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Verslag van het bestuur seizoen 2012-2013.
Samenstelling bestuur:
- voorzitter
Harry Kloppenburg
- vice voorzitter
Marcel Tillemans
- penningmeester
Ger Boekhoff
- secretaris
Gerard Bakker
- bestuurder
Aart de Wit
- notulist
Sjon Dekker
Onder het motto “Samen bereiken we meer” heeft Harry Kloppenburg zijn jaarprogramma gemaakt.
Harry omschreef zijn doel in het jaarprogramma als volgt.
Vele mensen genieten van hun dagelijks leven zonder soms te beseffen dat dit niet voor iedereen
geldt. Ook vergeet men soms dat men veel kan leren van anderen ook al gaat het om kleine details.
Daarboven op moet men ook niet vergeten te beseffen wat je voor een ander kan betekenen. “Samen
bereiken we meer” heeft geen einddoel maar de ambitie van dit motto is om samen te genieten van
het leven en te laten zien wat aandacht voor anderen kan doen.
Samen met de ProgCie werd een programma voor dit seizoen gemaakt met vaste en eenmalige
activiteiten (bedrijfsbezoeken), het genieten van uitgenodigde sprekers en een discussie avond over
diverse stellingen m.b.t. de in de toekomst te varen koers van LIONS Club Opmeer.
Het seizoen werd gestart met 25 leden.
Groen licht werd gegeven voor de eerste autorally genaamd Elzas Rally in het eerste weekend van
oktober 2012.
De rallycommissie heeft voor deze activiteit veel werk verzet om
het met succes af te ronden. Het bestuur was vooraf positief
kritisch en na afloop zeer content.
Het Bridge toernooi werd niet meer gecontinueerd wegens
onvoldoende enthousiasme van de Lionsleden. Uit de opbrengst
van voorgaande toernooien werden een aantal jaren schenkingen
gedaan aan het Tesselhuus te Texel.
Besloten werd de huidige vergaderlocatie Het Huis van Egmond
te handhaven..
Bestuursoverdracht Harry-Marcel. Protocollen werden gemaakt ten behoeve van bestuur, leden en
public relations. Besloten werd om bij bedrijfsbezoeken en uitjes geen introducés meer mee te
nemen, met uitzondering van personen die het lidmaatschap van de Lions ambiëren en partners van
onze leden bij sommige bezoeken.
Besloten werd dat alle voorraden van de Lions op één adres worden bewaard.

Voor de archief commissie werd besloten om de e-mail adressen van de oud leden te bewaren; uit de
Lionsbladen alleen de knipsels en financiële overzichten van de laatste zeven jaar.
Besloten werd om de huidige uitvoering van de vaantjes te handhaven en een nieuwe voorraad aan te
houden.
Het bestuur heeft meerdere keren haar zorgen geuit over de voortgang van de opbouw van de nieuwe
website onder eigen beheer. Op het eind van dit seizoen was de website nog steeds niet gereed.
Uit de activiteiten werd in totaal € 8.150,- Golf toernooi
Dorcas
- Elzas Rally
Make a Wish
- Cabaret
Rundveemuseum

aan goede doelen geschonken te weten:
€ 2.000,€ 4.000,€ 2.150,-

Op 6 juni 2013 werd het seizoen afgesloten door Harry Kloppenburg en hij wenste Marcel Tillemans
als nieuwe voorzitter veel succes.
Red: Gerard Bakker
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag Activiteiten Commissie 2012-2013.
De AC 2012-2013 bestaat uit His Wilms, vz, Aart de Wit, Harry Kloppenburg (bestuur), Jan Schuit,
Marcel Tilllemans, Huub Mattijsen, Nico Nuijens en Hans Stam.

De Elzas Rally.

Al vroeg in het seizoen is de eerste Lions Opmeer Elzas
Rally 2012, 6 en 7 oktober 2012, georganiseerd van
Twisk – Obermorschwihr (Elzas) en terug naar Twisk, een
tweedaagse toerrally voor bijzondere auto’s. De opbrengst
van deze rally gaat naar Help het kind in actie/ Make a
wish® Nederland. Ongeneeslijke kinderen uit WestFriesland mogen nog eenmaal een wens in vervulling laten
gaan.

