KRONIEK
Lions Club Opmeer

5 e jaargang

1 juli 2011 – 1 juli 2012

_________________________________________________________________________
Dit verslag probeert een beeld te geven van de Club zoals die reilde en zeilde onder de bezielende
leiding van de President Aart de Wit gesteund door zijn Team: Harry Kloppenburg, Harry Schouten ,
Ger Boekhof , Paul van ’t Pad Bosch en Gerard Bakker
Zijn programma onder de titel “Ge’aart’heid” was een goed Kompas voor de ongeveer 25 mannen
die lid zijn van de Lions Club Opmeer .
Hun Clubledentrouw ( attendance ), hun West-Friese mannelijkheid en hun besef van mens, cultuur
en maatschappij werd erdoor gestimuleerd .
En de aantrekkingskracht voor nieuwe leden was voldoende om een ledental van 25 Lions te
handhaven . De Speeddatingformule op de ledenwerfavond in maart met een interessante spreker is
al jaren een goede keuze gebleken in dat opzicht.
De samenstelling van de Club kreeg een echt gezicht toen
onze societyfotograaf ( Leon ) het Smoelenboek
componeerde; natuurlijk werd de wederhelft van de leden ook
geportretteerd omdat een lid niet zonder ondersteuning en
goedkeuring kan functioneren. Bovendien 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 Niedorp
, 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
Website IT terrein dat onontbeerlijk ontgonnen moest worden ; Afscheid van Mark de oprichter van de Club
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 West-Friese Senioren in ons werkgebied. Andere eigen Goede Doelen waren het
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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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activiteiten Commissie 2011-2012
De AC 2011-2012 bestaat uit His Wilms- vz, Aart de Wit (bestuur), Jan Schuit, Marcel Tilllemans,
Sjon Dekker, Nico Nuijens en Hans Stam
Al vroeg in het seizoen is meerdere keren uitvoerig overleg geweest over de nieuwe plannen voor dit
seizoen.
Het eerste idee was om de Loterij, die de Lions in Schagen/Anna-Paulowna hadden uitgevoerd, te
kopiëren voor ons gebied en via schoolkinderen uit te zetten. Na uitwerking en een eerste opzet,
bleek al spoedig in juni 2011, dat de wethouder van
Opmeer enthousiast was, maar dat de leerkrachten hier
niets in zagen. Dus dit mooie concept werd beëindigd.
We moesten een nieuw concept ontwikkelen. Dat leek
simpel, maar was het uiteraard niet. Na het nodige
denkwerk zijn we uiteindelijk gekomen op het idee om
een autorally naar de Moezel / Elzas of Champagne
gebied te houden en daar wijn op te halen dat hier
verkocht zou gaan worden. De opbrengst zou voor een
goed doel zijn. Welke was nog niet duidelijk.
In het Twisker Slot
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Navraag bij andere organisatoren en partijen leerde al heel snel dat er een kans is als we de rallly
meer exclusief voor snelle sportmodellen zouden maken. Nu de uitdaging was geboren en de
commissie ging er in geloven. Nog een aantal keren brainstormen en ook de leden erbij betrokken in
de vergaderingen leverde een algehele instemming met het idee op. Ook het doel van de actie begon
zich steeds meer af te bakenen: Het moest voor een regionale
activiteit zijn, zodat de herkenbaarheid van de actie ook goed
zichtbaar zou worden.

De winnaar van de Rally

Zo ontstaat de Lions Opmeer Elzas Rally 2012, 6 en 7
oktober 2012 Twisk – Obermorschwihr (Elzas) – Twisk,
een tweedaagse toerrally voor bijzondere auto’s. De
opbrengst van deze rally gaat naar Help het kind in actie/
Make a wish. Ongeneeslijke kinderen uit West-Friesland
mogen nog eenmaal een wens in vervulling laten gaan.
Het contact met deze stichting loopt.

