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Verslag bestuur 20130-2014:
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Marcel Tillemans, Vice-voorzitter: Nico Nuijens, Past voorzitter: Harry Kloppenburg,
Penningmeester: Ger Boekhoff, Secretaris: Sjon Dekker, Notulist: Aart de Wit.
Onder het motto wij en West-Friesland “ heeft voorzitter Marcel Tillemans ons dit seizoen
meegenomen door ons eigen West-Friesland. Vaak kennen we veel van ons land en van diverse delen
van de wereld maar gaan aan onze eigen omgeving voorbij.
Met dit jaarmotto hebben wij mogen ruiken en proeven van de omgeving waarin wij allen wonen. Zo
begon het seizoen met een mannendag in Aartswoud waar werd genoten
van het boerengolf, een kijkje in de stallen bij het Rundveemuseum Aart
Grootes waar een deel van onze oude boerencultuur bewaard wordt en
ter afsluiting een geweldige barbecue .
Samen met de Programma commissie werden er weer interessante
sprekers uitgenodigd welke ons meer konden vertellen over ons WestFriesland, maar ook onderwerpen als duurzame energie (windmolens)
en Autisme kwamen aan de orde.
De Waag in Hoorn.
Bedrijfsbezoeken waren er dit jaar naar de Nederlandse Bank in
Amsterdam maar ook naar Opperdoes waar we bij Hero Stam in de kas alles te weten kwamen over
bekende aardappel de opperdoezer ronde, welke we daar natuurlijk ook genuttigd hebben.
De goede doelen zijn wij dit jaar natuurlijk ook niet vergeten; zo hebben
wij tijdens ons jaarlijkse golftoernooi op de Vlietlanden €. 4000,00
opgehaald voor DORCAS.
Ook hebben wij dit jaar voor de tweede keer weer een geweldige Rally
georganiseerd, ditmaal naar de Moezel, waarbij we door de verkoop van
witte droge moezelwijn een bedrag van €. 6021,00 konden schenken aan
MAKE-A-WISH Nederland.
AMIGOS COLOMBIANOS heeft een bedrag van € 300,00 mogen
Boerderij in Hoogwoud.
ontvangen door het organiseren van een wandel- fietstocht. Voor de PRINSENSTICHTING hebben
we een aanhangwagen kunnen kopen door de opbrengst van een
concert van Virtuosa in de kerk van Aartswoud .
Nieuw dit jaar was het organiseren van het haringhappen tijdens de
Gemeentelijke Ondernemersborrel; van deze opbrengst konden we
€. 1000,00 overmaken aan STICHTING LEERGELD.
Uiteraard hebben we dit jaar ook weer vele senioren rondgereden
in een oldtimer door West-Friesland tijdens onze Old for Old actie.
Het ledenaantal is dit jaar ook flink gegroeid, mede dankzij het
succes van de ledenwerf avond waarbij we gingen koken voor en
West-Friesland met riet en water. samen met geïnteresseerden. We hebben hierdoor vier nieuwe
leden t.w. Ard, Simon, Bert en Wout mogen verwelkomen, maar Maurice heeft ons helaas verlaten.

Ook is er dit jaar er vooruitgang geboekt met onze website waardoor we ons nu veel beter kunnen
profileren op het internet. Al met al was dit weer een fantastisch Lionsjaar met een enthousiaste
voorzitter die de hamer over heeft gedragen aan Nico Nuijens en hem veel succes heeft toegewenst.
Sjon Dekker, Oktober 2014.
Verslag Activiteiten Commissie 2013-2014:
De AC 2013-2014 bestaat uit His Wilms- vz, Harry Kloppenburg, Jan Schuit, Marcel Tilllemans
(bestuur), Huub Mattijsen, Nico Nuijens en Hans Stam. Rob Metselaar is gedurende het seizoen ook
toegetreden.
Al vroeg in het seizoen is de tweede Lions Opmeer Moezel Rally 2013, van 5 en 6 oktober 2013
Twisk – Longen/Trier – Twisk, een tweedaagse toerrally voor bijzondere auto’s verreden.
De opbrengst van deze rally gaat naar Help het kind in actie/ Make a wish® Nederland.