De start van de 8 rallyauto’s was in Twisk op zaterdag 6 oktober om 8.00 uur in de stromende regen.
De tocht ging naar Bitburg, alwaar in gezamenlijkheid met de Lionsclub Bitburg de lunch is
gehouden. Vandaar is een echte rallyroute gereden door het
mooie Moezel en Elzas gebied naar Longuisheim, alwaar
werd overnacht. Een proeverij bij de wijnleverancier levert
ook veel enthousiaste verhalen op, evenals het diner later.
De volgende dag werd wederom vroeg gestart en ging de
tocht door Duitsland terug naar Nederland alwaar in de
middag een lunch gebruikt werd in Renkum. Tevens
werden daar enkele behendigheidsproeven uitgevoerd.
Daarna werd doorgereden wederom naar Twisk, waar rond
17.00 uur werd gefinishd in aanwezigheid van een groot
aantal supporters. De Rally werd afgesloten met een
gezamenlijk diner met de privé supporters en de leden van de Lions Club Opmeer in het
Twiskerslot. De opbrengst van deze rally is € 4.000,- voor het goede doel.

De volgende sponsoren hebben ons gesteund: SAM wijnimport uit Venhuizen, Twiskerslot in Twisk,
Tilllemans Mannemode in Hoorn en Indrukmakers in Hoorn.

Sponsoren:

Eind oktober is er een evaluatie van de rally met de deelnemers bij een van onze sponsors, SAM
wijnimport, in Venhuizen gehouden. Dit leidt tot enkele kritische maar ook zeer positieve reacties.
Belangrijkste opmerking was wel dat de rally te lang was (enkele rijders kwamen pas om 22.00 uur
in de eindlocatie in Eguisheim, Frankrijk aan). Een klein herinneringsboekje met veel mooie foto’s
van de gehele route en het eindfeest blijkt een goed aandenken.
In de daarop volgende maanden zijn we met vereende krachten doorgegaan om de 2e Rally voor dit
goede doel te organiseren. Deze gaat naar de MOEZEL.
Het belooft een groot feest voor een ieder te worden. Dus daarom aan een ieder het verzoek om
tenminste zondag 6 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 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 nu alweer midden in de organisatie van onze 2e
Het Twiskerslot.
Moezel 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 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag Programma Commissie seizoen 2012-2013.
Voorzitter: Joop; leden: Harry K.(Bestuur) Piet, Gerard, Ben. Aart en Nico.
09 augustus: Vakantieborrel bij Brasserie 1718 te Hoogwoud; ca. 12 leden plus vrouwen waren
aanwezig voor de aftrap van het nieuwe seizoen OLV President Harry Kloppenburg. Hapjes, een