De start is in Twisk op zaterdag 6 oktober. De tocht gaat via Bitburg (lunch) naar de Elzas, alwaar
wordt overnacht. De volgende dag wordt door Duitsland teruggereden naar Nederland en in de
middag een lunch gebruikt in Renkum en daarna doorgereden wederom naar Twisk, waar de finish
is. De Rally wordt afgesloten met een gezamenlijk diner met de privé supporters en de leden van de
Lions Club Opmeer in het Twiskerslot.
Er is een draaiboek opgesteld, de taken worden verdeeld
en de uitnodigingen zijn persoonlijk bij geïnteresseerden
voorgelegd. Aanvankelijk hebben 8-10 personen
toegezegd. Dit was voor de AC het punt van no return.
We gaan het doen. Een eerste persbericht is gemaakt en
verzonden. Daarop zijn weinig nieuwe reacties gekomen.
Toch hebben we nu begin juni de eerste inschrijvingen
binnen. Er is nog even tijd tot eind juni dan moeten er
minimaal 8 rijders (en maximaal 15) ingeschreven
hebben.

Cheque € 4000,- voor Stichting “Make a wish”

We hebben ondertussen contacten gelegd met enkele bedrijven, die ons ook willen steunen. Dat zijn
de volgende sponsoren geworden: SAM wijnimport uit Venhuizen, Twiskerslot in Twisk, Tilllemans
Mannemode in Hoorn en Indrukmakers in Hoorn.
Sponsoren:
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In de komende maanden gaan we met vereende krachten door om een succes te maken van deze
actie. Het belooft een groot feest voor een ieder te worden. Dus daarom aan een ieder het verzoek om
tenminste zondag 7 oktober in zijn agenda te reserveren voor het slotdiner (bij voorkeur met partner).
Dan kunnen we de reisverhalen van onze rallyrijders aanhoren.
Naast deze activiteit heeft de bridgedrive, het golftoernooi en de Old for Old rit gelden voor goede
doelen opgeleverd. Deze activiteiten worden niet meer vanuit de AC aangestuurd, maar vanuit eigen
commissies.
Aangezien we nog midden in de organisatie van onze 1e Elzas Rally rit zitten lijkt het zinvol met
dezelfde club in het nieuwe seizoen door te gaan. Eventueel nog aangevuld met een of twee extra
personen.
His Wilms, 6 juni 2012.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag programma Commissie 2011-2012
juni 2012
Voorzitter Joop van Ginkel; Leden: Aart (namens bestuur), Piet, Gerard, Jan K., Ben en Nico.
11 augustus 2011: Zomerborrel bij Liesbeth en Aart in Obdam. Gastheer Aart werd 65 jaar jong en
Aart was voor dit seizoen onze President. Kortom een zeer goede rede om ons uitnodigen. Het werd
een heel gezellige tuin-/huis feest met een voortreffelijk Chinees buffet en de juiste wijnen zorgde
ervoor dat de leden plus dames aan niets heeft ontbroken. 80% van de leden waren aanwezig. GeAart-heid op zijn best
01 september 2011: Mannendag in Kortenhoef.Het programma “Bakboord Stuurboord” was een
puzzel-zeilwedstrijd met 4 boten over de Wijde Blik, helaas liet de wind (…dat Boze kind…) verstek
gaan en zijn we in een zeer grote motor- sloep een eind gaan varen. Er was na afloop van de
sloepentocht een “zeilers –barbecue. Al met al toch nog een zeer geslaagde dag. 70% van de leden
waren aanwezig. Trekkers waren Henk Vonk en Joop
09 september 2011: Het 10e Nico Brink golf toernooi op de
golfbanen van de Vlietlanden. Wederom een geweldige dag
met een groot deelnemers veld, een heerlijk barbecue en een
mooi sponsor bedrag van 4.500.00 euro voor Dorcas. Het
weer werkte niet mee, maar de stemming was opperbest
waardoor de verloting en het bij opbod verkopen van div.
prijzen er voor zorgde dat dit recordbedrag werd
overhandigd aan Dorcas. De naamdrager Nico Brink wordt
per sept. 2012 vervangen door” Lions Opmeer Golf Open”
Golf-comm. Bestond uit: Harry K, Ger, Gerard en Joop.
Golftoernooi Ben met beker
15 september 2011: Na de vergadering introduceerde Ben, Maurice van Bokhoven over Sociale
Media. Hij leidde ons rond in de nieuwe media van Link Inn; Face-book, Twitter etc. De wereld
veranderd snel, wat je vroeger deed via telex is vervangen door berichten via de nieuwe media. Het
is even wennen maarrrr… wil je er bij horen dan moet je wel. Trekker Ben.

