PR COMMISSIE
Lions: “Oh… dat zijn actieve gasten die goede & leuke dingen doen”
De PR commissie heeft de ambitie om in woord en beeld te getuigen van de intenties, acties en resultaten
van de Lions Club Opmeer. En zo het publiek, sponsors, goede doelen, deelnemers, mede Lions en potentiële leden te informeren/enthousiasmeren over onze club.
Uitgangspunten:
Weten voor wie en met welk doel je schrijft 
Per actie aankondigen/werven vooraf en achteraf resultaten melden 
Liever sprekende beelden dan lange teksten ☻ 
Doelstelling en werkwijze PR in kaart brengen 
Samenwerken met de andere commissies 
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1 juli 2008 – 1 juli 2009

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Deze ambitie en uitgangspunten werden op 2 september 2008 door John en Léon verwoord. Inmiddels is
het jaar bijna om en kunnen we alle punten als uitgevoerd afvinken. Rik heeft onze commissie versterkt.
We hebben allemaal PR berichten, met steun van de activiteitencommissie, geschreven en geplaatst. We
hebben een redactiebestand Opmeer en omstreken en een bestand met ook landelijke redacties erbij. We
hebben geleerd dat een PR bericht altijd een aanleiding moet hebben en zo is het voornemen - om met
andere Lions clubs gezamenlijk Westfriese PR te bedrijven - in de kiem gesmoord. Alle acties zijn minimaal vooraf en achteraf in de pers bericht meestal met foto‘s. Als commissie zijn wij tevreden.

ARCHIEFCOMMISSIE
Het archiefcommissie bestaande uit de leden John, Mark en Erik heeft zich het afgelopen jaar weer beziggehouden met het verzamelen en ordentelijk bewaren van alle stukken die over de tafel kwamen. De blauwe mappen—Stappenplan voor het Bestuur—zijn weer geactualiseerd. Naar aanleiding van de waardering van verleden jaar ook nu weer een kroniek met een terugblik.

OVERIG NIEUWS
Lid zijn
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een aantal discussies over de wijze waarop het lidmaatschap van
de club door een aantal leden werd uitgevoerd. Een behoorlijk lager dan gemiddelde attendence en in een
aantal gevallen het niet nakomen van afspraken leidde tot stevige uitwisselingen van meningen bij de andere leden. Het bestuur heeft deze signalen opgepakt en met betrokkenen gesproken en afspraken gemaakt. Heersende mening binnen de club is dat de discussie, hoewel niet prettig, toch in het belang van
de club gevoerd moest worden.

Lions Quest
Met een ongekende bevlogenheid bepleitte ons nieuwe lid Tim voor deelname aan Lions Quest althans
een Leefstyle project voor jongeren. Wat Tim voor ogen staat is niet Lions Quest en ook niet een variant
maar een geheel eigen invulling afgestemd op de behoeften in ons
gebied. Tijdens de laatste vergadering werd nagenoeg unaniem
steun verleend aan het project met dien verstande dat het een en
ander wel geconcretiseerd moet worden. Een werkgroepje gaat na
de zomer met Tim aan de slag om zijn ideeën op papier te zetten.
Duidelijk zal dan moeten worden wat de inzet, financieel maar ook in
mankracht, voor dit project benodigd zal zijn. Als de club na presentatie van het plan nog enthousiast is zal een pilot-project in 2010
plaatsvinden.

De activiteitencommissie bestond dit jaar uit de leden: Ger Boekhoff (namens Bestuur) René Snel, Joop
van Ginkel, Harry Kloppenburg, Jan Schuit, Harry Schouten, His Wilms, Tim Kugelmann, Simon Ruiter voorzitter.

Loterij Landbouwdag: Het idee om op de Landbouwdag te Hoogwoud, waar ca.. 10.000 á 15.000 bezoekers komen, een loterij te houden mag geslaagd genoemd worden. Hoewel het een nieuwe actie was
die op korte termijn georganiseerd moest worden was op 4 aug. 2008 alles tijdig geregeld. Zelfs ook het
weer… want zondag had het nog bijna de gehele dag geregend, maar maandag was het de gehele dag
droog en bovendien zonnig weer. Er waren prachtige prijzen, betaald uit de sponsorgelden, zoals een laptop, twee stuks LCD grootbeeld TV-s en twee fietsen. De opbrengst was voor het goede doel ―Amigos Colombianos‖ die kinderen in de sloppenwijken van Colombia een opleiding geeft zodat zij niet in verkeerde
milieus terecht komen. Bij de kraam, beschikbaar gesteld door de organisatie van de Landbouwdag, met
de bovengenoemde prachtige prijzen deden een aantal Lions en leden van ―Amigos Colombianos‖ hun
uiterste best om de loten te verkopen. Dat is goed gelukt want de opbrengst was € 4228,50 incl. een niet
afgehaalde prijs t.w. een fiets. Deze fiets werd weer ingezet als prijs bij de loterij op het Golftoernooi. Op 2
oktober konden wij de voorzitter van ―Amigos Colombianos‖ Frank van Rijn, een Cheque overhandigen
van € 4000,=

