugdkamp werd door His verder
uitgediept.
In april hebben Rob en His een gesprek gehad met Ger Boekhoff wat naar
tevredenheid is verlopen. Inzake de ingekomen brief van de Hr. Wim de
Haan over zijn Techniekklas neemt Rob contact met hem op. Het vinden
van een betere vergaderlocatie is niet zo makkelijk dus blijven we bij
Louis. Ledenwerving: Er waren 2 adspirant leden aanwezig maar wegens
tijdgebrek laten zij het afweten. His maakt zijn jaarplan bekend:
“Topsport in alles” – Topsport, valide sport, topsport sporten met een
beperking, breedtesport, scholing, besturen, ondernemen/werken en ouder
Visitekaartje LC Opmeer.
worden. Het “Rondje Ei” wordt geïntroduceerd om onderzoek te
doen in ons gebied om zo te komen tot meer nieuwe leden. In de
Zonevergadering van 22 april is Marcel Tillemans per september
benoemd als secretaris voor de periode van 2 jaar. Tevens wordt
het jeugduitwisselingsprogramma besproken. Op 31 juli komen
de 30 internationale jeugdleden een dag bij de Lions Club
Opmeer. In de vergadering van mei stelt de club € 300,=
beschikbaar voor de heer Wim de Haan t.b.v. zijn klas. De naam
Lions Club Opmeer blijft, ter verduidelijking van ons gebied
wordt eraan toegevoegd: “Thuis in Midden West Friesland.”
Bestuursoverdracht van Rob en His. Gerealiseerd op 26 mei 2016. His geeft aan dat we ingaan op de
uitnodiging om aanwezig te zijn op het wereld kampioenschap “Schapendrijven” in Hoogwoud op. Rob
maakt het air Miles project voor 15 juni af. Er is een cheque overhandigd aan het ijsbaan/jachthaven

project in Spanbroek. De opbrengst van de rally gaat voor 50% naar Make-a-Wish en 50% naar de molen
de Lastdrager. De afsluiting van het seizoen op 17 juni was met een etentje bij restaurant 1718. Naast
de overdracht van de voorzittershamer was Erik Groot als voorzitter van de organisatie WK Schapendrijven aanwezig om zijn programma toe te lichten. De Lions gaan met 4 klassieke auto’s de parade
opfleuren en bovendien wordt er een 4 daagse show van Classic Cars op het feestterrein verzorgd.
Marcel Tillemans, secretaris.

Jaarverslag Rally Commissie.
Lions Club Opmeer
Soroptimistclub Hoorn e.o.
p/a Emmalaan3 - 1687 BB
Wognum.

Rally Commissie 2016-2017
De RC 2016-2017 bestaat uit His Wilms- vz., Harry Kloppenburg, Jan Schuit, Marcel Tilllemans,
Huub Mattijssen, Rob Metselaar (bestuur) en Nico Nuijens. Vanuit de Soroptimisten Sigrid Koeleman
en Marijke Vos-Kwee (tot eind 2016).
De naam van de rally wordt gewijzigd in LIONS OPMEER RALLY:
Een exclusieve dynamische autorally naar Limburg voor het goede doel HELP HET WESTFRIESE
KIND in de ACTIE/MAKE A WISH ® Nederland (kinderen van 3 tot 18 jaar uit West-Friesland met
een levensbedreigende ziekte mogen een wens in vervulling laten gaan). De Soroptimsten uit Hoorn
breidden de actie op zondagmiddag uit met een wandeltocht.
Al vroeg in het seizoen is de vijfde Lions Opmeer Rally 2016, 24 en 25 september 2016 Scharwoude
– Vaals – Scharwoude, een tweedaagse toerrally voor bijzondere auto’s, verreden.
Als opwarming is een kennismakingsbijeenkomst gehouden op woensdagavond 15 september bij een
van de Soroptimisten: Liesbeth Klarenbeek in Zuidermeer, zeer geslaagd.