borrel en gezelligheid zorgde voor een goed begin van ons Lions jaar 2012-2013. Organisatie Harry
K. en Gerard.
30 augustus: Mannendag ; “GOINENG DAGGIE KEUT”. De leden ( ca. 20) werden ontvangen in
het Park van Medemblik bij restaurant Koekebier, vandaar uit met een boottocht richting Onderdijk,
er werd opgestoken bij café Hart van Onderdijk voor een gezellig borreluurtje. Met Paard en Wagen
weer terug naar Medemblik naar Restaurant Costas voor een voortreffelijk en uitgebreide “Portugese
Tafel”. Een ouderwets gezellige middag/avond; organisatie Piet en Jan K.
07 september: onze 11e Lions Opmeer Golf Open. Deze editie
stond in het teken van een nieuwe naam (v.h. Nico Brink
Open) en werd wederom gespeeld op de Golfbaan van De
Vlietlanden, ook voor de 11e keer!!!!!!! gratis beschikbaar
gesteld door Jan en Rob van Vliet. Het goede Doel was Dorcas
en de organisatie moest helaas genoegen nemen met een
kleiner aantal deelnemers n.l. 60 i.p.v. 87. Het werd
desondanks een gezellig en goed golftoernooi met een mooie
opbrengst voor het Goede Doel Dorcas van € 2.000,-.
De organisatie van het Golftoernooi.
Onze President Harry Kloppenburg kon de cheque
overhandigen aan Andre Blank, voorzitter van de organisatie Dorcas. Deze benadrukte het belang
van een organisatie als de Lions Club Opmeer dat deze zich belangeloos inzet voor de goede doelen.
Organisatie: Harry K., Ger, Gerard en Joop.
20 september: Vroege vergadering en een spreker n.l. Willem Doornink, advocaat te Hoorn. Willem
gaf een boeiende inzage in zijn dagelijks werk als advocaat. We kregen een” inkijk” in zijn
dagelijkse werkzaamheden met cliënten en praktijkvoorbeelden. Het werd een levendige discussie
gevoerd, wat zeer op prijs werd gesteld door Willem Doornink. Organisatie: Harry K.
06/07 October: Elzas Rally; organisatie Act-Cie olv His. Goede Doel “Make a Wish” en de
opbrengst van de rally plus wijn verkoop was € 4.000,-.
18 oktober: Ons eerste bedrijfsbezoek van dit seizoen, De Kaasfabriek Campina in Lutjewinkel; ca.
18 leden waren aanwezig. Met een bedrijfsfilm, een kleine demonstratie hoe van melk kaas wordt
gemaakt om daarna in de fabriek te zien hoe het verdere verloop van “ kaasmaken” gaat. Een zeer
enthousiaste Huub Jansen, kaasmaker, vertelde en leidde ons rond in “zijn fabriek”. Een interessante
avond met na afloop voor ieder een pondje kaas om in de praktijk te proeven hoe de lekkerste kaas
uit ons West Friese gras wordt gemaakt. Organisatie: Harry K.
01 november: Vroege vergadering plus spreker n.l. ons eigen Lionslid Paul Pad Bosch, reumatoloog
in Den Helder en Leeuwarden. Het werd een zeer interessante lezing over zijn vakgebied en Paul kon
ons in begrijpelijke taal de complexe materie over reuma, artrose etc. uitleggen. Na afloop was
iedereen blij om te constateren dat “alles” nog naar behoren functioneerde. Organisatie: Aart.
29 november: Cabaret avond in Aartswoud; Goede Doel, een koe voor het Rundveemuseum en een
kleding bon voor de Prinsenstichting. Een volle kerk (ca. 220 bezoekers) en het Cabaret gezelschap
Septimbre OLV Vincent Breed en Johan Potter en hun zeer voortreffelijk 5 mans band maakten er
een kolderieke en muzikale avond van. Al met al een zeer geslaagde cabaretavond over “Ouder
Worden”. Aart en onze President Harry konden na afloop een brandrode koe, een Oudhollands ras,
en kleding voor de bewoners van het vee-museum overhandigen aan voorzitter Meinderd Nieuwboer
(Rundveemuseum) en bestuurslid van Prinsenstichting; opbrengst ca. € 2200,- . Organisatie: Aart,
Gerard, Ger B, Nico en Joop.