17 september 2011; olv van Gerard hebben 10 lionsleden de Rabo Sponsor Fietstocht gereden. Een
tocht van 40 KM door het mooie West Friesland. Startpunt Rabo kantoor Spanbroek via Obdam en
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De Goorn weer terug naar Spanbroek. De opbrengst voor onze “goede doelen Kas” was 250.00
euro. Trekker was Gerard.
20 oktober 2011: Spreker Aart Heijboer over de “Bouwstenen van het Heelal; locatie Kerkhuys in
Spanbroek. 65% van de leden waren aanwezig. Aart was een enthousiaste spreker en maakte de
materie van het buitenaardse zelf voor een leek enigszins begrijpelijk. Een zeer interessante avond.
Trekker was Gerard.
17 november 2011: Spreekster drs. Carla Soonius over 5000 jaar boerenbedrijf in West-Friesland,
Archeologie en wordingsgeschiedenis van West Friesland binnen de West Friesche omringdijk:
Locatie Dorpshuis in Obdam.
Carla heeft ons meegenomen in haar wereld Archeologie en kon boeiend vertellen over haar passie.
Een zeer interessante avond. Trekker was Aart.
15 december 2011: “Een Avond met IJsbrand”. Locatie café-restaurant Halfweg in Midwoud Het
café was prachtig versierd in kerstsfeer. Het goede Doel was Vogel- en Egelopvang De Bonte Piet.
Programma van de avond was:” Back to The 70e en 80e’. Er was ca. 83 kaarten verkocht en 42 leden
plus aanhang maken gebruik van het buffet. Aart overhandigde tijdens de avond een cheque van
750.00 euro aan de voorzitter van “ de Bonte Piet”. Trekkers waren Gerard, Piet en Joop.
16 februari 2012: Lezing door Hans van Goor, navigator van Team 2 De Rooy in de Dakar rally
2012, die verreden werd door Argentinië, Chili en Peru. Hij vertelde hoe onmenselijk zwaar zo.
Rally is. Cabine temperatuur van 70 graden en zandduinen van 1000-1500 meter hoog moesten
worden genomen en iedere dag zeer goed voorbereid met de juiste strategie om een eervolle, in dit
geval 2e, plaats te bereiken. Hans van Goor woont in Aartswoud en is zeker van plan nog div. Dakar
rally te rijden. We kregen een boeiend kijkje in de wereld van Dakar. Trekker was Gerard.
15 maart 2012: Lionsleden koken voor onze Vrouwen:
Locatie Prinsenstichting Purmerend;
Gast Heren waren: Nico, Arnoud en Eric;
Thema Italiaanse Avond.
Lions Leden voorzien van Koksmuts en bijpassend Kleding gingen OLV van Eric en Arnoud 3gangen Italiaanse maaltijd voor bereiden terwijl de dames OLV een gids “historisch Purmerend”
gingen verkennen. Tijdens het borreluurtje werd een presentatie gegeven over De Prinsenstichting en
over in het aanbouw zijnde Rundvee Museum in Aartswoud. De kookkunst plus bijpassende wijnen
werden door de Dames zeer op prijs gesteld. Een zeer goed georganiseerde en geslaagde avond in
Purmerend. Trekkers waren Aart, Nico, Jan Koon en Gerard.
19 april 2012: Bezoek aan de “Glasbak” gevangenis P1 Zwaag
Hoorn-Noord.
Gevangenis is relatief jong en ontworpen door architect Hans
van Putten. Eerste deel van de gevangenis is opgeleverd in
1989 en het 2e deel in 1995. Een unieke gelegenheid voor onze
club, dankzij “goede kontakten ”van Aart( zou…….) om
binnen zo. Instelling vol met criminelen te kunnen kijken en te
“voelen” hoe het is om daar voor lange of korte tijd opgesloten
te zitten. Na een lange zorgvuldige controle bij de ontvangst
balie werden wij verwelkomd door de directeur met koffie/thee
Excursie Egboetswater
en gebak. Zij gaf een korte uitleg over het gevangeniswezen.
Daarna werden wij rondleiding en konden de cellen ontvangstruimten voor bezoekers en de
5