De start van de 15 rallyauto’s in Scharwoude was op zaterdag 24 september om 8.00 uur. De tocht gaat
naar Vaals, alwaar in gezamenlijkheid met de Lions Club Bitburg-Prüm de lunch is gehouden in het
Van der Valk kasteel Bloemendal. Vandaar is een echte internationale rallyroute gereden met ook nog
twee Duitse teams door het mooie Zuid-Limburgse gebied. Een bezoek aan biologische kruidentuin
‘Puur Aroma’ was een ware verrassing voor velen.
De ontvangst en verblijf was geweldig. Veel wijn proeven, een prachtig buffet en live muziek van Alois
Kirchen met zijn trio.

De volgende dag werd er wederom bijtijds gestart met een vrije rit naar Boxtel alwaar in de middag een
lunch is gebruikt en een behendigheidsproef is uitgevoerd. Ook was er gelegenheid het museum ‘Classic
Park’ te bezichtigen. Daarna werd er wederom naar Scharwoude doorgereden, waar rond 17.00 uur
gefinisht werd in aanwezigheid van een groot aantal supporters.
In deze tweedaagse is de samenwerking met de Soroptimisten uit
Hoorn verder verstevigd. Zo is er op zondagmiddag in en door
Etersheim (dorp van Dick Trom) een zeer interessante wandeltocht
gehouden. Deze deelnemers van de wandeling waren op tijd bij La
Mere Anne om de rallyrijders binnen te halen. Winnaars van de
rally waren het team van Annet en Eric Jansen.

De Rally en wandeltocht zijn afgesloten met een gezamenlijk buffet met de privé supporters en de leden
van de Lions Club Opmeer en de Soroptimisten in La Mère Anne. Met een mooie afsluitende wijnverkoopactie werd dit jaar een beperkt resultaat (€ 3645,00) voor het goede doel bereikt.
Woensdag 25 november is de evaluatie van de rally geweest bij een van de deelnemers, Frank en Irma
Appel van de bijzondere B&B Controversy in Hoogwoud.
Hier is het rally fotoboek uitgedeeld en zijn de reacties
verzameld (o.a. andere opzet rally, minder ver rijden, ééndaagse
heeft voorkeur). De volgende sponsoren hebben ons gesteund:
In Nederland: Bestsellers.eu in Zwaag, Kasteel Bloemendal in
Vaals, Tilllemans Mannemode in Hoorn, Albert Heijn in
Nibbixwoud, Prinsenstichting in Purmerend, Wester Wognum
in Wognum, La Mere Anne in Scharwoude en Indrukmakers in
Hoorn.
In Duitsland: Alois Kirchen in Oberemmel, ReiplingerGmbH & Co in Ebersleben.
In de daarop volgende maanden zijn we met vereende krachten doorgegaan om de 6 e Rally voor dit
goede doel te organiseren. Dit wordt een ééndaagse rally en het doel wordt aangepast. 50% voor Make
a Wish en 50% voor lokale doelen met o.a. de molen de Lastdrager in Hoogwoud.
Wederom een naamswijziging: Lions Opmeer Stamppot Rally.
De wijn komt wel weer van Alois Kirchen, maar zal door
onze Duitse Lionsvrienden worden meegebracht. Tevens
hebben we een Abdijbrouwer, Sancti Adalberti in Egmond
bereid gevonden een bierpakket samen te stellen en dit ook
via Bestsellers.eu aan te bieden. Ook onze Duitse partners
zijn enthousiast over de gewijzigde opzet. Dit zal waarschijnlijk resulteren tot meer deelnemers aan 6e Rally vanuit
Duitsland. Daarnaast zijn de contacten met de Soroptimisten
in Hoorn wel versterkt, maar heeft een interne discussie
geleid tot afzien van verdere samenwerking met de organisatie van deze rally. Wel gaat er nog gezocht worden naar andere vormen van samenwerking. De 6e
Rally belooft een groot feest voor een ieder te worden, waarbij de inbreng van eigen leden verhoogd
gaat worden, waardoor de kosten kunnen worden beperkt. Start en finish in West-Friesland en een mooie
tocht door West-Nederland. Aan een ieder het verzoek om zaterdag 30 september in zijn agenda te
reserveren voor de rally en het slotdiner (bij voorkeur met partner). Dan kunnen we de reisverhalen van
onze rallyrijders aanhoren.
His Wilms.