Ongeneeslijke zieke kinderen uit West-Friesland mogen nog eenmaal een wens in vervulling laten
gaan. De start van de 12 rallyauto’s in Twisk was op zaterdag 5 oktober om 8.00 uur. De tocht ging
naar Bitburg, alwaar in gezamenlijkheid met
de Lionsclub Bitburg-Prüm de lunch is
gehouden. Vandaar is een echte
internationale rallyroute gereden met ook
nog 10 Duitse teams door het mooie Eifelen Moezelgebied naar Longen, de
wijnlocatie. In Trier is overnacht. De
proeverij bij de wijnleverancier leverde veel
enthousiaste verhalen op, evenals het diner
De aankomst in Twisk
later. De volgende dag werd wederom vroeg
gestart en ging de tocht door Duitsland terug naar Nederland alwaar in de middag een lunch is
gebruikt in Renkum. Tevens werden daar enkele behendigheidsproeven uitgevoerd.
Daarna is doorgereden naar Twisk, waar rond 17.00 uur werd gefinisht 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. Met een mooie afsluitende wijnverkoopactie is
een super resultaat voor het goede bereikt.
Een kort verslag met een impressie van enkele meerijders:
Moezel Rally van Lions Club Opmeer levert € 6.021 op voor Make-A-Wish.
Meer rallyrijders, meer wijnverkoop en een supergezellige afsluiting in restaurant het Twiskerslot zijn
de ingrediënten die op 5 en 6 oktober 2013, dit mooie resultaat opleverden. Je moet niet alleen een
rally kunnen rijden, maar ook vaardigheidsproeven afleggen en een quiz met lastige vragen
beantwoorden. Het team dat voor deze taken het beste scoorde is Charles Verhaart en Anja Schipper,
toevallig ook de vertegenwoordigers van Make-A-Wish! Zij konden een fraaie wisselbeker en een
cheque van zesduizend en eenentwintig euro meenemen. Twee rallyteams geven hun persoonlijke
beleving.
Team Paul en Steef van ’t Pad Bosch: "Ein Abstecher”: Niet iedere deelnemer is een geboren
winnaar . Dat blijkt wel aan het einde als de punten worden geteld. Maar deelnemen heeft ook heel
andere kanten; het is een gelegenheid tot diepgaande gesprekken en het maakt ook indrukwekkende
vergezichten mogelijk. Bij ons lukte dat uitstekend! En wij kwamen ook via een zijpad en een omweg
bij een prachtplek: het Kuerfuerstliches Ambtshaus in Daun. Dat is wat men noemt altmodische Hotel
topklasse in de Vulkaneifel. Het kostte ons tijd en daardoor een goede plaats in het eindklassement.
Maar burgerlijke ongehoorzaamheid heeft soms ook voordelen.”

Team Nico Nuijens en Sjors Deken: Zaterdagochtend zijn we ontvangen met koffie en broodjes. Na
de inschrijving werden de auto’s genummerd en in volgorde van start opgesteld op de oprijlaan van
het Twiskerslot. De eerste auto startte met
nummer 8.01 of te wel één minuut over acht.
Tijdens het eerste stuk van de rally was er veel lol
onderweg door herkenning en zwaai momenten.
In Bitburg werden we enthousiast ontvangen door
onze president Marcel Tillemans, zijn vrouw en
de Lionsclub uit Bitburg. Na mooie toespraken
van beide presidenten hebben we genoten van een
heerlijke lunch. Voor het tweede gedeelte van de
rally kregen we een routekaart uitgereikt. Deze
route ging door een prachtige Moezel gebied met
mooie bergen en prachtige wateren. Aangekomen
bij het wijnhuis was de sfeer meteen goed; een
lekker glas wijn op het terras en sterke verhalen
hoe goed het ging. De auto’s reden we naar het hotel,
Het afleggen van een vaardigheidsproef.
waarna de Lions uit Bitburg ons naar het wijnhuis reden, wat een service! We werden geweldig
ontvangen in een mooie ambiance waar de prijsuitreiking plaatsvond voor de Duitse rallyrijders. We
hebben gesmuld van het fantastische diner met een bijzonder nagerecht. Hierna was er een rondleiding
in de wijnkelder waar de meeste vaten nog leeg waren, immers de pluk moest nog beginnen. Van de
enkele gevulde vaten mochten we de wijn proeven; deze was geweldig en we hebben met volle teugen
genoten. Hierna werden we retour gebracht naar het hotel waar we aan de bar genoten hebben van de
sterke verhalen en rake opmerkingen. De sfeer was hier geweldig en menigeen zag zijn hotelkamer
niet voor tweeën.