Nico Brink Golftoernooi: Op 12 sept. werd al weer voor de 7e keer het Nico Brink Golftoernooi georganiseerd op de golfbaan van de Vlietlanden. Het goede doel was weer ―Dorcas‖ te Andijk die een project
in Ethiopië hiermede financiert. Het weer was ons deze keer zeker niet gunstig gestemd. Via
―buienradar.nl‖ zagen we de regenbuien al naar West Friesland komen maar toch werd er gestart met de
wedstrijd en de clinic. Nieuw was deze keer quiz die elke ploeg bij het passeren van de kantine moest invullen. Op die manier konden er nog meer deelnemers geplaatst worden, deze keer ca. 115 deelnemers.
Helaas moest de wedstrijdleiding na ruim één uur de wedstrijd afblazen door de onophoudelijke zware
regen, die de diverse banen vrijwel onbegaanbaar had gemaakt. Dus ging iedereen naar de kantine om
daar dan maar de quiz af te maken. Ondanks het slechte weer bleef het gezellig. Iedereen had begrip
voor de vervelende omstandigheden. Gelukkig was er op het terras een grote Partytent geregeld en kon
de BBQ daar gelukkig gewoon doorgang vinden. De loterij met vele, vele prijzen was een groot succes
want deze bracht alleen al ca. € 1000,= op. De totale opbrengst was € 4284,44 en dus hoger dan voorgaande jaren. We konden dus een cheque overhandigen van t.w. € 3750,= dat door een landelijke organisatie wordt verdubbeld tot € 7500,=.

Bridge Drive: Ook dit was ook een nieuwe actie die dit seizoen voor het eerst georganiseerd werd en

IEDEREEN EEN PRETTIGE VAKANTIE TOEGEWENST
EN TOT HET VOLGENDE SEIZOEN
Nu ook weer gemaakt door de archiefcommissie: John, Mark, Gerrit
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dat gaf aanvankelijk wat opstartproblemen. Het was niet gemakkelijk om snel voldoende deelnemers bijeen te krijgen en de Drive werd verplaatst naar 4 april 2009. Er zijn vele bridge Clubs maar ook vele Bridge Drives in de weekenden. We kwamen met moeite op 64 deelnemers. Volgende keer zullen de Bridge
Clubs meer actief bezocht moeten worden. De Bridge Drive zelf (met de verloting) verliep, mede dank zij
de goede wedstrijdleider, zeer goed. Er waren vele mooie prijzen ingebracht door de leden; bovendien
kregen ze allemaal een ook nog bosje tulpen meer naar huis. De Bridgers waren zeer positief over het
toernooi, zij zeggen de volgende keer terug te komen en ook ander Bridgers meer te nemen. Opbrengst
was ca € 3144,05,= en de cheque voor het goede doel het “Tesselhuus” bedroeg € 2730,= goed voor een
verblijf van een week voor 3 meervoudig gehandicapte kinderen!1
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en informatieve tour door het bedrijf. We sluiten af met een borrel in het Wagenwiel.

16 oktober 2008 - Door de kredietcrisis hebben wij helaas het geplande bezoek bij Timmerfabriek Ruiter moeten afzeggen. Daar ook ons reserve programma niet beschikbaar was is deze late vergadering
geëindigd in een vrije avond voor onze leden.

11 & 18 November 2008 - Medemblik - Onder de bezielde leiding van Rode Kruis Medemblik wordt
Old for Old: Over deze actie, die we voor de 8e keer organiseerden samen met LC Hoorn kunnen we
kort zijn. Alles was weer goed geregeld. Zelf het weer, ‘s morgens bij het verzamelen nog regen, ‘s middags
tijdens de rit werd het droog met
een
beetje zon.
Bijzonder
geslaagd
was
toch
wel
dat Wil
Hartog (de
witte
Reus
die in
1977
de
TT in Assen won) het startsein wilde
geven. Hij kwam inderdaad in zijn
witte motorpak op de motor naar de startplaats bij Simon Loos en werd vaak door de aanwezigen gefotografeerd. Helaas is het niet gelukt, ondanks vele pogingen van onze PR-man Leon, om een regionale TVstation te interesseren om hiervan opnames te maken voor hun TV programma. Het totaal gesponsord
bedrag voor deze actie was € 3400,= , na aftrek van de kosten ad € 2157,50 bleef er over voor de kas
1242,50. Belangrijkste resultaat uiteraard een groep tevreden senioren uit de zorgcomplexen Gezinspaviljoen—Bovenkarspel en Rigtershof—Grootebroek.

een groot aantal van onze Lions (en partners) ingewijd in de techniek en het gebruik van de AED. De cursus is een groot succes, daar alle leerlingen hun certificaat hebben mogen ontvangen!

18 December 2008 - Lambertschaag - Eindelijk weer een presentatie van een van onze eigen leden.
Ditmaal verteld René Snel ons een intrigerend verhaal over een ontmoeting die hij heeft gehad in de bossen van Noorwegen tijdens een rally training. De mysterieuze man in zijn verhaal blijkt een oud KGB
agent te zijn geweest en René verteld ons boeiende verhalen van en over deze persoon. Een hele boeiende avond en iedereen ging naar huis met zijn eigen beeld en gedachte hierover.