Jaarverslag programmacommissie.
Motto van President Rob Metselaar: “Leven rond de Techniek”.
= 2016=

Tijd

Activiteit

Locatie

13 augustus
25 augustus

17.00
16.00

02 september
15 september
Start bloem
bollenverkoop.
24-25 september
06 oktober

13.00
18.00

Rob Metselaar.
Stoommuseum
Medemblik.
Vlietlanden.
Louis/HvE.

20 oktober

16.00

Vakantieborrel.
Mannendag, rondleiding plus
buffet.
Lions Opmeer Golf open.
Vroege Vergadering plus
Lions-ralley; spreker Ad de
Vries Manna stichting.
Moezel Rally.
Vroege vergadering plus
spreker Henri Ossevoort
Energie nu en toekomst.
**Kolfavond o.l.v. Louis.

03 november

18.00

18.00

17 november
08 december

18.00

Limburg.
Restaurant Stam
in Wognum.
Hoogwoud H.v.E.

**Vroege Vergadering NALV Trammuseum
rondleiding met gids in
Hoorn.
museumwerkplaats.
**Bedrijfsbezoek.
Sneeboer
Bovenkarspel.
Vroege Vergadering met
Louis/HvE.
Sinterklaas.

= 2017=
05 Januari

18.00

19 Januari

20.00

02 februari

20.00

Februari, Zaterdag.

16 Februari
02 Maart

16.00
18.00

16 Maart

20.00

06 April
20 April

16.00
18.00

11 Mei
28 mei
01 juni

16.00
18.00
10.00
18.00

03 Juni
15 juni

09.30
18.00

Nieuwjaarsbijeenkomst +
dames.
Vroege vergadering plus
spreker HGG W.werf.
Vroege vergadering
Voorstelling.
Bedrijfsbezoek
Vroege vergadering
Plus spreker.
**Ledenwerfactie Koken
met spreker Sjaak Pronk.
Bedrijfsbezoek.
Vroege vergadering ALV
Presentatie Jaarplan His.

Robacher molen.
Louis/HvE.
Wadway
Theaterkerk
Wadway.
B-O design Uitgeest.
Brasserie 1718
Hoogwoud.
Louis/HvE
Bravilor HHwaard
Louis/HvE

**Bedrijfsbez. Houtbewerking
Kuin Vroege vergad.+praatavond

Louis/HvE

Old for Old.
Verkeersexamen, Rijschool
van Vugt.
Rabo Fietstocht 40 km.
Vroege jaarvergadering +
Bestuursoverdracht.
Jaarafsluiting+dames.

Wognum
Wognum
Spanbroek
“ Asperge diner”
Brasserie 1718
Hoogwoud

De met ** gemerkte activiteiten verwijzen naar de bijgevoegde foto’s’.
Programma Commissie: voorzitter: Marcel; Leden: Rob (Bestuur); Joop, Jan K.

