KRONIEK

Overhandigd
: € 3500,—
Ook dit jaar werd de Nico Brink Golftoernooi georganiseerd op Golfbaan de Vlietlanden. Het goede doel
was weer “Dorcas” te Andijk die een project in Ethiopië hiermede financiert. Het weer was deze keer
gelukkig veel beter dan vorig jaar en de dag liep voorspoedig met na afloop weer een uitgebreide verloting
met (zeer) veel prijzen en de traditionele BBQ.

Lions Club Opmeer
4e jaargang
Nr.
1

1 juli 2010 – 1 juli 2011

Het bestuur seizoen 2010 / 2011 was als volgt samengesteld:
President
: Harry Schouten
Secretaris
: Paul van ‘t Pad Bosch
Vice-President : Aard de Wit
2e secretaris : Gerard Bakker
Past-President : Cees Poldervaart
Penningmeester: Ger Boekhoff
Jaarverslag

Bridge Drive:
Dag
: 6 maart
Doel
: Tesselhuus
Opbrengst
: € 2129,17
Overhandigd
: € 2000,—
Het was ook dit jaar niet gemakkelijk om voldoende deelnemers bijeen te
krijgen. Er zijn vele bridge Clubs maar ook vele Bridge Drives in de weekenden,
de datum bleek achteraf ongunstig uit te pakken. We kwamen met moeite op 56
deelnemers. Dankzij de 3 sponsors, Spanell, de Rabobank en BTO Zaanstad hadden we al een leuk
beginsaldo van € 1000,= De Bridge Drive zelf verliep, mede dank zij de goede wedstrijdleider, zeer goed.
Er waren vele mooie prijzen ingebracht door de leden; bovendien kregen alle deelnemers een ook nog
bosje tulpen meer naar huis.

Old for Old:
Dag
: 16 mei
Doel
: senioren Hoorn
Gesponsord een bedrag van € 3400,—, na aftrek van de kosten bleef er
€1031,10 over voor de evenementenkas van de club. De actie werd dit jaar
voor de 9e keer in samenwerking met LC Hoorn georganiseerd. Bijzonder
geslaagd was toch wel dat Piet Zee van West-Friesland Plat, het startsein
wilde geven en een klein optreden verzorgde in de Nadorst.
Actie’s Programma Commissie: Om het totaal bedrag te kunnen noemen wat de we dit clubjaar bijeen
hebben gebracht vermelden we hier ook de opbrengst van de, door de Programmacom. georganiseerde
Cabaretavond in het kerkje in Wadway voor pater Kees Groenewoud, € 1000,= en de extra opbrengst van
de kantine van Grasoppers met de spreker Henk van Rijnsoever over voetbalzaken t.w. € 320,= voor het
aan het KiKA kinderkankerfonds.