06 december: Vroege vergadering en “Oh wie komt daar voor de Lions Leden”: SINTERKLAAS en
ZWARTE PIET. Alle leden zaten in een kring om Sint en Piet in bange afwachting of zijn naam
zou worden genoemd, zou het een goed advies zijn
of…… maar Sint had de Lions regelementen goed gelezen
en…had voor alle Lions Leden een goed advies en een
cadeautje. Een zeer geslaagde Sinterklaasfeest.
Organisatie: Ben.
03 januari: Nieuwjaars- bijeenkomst bij Brasserie 1718 te
Hoogwoud, ca. 23 leden plus vrouwen (hoge opkomst)
waren aanwezig. Voorzitter Harry Koppenburg opende de
avond en gaf een terugblik (2012) en vooruitkijkblik (2013)
van ons Lions seizoen. Met een “toost” op het nieuwe jaar
Cabaret Septimbre..
kon het nieuwjaarsfeest losbarsten. Een zeer geanimeerde
avond op een mooie locatie. Organisatie: het bestuur.
17 januari: Leden-werf-actie; organisatie: Ledencommissie olv Cor. Spreker René Feller,
voetbalcoach
07 februari: Vroege vergadering plus spreker Nelly Zander. Zij gaf met veel enthousiasme een
presentatie van het West-Fries Genootschap, welke als doel heeft het behoud van cultuur en historie
van West Friesland. Voorts vertelde zij o.a. over de strijd tegen het water en “stukkies “ in het
Westfries. Organisatie: Aart.
21 februari: Bezoek aan Orion weer-en sterrenkunde in het streekbos Paviljoen Bovenkarspel: Een
zeer interessante bijeenkomst waarbij wij werden rondgeleid langs allerlei objecten welke zijn
uitgestald in o.a. vitrine kasten. Ook konden wij in de koepel door een sterke telescoop de maan
bezichtigen. Leden waren onder de indruk van wat zij hier hebben opgebouwd. Opkomst 12 leden.
Organisatie: Gerard.
04 april: Vroege vergadering plus spreker: Thema avond China met ons eigen Lionslid Harry
Schouten.
Harry is sinds enkele jaren werkzaam in China en de Prog-Cie wilde graag dat Harry zijn China
beleving met ons zou delen. Hij ondersteunde zijn boeiend verhaal met dia’s en films. De zaal was in
“China style” aangekleed en een door AT TIM verzorgd chinees dinerbuffet maakte de avond
compleet. Het avondvullend programma was begin tot eind een groot succes. Wij wensen Harry veel
(zakelijk) succes toe. Organisatie: Harry, Gerard, Nico, Aart en Joop.
18 april: Bedrijfsbezoek aan BEJO Zaden B.V. in Warmenhuizen; meer dan 100 jaar ervaring in
groentezaden en behoort tot de toonaangevende specialist in veredeling, productie, bewerking en
verkoop van kwaliteitszaden over meer dan 100 landen. Er werkt ca. 1100 medewerkers. We werden
in de verkoopzaal ontvangen met koffie/thee en na het bekijken van de bedrijfsfilm rondgeleid door
het bedrijf. Wat heeft West Friesland toch een mooi mix van grote bedrijven in zaden, bloemen,
versnijden van groenten etc. BEJO Zaden is daar een voorbeeld van en was zeer de moeite waard om
daar te mogen rondkijken in het Lab, magazijn en opslag. Organisatie: Gerard.
02 mei: Vroege vergadering in Brasserie Med Medemblik en spreker Frank de Brouwer, voormalig
Piloot en nu directeur eigenaar van Rebel Space BV, welke in aug. 2000 is opgericht om een
groeiend raketbouw gemeenschap te voorzien van hoge kwaliteit systemen, onderdelen en diensten
in lucht- en ruimtevaarttechniek. Zij klantenkring loopt uiteen van Amateur raketbouwers en
universiteiten tot de ruimtevaartindustrie.