8 januari 2009 - Wognum – de president heeft de leden plus hun partner uitgenodigd voor een gezellige Nieuwjaarsborrel in restaurant ‗Het Raethuys‘ in Wognum. De opkomst is groot en er wordt gezellig
geborreld en gebabbeld om het nieuwe jaar weer goed in te luiden.

22 januari 2009 - Hoorn/Bibliotheek - Govert Schilling vertelt over astronomie in het kader van het
internationaal jaar van de sterrenkunde. (met partners)
Een leerzame avond en mede door de heer Schilling alweer een geslaagde programma-avond. Bedankt
Ger & Inge voor deze ingevoegde avond, daar ons originele plan was om naar de ING ―schoen‖ te gaan,
maar dit kon door de ING reorganisatie helaas niet doorgaan.

19 februari 2009 - Enkhuizen - Een mooi werkbezoek aan Dutch Yacht builders. We krijgen een
goede uitleg en een mooie rondleiding op deze jachtwerf. Daarna een gezellige afsluiting met diner in Medemblik. Iedereen heeft met veel belangstelling aan de mond van directeur Meindert Laan gehangen deze
middag/avond. Zeer leerzaam en prima verzorgd.

19 maart 2009 - Wognum - Stam - Als spreker hebben wij de heer Piet Dekker, voorzitter van de
Westfriese Bedrijvengroep. Piet heeft onder andere de voordelen van één Westfriese gemeente besproken en ook zijn agrarische achtergrond toegelicht. Wij weten nu dat elektriciteit maken meer geld opbrengt
dan tomaten kweken!

4 April 2009 - Amsterdam – Een prima verzorgde en zeer interessante middag bij

Financieel overzicht:
Inkomsten 4 acties: Loterij € 4228,50 + Golf € 4284,44 + Bridge ca € 3144,05 + OfO
€ 3400,= is € 15.056,99
Naar goede doelen c.q. uitgaven OfO: € 4000,= + € 3750,= + € 2730,= + 2157,50 is
€ 12.637,50 *
Over naar pot ―overige goede doelen‖ € 2.419.49 *
* Ondervoorbehoud dat er van OFO geen verdere kosten meer komen

PROGRAMMACOMMISSIE
De Programma Commissie bestaande uit de leden Evert Luigjes - voorzitter, Jan Koorn, Jos Leinarts, Cop
Coppejans, voor enkele onderdelen aangevuld met Aart de Wit, John Leystra, Ger Boekhof en Menno
Deutekom, is ook dit seizoen weer zeer vooruitstrevend te werk gegaan. Helaas door een groot aantal
afzeggingen op het laatste moment, of door externe oorzaken zoals de krediet crisis, is het programma
helaas niet uit de verf gekomen zoals wij dit aan het begin van het seizoen hadden gewenst. Wij hopen
dan ook dat de nieuwe programma commissie dit komende jaar een mooi en stabiel programma kan opzetten voor onze club.

18 September 2008 – Abbekerk - Een inzicht in de bedrijfsvoering van onze regionale trots HARTOG
Grasdrogerij. De heer Wil Hartog geeft ons een hele leuke presentatie over het begin van het bedrijf, de
opvolging, vernieuwing en technische hoogstandjes van deze mooie onderneming. Daarna een leerzame 2

de Hem centrale in Amsterdam. Een prima uitleg en rondleiding in dit imposante gebouw. Zeker alle bedrijvigheid noodzakelijk op het terrein die nodig zijn om een beetje
stroom te maken wekte bij iedereen verbazing . Iedereen aanwezig heeft met veel belangstelling geluisterd en het was weer een leuke middag.

29 Mei 2009 - Winkel – Voor de 2e keer in de geschiedenis wordt de Lions Opmeer
Open (het gaat over Golf) gespeeld op de baan van Golf & Countryclub het Regthuys. 9 holes worden er
gedaan. De opkomst is helaas teleurstellend (6 Lions) klein. Op verzoek hadden we de dag al verplaatst
van Hemelvaartsdag naar deze datum zodat er mee mensen gebruik konden maken van dit evenement.
Na een dubieuze telling is Harry kloppenburg de winnaar geworden! Toch was het weer een zeer gezellige middag/avond.

juni 2009 - De jaarafsluiting – Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse afsluiting met de dames op 21
juni te organiseren bij ‗de dikke bries‘ bij de jachthaven bij het Robbenoordbos.

LEDENCOMMISSIE
Dit jaar konden wij drie nieuwe leden bij de club welkom heten t.w.
Rik van Mourik - sponsor John Leystra
Tim Kugelmann - sponsor John Leystra
Piet Hartog
- sponsor Jan Koorn
Helaas namen/nemen wij dit seizoen ook afscheid en wel van Lou Glas, Arie Bijman, Menno Deutekom en Jos Leinarts.
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