dagrecreatie zien. Opgelucht maar met een gevoel van ”hier moet je niet” binnenzitten” gingen wij in
alle vrijheid naar restaurant De oude Veiling in Zwaag. Met een borrel en diner en een snelle
vergadering over Old for Old werd een een mooi ”binnen- buiten bezoek” afgesloten. Trekker was
Aart.
06 mei 2012: Old For Old een toertocht met onze senioren door het mooie West Friesland. Dit was
de 11e editie met ca. 60 oldtimers en ca. 70 senioren uit Spanbroek ( Pastor Meriusflat en Jacob
Glasflat) en Verzorginghuis Hoogwoud. Het startschot werd gegeven door Lion Ben ( al 12 jaar de
motor achter dit privé initiatief) bij Roele recycling in Wognum. Van daar uit werden de 60e
oldtimers naar Spanbroek en Hoogwoud gedirigeerd om de senioren op te halen voor een toertocht
door de bloemenvelden en het mooie polderlandschap van West Friesland met dank aan Jan Schuit
en Jan Koorn die hiervoor verantwoordelijk waren. In café Restaurant De Nadorst in Blokker werden
De senioren wederom getrakteerd op een hapje en een drankje, live optreden van onze zangeres
Kelly, West-Fries cabaret van Meindert Nieuwboer. Lions Ben sloot het geheel af met dank aan de
sponsors en onze Lions Clubs van Hoorn en Opmeer. Deze 11e editie was er een “om in te lijsten”
goede en snelle organisatie met dank aan: Jan Schuit, Jan Koorn, Gerard, Joop en Ben.
24 mei 2012: Bedrijfsbezoek aan Melk en Veehoudersbedrijf van Pim en Afra Koorn in
Lambertschaag. 5e generatie van de Fam. Koorn die het bedrijf voort zetten. Het is zeer modern
bedrijf met een recent gebouwde nieuwe stal voorzien van 24 stans carrousel melkstal, een mestrobot rubberloopgangen kalverdrink automaat. Het bedrijf is 70 Ha groot en er zijn 240 runderen
aanwezig. Pim gaf een rondleiding in zijn bedrijf. Lion Jan is nog steeds actief in het bedrijf. Na
Afloop was op het terras van Hanna en Jan een zeer gezellige nazit met hapjes en drankjes. 70% van
de leden en liefst 10 vrouwen van onze leden waren aanwezig. Trekkers waren Jan en Joop.
9 juni 2012: Rabobank sponsor Fietstocht is verplaatst naar het voorjaar ( ca. juni) vandaar dat wij in
dit Lions seizoen 2 x deze fietstocht hebben gereden. Gerard wist weer 9 lionsleden enthousiast te
krijgen om de 40 KM door West Friesland te rijden. Helaas moest Hans Stam wegens ziekte afhaken.
Onder zeer slechte weersomstandigheden, storm en regen, hebben de acht van Lionsclub” de
fietstocht volbracht. Een kompliment waard aan de Fietsers en de Trekker Gerard. Voor onze goede
doelen kas een bedrag van ca 200.00 euro.
Zondag 10 juni 2012: In samenwerking met bestuur werd
het “Ge-Aart-Heid” jaar afgesloten met een wandeling en
een lunch in Hauwert.