PROGRAMMACOMMISSIE

: het thuisfront is ook onze stille kracht .
Het enthousiasmeren van de Lions werd gestart met de 65 jaarborrel van Aart te zijnen huize in augustus
2011 , hij en zijn vrouw Liesbeth maakten er een knalfeest van ! Op 1 september zaten we allemaal in de
boot in Kortenhoef om de Mannendag inhoud te geven . Zo waren er nog meer evenementen om de
Cohesie te bevorderen : de Nieuwjaarsbijeenkomst in Oude Nieuwdorp , Koken voor de Dames in
Purmerend ( de Prinsenstichting ) , de nazit van het Bedrijfsbezoek bij Jan en zoon in Lamberschaag en de
Wandeltocht met Lunch op 10 juni 2012 in Hauwert .
Natuurlijk waren de vergaderingen tweemaal per maand gezellig , meestal in het Huis van Egmond , maar
ook op proef soms elders met wisselende voldoening letterlijk en figuurlijk . Hoogwoud lijkt toch wel het
comfortabelste centrum van onze Club , overigens geografisch ook het meest logische zoals Aart met de
landkaart in de hand verduidelijkte .
Onze Public Relations werden verbeterd door de vormgeving van de Website Lionsclubopmeer.nl ; maar
niets gaat zonder moeite en er is altijd wel wat te verbeteren . Maurice van Bokhoven hield ons voor in
september 2011 hoe belangrijk Social Media aan het worden zijn . In ieder geval heeft Ger May veel vrije
tijd gestoken in het noeste WebsiteIT terrein dat onontbeerlijk ontgonnen moest worden ; hij kreeg daarbij
hulp van Lions uit Hoorn . Een goede vorm van samenwerking ! Dat de contacten met Hoorn ook verder
vruchtbaar zijn , bleek bij de organisatie van de 11e OfO rally , een Goed Doel van ons voor de Westfriese
Senioren in ons werkgebied . Andere eigen Goede Doelen waren het Tesselhuus ( Aktie : de Bridge Drive
in Hoogwoud ) , Dorcas ( Aktie : het Golftournooi op de Vlietlanden ) en de Bonte Piet ( Aktie : de
Midwoudse Muziekavond in December ) . En tot slot de aandacht voor kultuur en wetenschap : in oktober
2011 sprak Aart Heijboer over de “Bouwstenen van het Heelal”, in november was Carla Soonius onze
spreekster over de : Westfriese Archeologie”, begin april 2012 ging het over “het Geheugen”onder leiding
van Anne de Wit , en de Medemblikse Burgemeester vertelde over zijn drijfveren begin mei 2012 . Dat ook
het Recht niet vergeten werd blijkt uit het bezoek dat we mochten brengen aan de Hoornse Gevangenis
eind april ; en dat Mannen van auto’s houden , bleek uit de grote belangstelling voor het verhaal van Hans
de Goor over de Dakar Rally .
Op 7 juni 2012 was de Hameroverdracht in een zinderende Vergadering waarin niet alleen op gepaste wijze
afscheid genomen werd van Mark de Bokx , maar waarin ook de installatie was van Huub Mattijssen en
waarbij tevens als belangstellend toeschouwer de DG Max Gerstanowitz aanwezig was . De nieuwe
Bestuursploeg wordt aangevoerd door Harry Kloppenburg en bestaat voor het jaar 2012-2013 tevens uit :
Marcel Tillemans , Aart de Wit , Ger Boekhof , Gerard Bakker en Sjon Dekker . Zij zullen het komende
zomerreces gebruiken voor het opdoen en sparen van energie om vervolgens de Lions Opmeer te inspireren
en activeren .
Juni 2012 , Paul van ’t Pad Bosch , secretaris
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et een klinkende programma werd het 20 jarige bestaan van Lions Club Opmeer in Rotterdam gevierd. ‘s
Middags inchecken bij hotel NH Atlanta en daarna met de Spido rondvaart de havens in. Daarna een
borreluur in de brasserie gevolgd door een vier gangen diner.
De volgende dag was er nog gelegenheid voor een stadswandeling waarna de terugreis aanvaard kon
worden.
Een programma waarop de deelnemers met veel plezier terugkijken. Alle hulde aan de lustrumcommissie
die hiervoor verantwoordelijk was Joop van Ginkel en Harry Schouten.

LIONS LATEN LOTEN LEREN LEVEN
Tijdens de laatste Landbouwtentoonstelling Opmeer op 3 augustus op
recreatieterrein De Weyver in Hoogwoud hebben veel bezoekers weer
met plezier loten gekocht van Lions Club Opmeer. Niet alleen vanwege
de mooie prijzen maar vooral vanwege het hartverwarmende doel. Dat
is het steunen van Amigos Colombianos die zwerf/straatkinderen helpt
een voor ons “normaal” leven te leiden met een woning, regelmatige
voeding, scholing en een baan. Zonder deze hulp zijn de meeste straatkinderen geen lang en zeker geen
gelukkig leven beschoren. Natuurlijk is onze hulp een druppel op een gloeiende plaat, maar de jongens en
meisjes die gered worden ervaren
dat niet zo. Voor hen is er een
wonder gebeurd. De president
van Lions Club Opmeer Kees
Poldervaart glimt dan ook van
genoegen wanneer hij de cheque
van €3200 aan dankbare
hulpverlener Frank van Rijn
overhandigt tijdens de laatste
Lions vergadering op 5 november 2009.