Producten lopen uiteen van hybride brandstofmotoren tot ballonen voor waarnemingen en PolyCoil
kunststof warmtewisselaars. Frank heeft ons weer een andere inkijk gegeven in een tak van industrie
die wij nog niet goed kenden. Wat een genoegen om Lionslid te zijn. Organisatie: Ben.
16 mei: Bedrijfsbezoek Kwekerij Barense DC te Agripoort A7 Medemblik; Wij werd rondgeleid
door Petra Barendse die met zeer veel enthousiasme het bedrijf presenteerde welke eigendom is van
haar man en zwager. Het bedrijf bestaat uit 45 ha waarvan 20 ha kassencomplex. Voor de vrije
ruimte hebben zij plannen om nogmaals een 20 ha kassen complex te bouwen. Zij hebben zich
gespecialiseerd in teelt van oranje paprika’s waarvan de afzet voor ca. 95% wordt geëxporteerd. In
het najaar worden de paprika plantjes geplaatst en de oogstperiode is vanaf maart. In het najaar
worden alle plantjes weer verwijderd. Ook werden wij rondgeleid door de energieruimte en
warmtekrachtkoppeling installatie (W.K.K.). Een groot deel van de opgewekte energie wordt
verkocht. Een interessant bedrijfsbezoek waarvan iedereen onder de indruk was. Opkomst 11 leden.
Na afloop werd er gedineerd bij het Wapen van Medemblik. Organisatie: Gerard.
02 juni: Old for Old; Kent U het Liedje: Op een mooie zondag in juni, gingen 60 oldtimers met 60
senioren aan de “reid” door het mooie West Friesland. Allegaar achter Jan Schuit an, die had samen
met Jan Koorn de rit uitzet. Prachtig mooi “zaid” door Piet Zee in de Nadorst in Blokker waar de
senioren lekker aan een bakkie en een borreltje zaten, luisterend naar muziek uit de jaren 60 met
Good Old Kelly. Samen met Lions Hoorn hebben wij weer een prachtige Old for Old- dag gemaakt,
en onze “Lieve Heer” vond het zo mooi dat ie de hele dag de ZON heeft laten schijnen.
Organisatie: Ben, Gerard, Jan S., Jan K. en Joop
08 juni; Rabo sponsor fietstocht door West Friesland; 6 Lions
leden met aanhang (totaal 10) reden de 40 km lange tocht.
Mooi weer en een mooie toertocht. Startpunt was Rabobank in
Spanbroek en de toer ging via Obdam ( koffie/thee met cake )
naar Wognum, Abbekerk (koffie/thee ), Blote Bienenpad naar
Aartswoud en terug naar Rabobankplein in Spanbroek. De kas
werd met € 250,- euro gespekt voor onze Goede Doelen
activiteiten. Organisatie: Gerard
Museum in Kolhorn.

13 juni: Jaarafsluiting in Kolhorn. Organisatie: Het Bestuur. Om 18.30 gingen de leden met de
dames o.l.v. van een gids Kolhorn verkennen. Kolhorn heeft een bescherm dorpsgezicht en was zeer
de moeite waard . Na afloop werd de avond besloten met een “genietersplank” in café restaurant Het
Ankertje.
We kunnen terug kijken op een mooi Lions seizoen OLV onze President Harry kloppenburg. Op 6
juni werd in de ALV vergadering de Presidentshamer overhandigd aan de nieuwe President voor het
seizoen 2013-2014, Marcel Tillemans.
Namens Programma Commissie voor dit verslag, voorzitter Joop van Ginkel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag ledencommissie LC Opmeer jaar 2012-2013.
Leden : Cor Koeman (vz), Gerr Boekhoff

Aantal leden per 1-07-2012 : 25
Voor de 4e keer werd op 17 januari een ledenwerf avond gehouden , Rene Feller gaf een levendige
presentatie over zijn belevenissen als voetbalcoach in diverse Afrikaanse landen.
Er waren 2 geïnteresseerde gasten die evenwel geen lid wilden worden.
Nieuwe leden: Op 06-06-13 werd Chris Koeleman als nieuw lid geïnstalleerd,
sponsor Marcel Tillemans
Opzeggingen: Op 1-11-12 heeft Harm Boerma zijn lidmaatschap opgezegd.
Chris Koeleman.
Op 1-07-13 heeft Rik van Mourik zijn lidmaatschap opgezegd wegens het aanvaarden van een
havenmeester functie in Edam met bijbehorende verhuizing. Ook zijn nieuwe hobby n.l. het bespelen
van de trekzak neemt veel tijd. Hij heeft ons daarvan nog kunnen laten meegenieten.
Aantal leden per 1-07-2013 : 24, Gemiddelde leeftijd 60 jaar .
Het is verheugend dat het enthousiasme en betrokkenheid van de 11 leden die
de afgelopen 3 jaar lid zijn geworden over het algemeen groot is , slechts 1
nieuw lid heeft binnen 3 jaar weer opgezegd.
Rik van Mourik.