Jaarverslag van de 16e Oldtimers for Oldtimers.
De 16e edititie was op een mooie zonnige zondag 28 mei 2017. Bij Roele de Vries in Wognum
verzamelden “de Oldtimer-vrienden van OfO van Lions Club Opmeer” zich voor de 16e keer, waarvan
de meeste chauffeurs al 10 tot 15 keer hebben meegedaan. Hulde .. Hulde.. Hulde. Met koffie en thee
en met belegde broodjes, verzorgd door Ger Boekhoff, Harry
Kloppenburg en Leon Lagrand, reden de oldtimers naar Avenhorn en De Goorn. Met de 73 senioren uit de twee senioren
complexen de Vijverstaete uit De Goorn en de Rozenstaete uit
Avenhorn en de 62 oldtimers met chauffeurs werd een mooie
tocht door West Friesland gereden, samengesteld door Ronald
Wester en Jan Schuit. Het was een drukte van belang bij beide
complexen waar de senioren door Harry Kloppenburg, Magda
May, Bert Brugman en Joop van Ginkel met zorg in de
oldtimers werden geplaatst. De zeer enthousiaste deelnemers en
de chauffeurs hebben een geweldige mooie tocht door het West
Friese landschap gereden en werden veilig over de kruispunten
en wegen begeleid door 12 motorrijders o.l.v. Huub Mattijssen
en Nijac van Kampen. Na ca. 2 uur rijden was het rustpunt in
Café-restaurant de Nadorst in Blokker. Echt rustig werd het niet
want de senioren en oldtimers werden verwelkomd met muziek
van Sjaak Wester en in de zaal vermaakten zangeres Kelly en
de West-Friese komiek Piet Zee de menigte met veel bekende
liedjes uit de jaren 50/60 en met humoristische sketchjes. Er werd Piet Zee met zijn West-Friese humor.
veel gelachen en dat was ook de bedoeling van de beide Lions Clubs uit Opmeer en Hoorn. Het werd
een gezellige en geweldige dag voor onze senioren en de OfO commissie (Ben Rinkel, Ronald Wester,
Jan Koorn, Jan Schuit, Huib Mattijssen en Joop van Ginkel) kan zeer tevreden zijn met deze dag en de
sponsors: Lions Club Opmeer, High pack Hem, Autobedrijf Peter Ursem, Kenter accounts, Stern Lease,
autobedrijf Geel Avenhorn (de Rallyschild sponsor) en www.cabrio.nl hebben deze dag financieel
mogelijk gemaakt.
Joop van Ginkel.

Jaarverslag ledencommissie LC Opmeer.
Leden : Cor Koeman, vz. en Ger Boekhoff.
Dit jaar namen 2 leden afscheid.
Gerard Zomer nam september 2016 afscheid na ruim 1 jaar lidmaatschap, wegens tijdgebrek kon hij te
weinig aanwezig zijn tijdens de club bijeenkomsten.
Gerard Bakker nam oktober 2016 afscheid, Gerard geeft aan toe
te zijn aan een nieuwe uitdaging, hij kijkt terug op 6 hele mooie
jaren waarin hij zich heeft kunnen uitleven in de vele activiteiten
voor de club. Gerard heeft ook een aantal onaangename momenten meegemaakt waarop wij zijns inziens met te weinig respect
met elkaar omgingen.
Op 16 maart 2017 werd de ledenwerfavond weer georganiseerd
waarbij de leden een heerlijke Italiaanse maaltijd kookten. Daarna
een presentatie door Sjaak Pronk over innovaties door MedemGerard Bakker in zijn laatste vergadering. blikker uitvinders. Ondanks een intensieve reclame campagne in
diverse kranten waren slechts 2 gasten aanwezig. Zij vonden het een hele fijne avond maar zagen toch
af van verdere kennismaking wegens tijdgebrek. Aantal leden per 1-07-2017: 22.
Namens de ledencommissie, Cor Koeman

Jaarverslag PR commissie.