de landbouwdag voor Amigos Colombianos vooraf en achteraf
Nico Brink Golftoernooi vooraf 2x en achteraf 2x (met dank aan Harry Kloppenburg)
Cabaret “Mooie Tijd”in Wadway toegangsbewijs en achteraf
Bridge Drive vooraf 2x en achteraf
Henk van Rijnsoever bij Grasshoppers voor Kika achteraf
Old for Old vooraf 2x en achteraf
Lions Ledenwerving vooraf plus advertentie
Bij elkaar zeventien PR acties, die steeds weer ons gewenste imago uitdragen en versterken. Verder heeft
Rik gewerkt aan het updaten van de redactie adressen en zal hij Paul ook voorzien van de adressen, zodat
alle PR leden kunnen plaatsen. Paul heeft al onderzoek gedaan naar een Lions Club Opmeer website. We
opteren voor het maken van een eigen publieksgerichte website. Nog in deze vakantie zullen we een plan
maken om met de hulp van illustrator en webdesigner Arthur Wigbout (Lionslid Wieringermeer en web
ondersteuner van 110 AN) het komende clubjaar een eigen site online te
hebben.








ACTIVITEITENCOMMISSIE
Voorzitter: Simon Ruiter, leden: Harry Schouten, Harry Kloppenburg,
Jan Schuit, His Wilms, Jan Koorn

LEDENCOMMISSIE
Voorzitter: Cor Koeman , leden Ger Boekhoff, Aart de Wit
aantal leden per 1 juli 2009 : 22
aantal leden per 1 juli 2010 : 23
ingetreden : Paul van 't Pad Bosch , transferlid LC Maas en Waal
uitgetreden : geen
Juni 2009 werd het plan van aanpak ledenwerving en richtlijnen
voor ledenwerving aan de club gepresenteerd. Na enkele maanden
voorbereiding door ledencommissie en PR commissie en lid Ben
Rinkel werd op 20 mei 2010 een ledenwerf avond gehouden met als
gast spreker Stefan van de Berg. De avond werd door 10
belangstellende bezocht , na een speed date sessie gaven 7 van hen
te kennen geïnteresseerd te zijn om nader kennis te willen maken
met de LC Opmeer.
De voorzitter der leden commissie heeft nog 3 andere in een
vergadering genoemde personen bezocht. Zij waren aanvankelijk
enthousiast maar waren door drukke werkzaamheden niet in de
gelegenheid om lid te worden .

PR COMMISSIE
Voorzitter Léon Lagrand, leden Paul van‘t Pad Bosch en Rik van
Mourik
De PR commissie houdt 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. Deze ambitie is ook het afgelopen jaar
weer waargemaakt. We hebben samengewerkt met de Leden Commissie en de Activiteiten Commissie om
alle evenementen vooraf en achteraf in de pers te krijgen. Een chronologisch overzicht:
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Loterij Landbouwdag:
Dag
: 3 augustus
Doel
: Amigos Colombianos
Opbrengst
: € 3546,15.
Overhandigd
: € 3200,—
Loterij gehouden op de Landbouwdag te Opmeer met weer prachtige prijzen zoals o.a. een laptop, LCD
grootbeeld TV, etc.. De opbrengst voor het goede doel was wederom “Amigos Colombianos”. (zie foto en
artikel voorblad).
Nico Brink Golftoernooi:
Dag
: 11 september
Opbrengst
: € 3800,
—

Doel

: DORCAS
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