Om 12.00 uur OLV gids Sjors Vriend werd het nabij gelegen
Egboetswater verkend, een tocht van ca. 1.5 uur. Na een mooie
en gelukkig onder goede weersomstandigheden gelopen
natuurwandeling werd in het restaurant Robacher een lunch
geserveerd. Zeker 80 % van de leden plus vrouwen waren
aanwezig om deze “samenbindend” Lions jaar van onze
President Aart af te sluiten.
Lunch Robacher

Wij, Programma Commissie, hebben met heel veel plezier samen gewerkt om er een mooi seizoen
van te maken. Ca 75 % van de leden waren aanwezig.
Met dank aan Piet, Gerard, Jan Koorn, Ben, Nico en Aart.
Met vriendelijke groet voorzitter Joop.
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Verslag ledencommissie LC Opmeer jaar 2011/2012
Leden : Cor Koeman , vz.
Ger Boekhoff
Aart de Wit
Aantal leden per 1 juli 2011 :23
Voor de 3e keer werd in maart een ledenwerf avond
georganiseerd.
Installatie Huub.
met als gastsprekers Jack Kranenburg van Agriport en Maurice van Bokhoven
over social media. Met 4 gasten werd nader kennis gemaakt, de avond leverde
1 nieuw lid op, 1 gast wil verder kennis maken .
Geïnstalleerd werden 3 nieuwe leden :
-Maurice van Bokhoven op 01-03-2012 , sponsor Ben Rinkel
-Rob Metselaar op 3-05-2012, sponsor Hans Stam
-Huub Mattijssen op 7-06-2012, sponsor Ben Rinkel
Opgezegd werd door onze Keyman: Mark de Bokx per 1-07 -2012

Installatie Rob.

Aantal leden per 1-07-2012 : 25
Gemiddelde leeftijd blijft 59 jaar
Namens de leden commissie, Cor Koeman
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag 2011-2012 PR-Commissie
Leden PR-commissie : Rik van Mourik, Léon Lagrand, Paul van ’t Pad Bosch, Ger May, Maurice
van Bokhoven, Ben Rinkel
Het jaar 2011-2012 stond voornamelijk in het teken van de website en de Sociaal media.
Ger heeft met behulp van Lions Hoorn (de Doelen) onze eigen
site vormgegeven en is nu ook online. Hierop kan een ieder heel
veel informatie vinden wat er allemaal speelt binnen onze club.
Van notulen tot persberichten etc, noem het maar op, het staat
erop!
Het Rundveemuseum.