Namens de ledencommissie, Cor Koeman .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag PR commissie 2012 -2013.
De “traditionele” activiteiten van de PR commissie - het opstellen en verzenden van pr-berichten aan
de (locale) pers voor en na een actie - zijn prima uitgevoerd. Het lukt daarmee steeds beter ons imago
van een dynamische club in de regio neer te zetten.
De moderne aanpak om onze activiteiten uit te dragen via de
website – aanhakend bij Lions Clubs Nederland - verlopen
ondanks grote inzet van Ger May dramatisch slecht. Het goede
nieuws is dat we met een schone lei opnieuw starten met een
zelfstandige site voor Lions Club Opmeer. We kunnen daar ons
ideaal - om de website ook voor interne communicatie te
gebruiken - waarmaken.
Wat betreft de bezetting van onze commissie gaat Rik van
Mourik helaas onze Club verlaten en zal Léon het
De nieuw website.
voorzittersstokje van hem overnemen. Gelukkig heeft Maurice
inmiddels aangehaakt bij ons waardoor een expert in sociale media
onze commissie verrijkt.
Namens Rik,
Ger, Maurice en Léon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag Archiefcommissie 2012-2013.

Direct na de start van het nieuwe Clubjaar besloot Harm Boerma om de onze
Lionsclub te verlaten en hebben Simon (vz) en Ger May het werk in deze
commissie voortgezet. In het begin van dit Clubjaar hebben we de Kroniek
van het vorige seizoen gemaakt en digitaal rondgezonden. Door de commissie
zijn ook 50 nieuwe Clubvaantjes besteld, waarbij de leeuw nu ook de officiële
rode tong heeft.
De belangrijkste taak voor dit jaar was om het archief zoveel mogelijk te
digitaliseren en alle relevante stukken dienen dus nu digitaal aangeleverd te
worden en zullen op de computer/server van Ger gezet worden.
Alle 383 afgedrukte oude foto’s vanaf 1988 t/m 2003 en 2007 zijn op
Het ‘nieuwe’ vaantje. Clubjaar gesorteerd en daarna ingescand en zijn
dus nu ook digitaal beschikbaar. De historische ledenlijst is met behulp
van de Ledencommissie en enig snuffelwerk in het papieren archief
compleet gemaakt evenals de lijst van presidenten en hun motto van het
betreffende Clubjaar. De commissie heeft, op verzoek van het bestuur,
alle bekende e-mail adressen van oud leden, deelnemers van activiteiten
en sponsors verzameld. Ook is er een lijst gemaakt van alle
eigendommen van de Club en waar deze opgeslagen zijn. Door Ger is er
een archiefstructuur gemaakt van het digitale archief op zijn
computer/server.
Omdat hij ook de website van de club beheert kan hij dus gemakkelijk
desgewenst archief stukken op de Website zetten. Ger zal bij tijd en wijle
diverse papieren stukken, waaronder de originele blauwe instructie map
voor het bestuur, gaan inscannen en digitaal opslaan.
Een foto uit het Archief.

Ook een paar videobanden van acties zullen nog op CD gezet worden. Er was enige achterstand
ontstaan maar het archief is nu, voor zover mogelijk, weer helemaal bijgewerkt.
Namens de Archiefcommissie, Simon, d.d. 15 juni 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag van de Culturele Commissie in het Clubjaar 2012-2013.
Na ampel overleg gedurende lange tijd op zoek naar iets unieks is het tenslotte
er toch van gekomen ! Een bezoek aan het WestFries Museum in Hoorn ter
gelegenheid van de tentoonstelling : de Etsen van Rembrandt .
Zeer de moeite waard voor ons kleine gezelschap ; de afsluiting met de Lunch in
een naburig etablissement hoorde er echt bij .
Het Westfries Museum.

Paul van 't Pad Bosch.