De bezetting van de PR commissie is stabiel gebleven en was weer effectief.
We controleren, maken en verzenden persberichten, vooral door Bert en ook door Léon. Ze springen
doorgaans heel snel in op de vraag van onze leden en maken er iets moois van, o.a. voor de Golf, OfO
en onze ledenwerfactie. We hebben een mooi adressenbestand van media opgebouwd en een hele goede
plaatsingsscore. Dit komt mede door onze goede contacten met de media en de professionele aanlevering
waar vooral Bert zijn aandeel in heeft. Via Marcel hebben we een goed contact bij Weekblad Zondag,
dat ook een hele mooie pdf aangeleverd heeft.
Dit hebben we goed kunnen gebruiken voor de uitnodigingen van de ledenwerfactie.
Via Ger krijgen we regelmatig de digitale kopietjes door van onze nieuwsberichten in de media, die we
dan weer makkelijk op de site of op Facebook kunnen delen. We staan steeds beter op de (media)kaart!
Facebook: wordt actueel gehouden door ieder, met name door Léon en Chris en we zien dat de berichten
steeds meer geliket en gedeeld worden. Het ziet er mooi uit.
Smoelenboek: Léon heeft een mooie opzet gepresenteerd voor het smoelenboek op de website. Flexibel
en makkelijker te onderhouden. Hoewel (helaas) nog niet iedereen zijn foto’s gestuurd heeft gloort hier
een mooie verbetering voor de toekomst!
Het onderhoud van de ledenlijst op de website is naar Ger B. gegaan. Hij heeft aan weinig uitleg genoeg
om dit goed en accuraat te kunnen doen. Punt van aandacht blijft nog om niet verschillende ledenlijsten
te laten circuleren…
Aanpassingen van de site zijn dit jaar vooral naar de PR-commissie
verschoven en is continu een punt van aandacht geweest. Léon past de
homepage regelmatig aan en houdt het daarmee heel dynamisch. Chris
past regelmatig de jaarprogramma aan. Agenda’s, notulen uitnodigingen
etc. worden steevast op de site gezet zodat een ieder erbij kan.
Grote frustratie binnen de PR is nog wel dat veel leden, inclusief bestuur,
nog via bijlagen in de mail de boodschap verspreiden. Lekker makkelijk,
maar hierdoor leeft de site nog onvoldoende en maken we nog geen
optimaal gebruik van alle mogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld ook bij
Google een lagere score dan mogelijk. Dit blijft een aandachtspunt voor
komende jaar…
Onderhoud: Ger en Bert zorgen als vanouds 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 updatefouten en altijd blijft draaien.
Emailadressen bestuur: deze zijn nu uiteindelijk in gebruik genomen (voorzitter@lionsopmeer.nl =
president@..., secretaris@... en penningmeester@...). Het instellen voor de komende president His is al
gebeurd door Bert. Nu de anderen nog en met z’n allen zorgen dat dit gaat leven!

Chris verkent regelmatig nieuwe mogelijkheden op de website en Facebook en heeft bv gekeken naar
een agendaprogramma om het jaarprogramma digitaal in je
agenda te kunnen laden. Dat is nog niet helemaal eenvoudig,
maar wordt vervolgd…
Ook heeft Chris de site gemakkelijker gemaakt om bij te
houden via een weblog-opzet van de actie-pagina’s. Een
nieuw geplaatst bericht duwt a.h.w. de voorgaande berichten
naar beneden. Hierdoor blijven oude berichten bewaard en
hoeven we oude berichten niet meer aan te passen.
We kunnen nu ook mooie dia-shows presenteren via een
apart aangekochte plug-in. De foto’s worden meteen achter
de site in het archief bewaard. Vorig jaar hebben we deze
wens geuit, ook om video’s te plaatsen. Dat is ook gelukt.
Check de website…
Tevens is een Facebook-knop prominent op onze site geplaatst, zodat bezoekers ons ook gemakkelijk
op Facebook weten te vinden:

Als laatste ontwikkeling te noemen: er is door His en Chris een aanzet gedaan tot een standaard
briefpapier te komen. Iets voor interne documenten en voor berichten naar buiten, zie (na inloggen):
http://www.lionsopmeer.nl/lionsclub-opmeer/briefpapier-lions-opmeer
Hier zijn tevens de logo’s apart als beeld te vinden, zodat we nooit meer slechte koppen (headers) hoeven
gebruiken. Binnen de PR volgend jaar nog nader te bespreken en binnen de club nog aan de leden
duidelijk te maken en de discipline te handhaven…
Kortom de site leeft meer, is alweer een mooiere centrale plaatst voor clubinformatie geworden en wordt
door diverse aanpassingen een steeds beter instrument voor onze PR, zeker in combinatie met Facebook.
Goed verder om te vermelden dat er ‘beach flags’ zijn
aangeschaft, naar ontwerp van Chris op basis van de
website header. Ze zijn prachtig geworden met dank aan
(een goed contact van) Marcel en als eerste gebruikt bij
het WK Schapendrijven in Hoogwoud en ze stonden er
prachtig bij. Ook al gebruikt bij de zomerborrel. Er zijn
overigens qua promotiemateriaal nog diverse andere PRideeën geopperd, zoals: Lions-borden in diverse gemeenten, grote frames om doek in te spannen met aankondigingen van onze evenementen, om op diverse strategische zichtbare plaatsen neer te zetten, etc. Iets om
volgend jaar verder binnen de PR-commissie te
bespreken, tegelijk met de gewenste huisstijl…
Lions Club Opmeer bij het WK Schapendrijven.
Dus naast alle persberichten en digitale aanpassingen is ook hierin een mooie ontwikkeling te zien.
Als commissie zijn we weer regelmatig bij elkaar geweest, waarbij we werkafspraken maken en de
voortgang bewaken. Afspraken leggen we trouw vast op de website, afdeling PR-commissie. Met veel
trots kijken we terug op het afgelopen jaar waarin weer veel gebeurd is binnen de PR.
We zouden het afgelopen jaar kunnen samenvatten als:

Het jaar dat de site nog dynamischer is geworden. Foto-en videoverslagen versieren onze activiteiten.
Het jaar dat onze leden alles van Lions Club Opmeer kunnen terugvinden op de site. Het jaar dat de PR,
externe communicatie, uitstraling, zichtbaarheid en vindbaarheid beter en completer is geworden.
Verbeteren van de zichtbaarheid en professionele, maar ook dynamische, hartelijke en dienstbare
uitstraling blijft de focus voor de PR, ook weer voor het komende jaar. Wordt dus vervolgd…
Léon, Ger, Bert en Chris (voorzitter)

Jaarverslag Archiefcommissie.
Archiveren is het opslaan van de documenten en foto’s van onze Lions Club
en tegenwoordig doen we dat dus digitaal. Zowel de archiefcommissie als de
PR-commissie maken de foto’s van de
diverse activiteiten en die gebruiken we
o.a. weer voor deze Kroniek. Ger May
is onze ict-er en die slaat dat allemaal
digitaal op. De doelstelling is om dit
elektronisch archief de komende tijd
beter voor de leden via internet te ontsluiten. Dit is nu wel benaderbaar maar
veel te omslachtig.
Daarnaast bewaren we ook op ouderwetse wijze soms nog belangrijke krantenartikelen met o.a. verslagen van onze
acties, het landelijk Lions Magazine met
daarin de artikelen over onze Club en
soms ook een afgedrukt Jaarplan van
een president en een boekwerkje van de
Moezel-rally. Ook dit jaar hebben we de
Kroniek weer gemaakt die nu voor u
ligt. Zo nodig assisteren we de PR-commissie als die “personele problemen”
hebben en aldus hebben wij een persbericht met foto’s gemaakt toen in
Medemblik door de wethouder van die
gemeente het zevende herinneringsbankje werd onthuld. In beide gemeenten staan nu totaal 15 herinneringsbankjes.
Maar het oude papieren archief blijft
ook waardevol en vaak zitten er leuke en
interessante stukken in. Vooral als deze
van de eerste jaren van onze Club zijn.
Zo kwam ik nog een soort jaarrekening
tegen met ontvangsten, uitgaven en een balans uit het clubjaar 1989-1990. Dus nog van voor de
oprichting van de Club. Die wil ik u, en zeker ook niet de penningmeester, onthouden en die treft u
hierbij aan.
Simon Ruiter.

Jaarverslag Culturele Commissie.

Jaarverslag van de Culturele Commissie over het jaar 2016-2017. In het jaar waaraan door de President
het thema “TECHNIEK” was meegegeven, bleef het culturele bewustzijn bij de leden van de Lions Club
Opmeer ongeschonden. Ook Techniek blijkt sterk met
Cultuur verbonden b.v. met betrekking tot design en
sociale structuur! Zoals al in vorige jaarverslagen werd
vermeld, is West Friesland rijk aan veelsoortige culturele
evenementen. Zo rijk zelfs, dat extra initiatieven niet
behoefden te worden genomen. Wel werd vermeld dat
binnen het Holland Festival 2017 de manifestatie
MANIFESTO de moeite van het bezoeken waard zou
zijn. Er is voor het volgende jaar weer een alerte houding
gewaarborgd.
Marius van Dokkum Museum in Andijk, zie
www.expositieruimtedemantel.nl en www.advedi.nl

Paul van ‘t Pad Bosch.