Tijdens het afgelopen jaar heeft Maurice onze commissie versterkt. Hij houdt zich voornamelijk
bezig om onze bekendheid te vergroten middels de sociale media. Daarnaast is het ons streven om
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via deze media onderling te gaan communiceren. Dit vraagt nog veel research en wij zullen als PRcie het komende jaar onderling daarmee aan de slag gaan. Als dit goed bevalt is het de bedoeling dat
alle leden van onze club later op deze manier met elkaar informatie uitwisselen.
Natuurlijk heeft de PR-commissie het afgelopen jaar weer de nodige publiciteit verzorgd voor alle
acties waarbij 1 persoon uit de commissie verantwoordelijk was voor de PR rondom een bepaalde
actie. Dit is prima bevallen en het hield op deze manier ook de lijnen kort met de trekkers van de
acties.
Juni 2012
Rik van Mourik
Voorzitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag Archiefcommissie 2011-2012.
De commissie bestond dit jaar uit de personen Harm Boerma Vz., Mark de Bokx en Simon Ruiter.
Er is besloten om de stukken en foto’s zoveel mogelijk te digitaliseren en op CD-s te zetten. Deze
digitale stukken kunnen dan ook gemakkelijk op de onze Website gezet worden.
Om dat goed te regelen is er daarvoor een taakomschrijving met opbergsysteem gemaakt t.w.
a- Archief Administratie Harm met jaarplan president, jaarprogramma clubjaar, ledenlijst, agenda’s
vergaderingen, notulen vroege vergadering, voor- en najaars ALV, uitnodiging late bijeenkomsten,
jaarrekening en begroting, verslag kas commissie, belangrijke ingaande en uitgaande post van het
bestuur (aan te leveren en door het bestuur, die bepaalt wat bewaard moet worden). Dit zal digitaal
opgeslagen (zo nodig ingescand) en bewaard worden op een CD zodat het ook, zonodig, digitaal
aangeleverd kan worden aan b.v. de beheerder van de website of de voorzitter van een commissie
(b.v. oude draaiboeken)..
b- Informatiemap bestuursleden, Mark: Grote blauwe informatiemap met alle procedures (gemaakt
door Mark,). Bijgehouden worden in elk geval: Presidentenlijst met motto’s, presidentenlijst per
clubjaar, historische ledenlijst (installatie datum en eventueel vertrek van alle leden), ledenlijst met
eventuele jubilea data. De lijsten die jaarlijks aangevuld moeten worden, worden digitaal gemaakt en
ook op de CD gezet.
c- Archief alle commissie, Harm: Alle relevante stukken van deze commissies b.v. draaiboeken
acties, definitieve jaarprogramma, jaarverslagen commissies, etc. Dit zoveel mogelijk digitaal aan te
leveren door de voorzitters van die betreffende commissie, die bepaalt wat bewaart moet blijven.
d- Archief Foto’s, video’s, CD’s, doos, Simon: Foto’s en films (digitaal op CD) per jaar aan te
leveren door clubfotograaf t.w. nu Leon. Op verzoek van de beheerder van de website dienen de
foto’s een duidelijke naam te hebben zoals b.v. “Golf-2012-1e prijs” om ze op de website te kunnen
plaatsen bij de bijbehorende tekst. Simon.
Er zal een begin worden gemaakt met het inscannen
van oude foto’s, welke een naam en jaartal krijgen en
daarna worden opgeslagen op een CD.
e: Knipsels uit kranten, Lionsbladen,
Lionsorganisaties, e.d. Mark: De daaruit geknipte
relevantie artikelen, bladzijden over onze club, Lions
adressenboek Nederland, berichten c.q. verslagen van
Zone, District en Nationaal Bestuur, en eventuele
andere belangrijke publicaties. Later eventueel
digitaliseren.
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f: Belangrijke voorwerpen, Harm: Mits niet te groot zoals b.v. de rally schilden van de OfO actie
van de afgelopen jaren.
In te leveren bij Harm om te bewaren in zijn kluis.
g: Alle e-mail adressen, Simon: (op verzoek van bestuur) van de deelnemers aan de Golf, OfO,
Bridge en sponsors verzamelen en digitaal opslaan zodat deze gebruikt kunnen worden voor
promoties , acties, etc.
h- Maken jaarlijkse Kroniek. Ger M.

Een foto uit 1988 uit het archief.
Mark heeft op het eind van dit seizoen helaas zijn lidmaatschap van de Lions Club opgezegd. Ger M
is toegetreden tot de commissie. Hij verzorgt de Website van onze Club en heeft een relatie met deze
commissie omdat hij daarvoor vele stukken nodig heeft uit het archief. Ook heeft hij de vaardigheid
om de jaarlijkse Kroniek met foto’s te maken. Van het digitaliseren van de oude foto’s is dit jaar nog
niet veel terecht gekomen, dat wordt volgend jaar opgepikt. Helaas hebben wij ook geen e-mail
adressen, zie punt g, van de betreffende commissies en leden ontvangen, zodat we daar mee gestopt
zijn. Dit jaar is al wel het grootste gedeelte van de historische ledenlijst bijgewerkt. Alle dit jaar aan
de commissie toegezonden foto’s zijn wel digitaal opgeslagen en naar Ger M verzonden voor
eventueel gebruik op de website
18 okt. 2012, Simon Ruiter.
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