Verslag over het project van de Herinneringsbankjes en Motorrally.
Vanwege haar zilveren jubileum in 2015, heeft de Lions Club Opmeer, een Herinneringsbank
geschonken en laten plaatsen langs een wandelpad in de gemeente Opmeer. Dit idee is kort erna
uitgegroeid tot plaatsing van nu totaal 25 Herinneringsbanken.
In enthousiaste samenwerking met de gemeenten Opmeer en
Medemblik, de Prinsenstichting, het Rundveemuseum en
diverse sponsors, zijn deze solide houten Herinneringsbanken
gemaakt en geplaatst langs talrijke wandel- en fietsroutes in de
regio en ook nog enkele in de gemeente Purmerend en
Oosthuizen. Voor het bepalen van de gewenste locaties zijn
plaatselijke wandelclubs actief betrokken. Het bijzondere van
het project is dat de houten Herinneringsbanken gemaakt zijn
door cliënten met een verstandelijke beperking die verbonden
Het 15e herinneringsbankje in Medemblik. zijn aan de Prinsenstichting en werken in het Rundveemuseum.
met sponsors en alle betrokkenen.
Het merendeel van de Herinneringsbanken is gesponsord door
het bedrijfsleven uit de regio. Sommige banken zijn rechtsreeks besteld bij het Rundveemuseum, o.a.
door de gemeente Medemblik. Samen met het bestuur van de IJsbaan in Spanbroek hebben Nico, Sam
en Simon L een motorrally georganiseerd waaraan 20 motorrijders deelnamen Van de opbrengst van die
rally worden binnenkort twee banken geplaatst langs de nieuw aangelegde ijsbaan in Spanbroek en een
in de C.N. Appelstraat in Spanbroek. Van alle, na de beginfase gesponsorde bankjes, ter waarde van
€ 450,= ontvangt de penningmeester van de Lions € 50,= als bemiddelings-premie.
Simon Loos en Nico Nuijens.

Jaarverslag Golfcommissie.
Eindelijk was het zover! Op vrijdag 2 september 2016 hebben
wij voor de 15e keer het Lions Opmeer Golf Open
georganiseerd. Een jubileum! Hier hadden we al in 2015 met
z’n allen naar uitgekeken. Maar Pluvius werd onze spelbreker,
waardoor we, de golfcommissie, op donderdag 1 september in
het Wapen van Medemblik het besluit moesten nemen ons
Jubileumtoernooi af te lasten. En dat deed zeer. En inderdaad
op vrijdag 2 september kwam de regen met bakken uit de lucht,
een goed besluit dus. Op naar 2016. De golfcommissie
bestaande uit Harry Kloppenburg, Gerard Bakker, Ger Boekhoff en Joop van Ginkel, aangevuld met
Wim Heddes zetten de schouders er weer onder om ons Jubileum in 2016 te gaan vieren. In totaal

kwamen we als com-missie 5 x bij elkaar. En ons Jubileum werd een groot succes! Het werd prima
weer. Er hadden zich 95 personen aangemeld, bestaande uit o.a. 73 golfers, 4 clinicer’s , 6 alleen voor
het diner en verder het bestuur en de wedstrijdbegeleiding. De winnares van de Lions Opmeer Golf
Open 2016 Wisselbokaal werd Sineke van der Sluis. Mede door de loterij en de veiling waarbij de
prijzen beschikbaar gesteld waren door ca. 16 sponsoren konden we Dorcas een cheque aanbieden van
€ 3.500. Tijden de afronding van het Jubileumtoernooi nam Harry Moolen met een ontroerende speech
afscheid. Harry was de man die al jaren met veel succes de clinc’s had begeleid en wij zullen hem node
missen. Wij willen hierbij iedereen bedanken die meegewerkt heeft om ons Jubileumtoernooi tot een
succes te maken. Het bleef nog lang gezellig in het restaurant op Golfbaan De Vlietlanden en velen
gaven aan in 2017 graag weer langs te komen. Tot in 2017!
Namens de Golfcommissie,
Harry Kloppenburg.