Zondagochtend
konden we
bijkomen met een
uitgebreid
ontbijtbuffet:
heerlijke warme
broodjes,
vleeswaren en
eiergerechten.
Hierna startten
we de terugtocht.
Tijdens de
lunchstop
moesten er
De Rallyrijders in Duitsland.
bekwaamheidsproeven gereden worden met soms hilarische
gevolgen. Menige garagemuur zou er uit zijn gereden en aardig wat auto’s zouden in de smeerput zijn
beland. De lunch was wederom fantastisch. Wij hebben een bijzonder goed verzorgde en culinaire
rally gereden welke zeker voor herhaling vatbaar is. Lions Club Opmeer is dankbaar en trots dat de
grote inzet van de Lionsleden weer geleid heeft tot een geslaagd evenement met een mooie opsteker
voor Make-A-Wish. De reacties van rijders en organisatie zijn unaniem: VOLGEND JAAR WEER!
Eind oktober is er een evaluatie van de rally met de deelnemers bij het Twiskerslot. Dit leidt tot zeer
positieve reacties. Een herinneringsboekje met veel mooie foto’s van de gehele route en het eindfeest
is een goed aandenken. De volgende sponsoren hebben ons gesteund:
Bestsellers.eu in Zwaag, het Twiskerslot in Twisk, Tilllemans Mannemode in Hoorn, Albert
Heijn in Nibbixwoud, Mechatronics in Zwaag en Indrukmakers in Hoorn.

Een afbeelding van het Rallyschild met Sponsoren.

In de daarop volgende maanden zijn we met vereende krachten doorgegaan om de 3e Rally voor dit
goede doel te organiseren. Deze gaat wederom naar de MOEZEL. Ook onze Duitse partners worden
steeds enthousiaster. Zij hebben in mei 2014 met een klein groepje hun jaarlijkse uitstapje (met
partners) gepland in Nederland in overleg met ons. Het hotel Rijper Eiland in De Rijp is hun
uitvalsbasis geweest voor een geslaagd 3 daags bezoek aan NL. De banden met Bitburg-Prüm en hun
vrouwelijke tegenpool zijn daarmee verder aangehaald. Dit zal ook resulteren tot meer deelnemers aan
3e Rally vanuit Duitsland. De 3e Rally belooft een groot
feest voor een ieder te worden. Met een Duitse feestavond
bij de wijnboer met live muziek en een geweldige
afsluiting in het Twiskerslot. Dus daarom aan een ieder het
verzoek om tenminste zondag 27 september in zijn agenda
te reserveren voor het slotdiner (bij voorkeur met partner).
Dan kunnen we de reisverhalen van onze rallyrijders
aanhoren. Naast deze activiteiten heeft het Golftoernooi,
het Haringhappen, de Rabofietstocht, de Wandel- en
fietstocht voor Amigos Colombianos en de Old for Old
actie ook de nodige gelden voor goede doelen opgeleverd.
Deze activiteiten worden niet meer vanuit de AC aangestuurd,
De cheque voor Make a Wish.
maar vanuit eigen werkgroepen. Aangezien we nu alweer midden in de organisatie van onze 3e
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, 11 juli 2014.
Verslag Programmacommissie 2013-2014:
Programma commissieleden: Marcel, Joop, Aart, Jan Koorn, Piet, Nico en Gerard.
8 augustus 2013: Zomerborrel bij Marcel en Leni. In de uitnodiging had Marcel aangegeven dat de
start van het nieuwe seizoen in een warme omgeving moest plaatst vinden. Nou dat werd het want het
was prachtig zonnig weer en wij konden de gehele avond op het terras plaatsnemen. Door de
plaatselijke cateraar Jean en Jean werd een lekker buffet gepresenteerd. Een gezellige avond waar
totaal 32 personen (leden met partners) aanwezig waren. Trekker: Marcel
29 augustus 2013: Mannendag met een opkomst van 15 leden (net het minimum aantal) vond onder
zomerse omstandigheden plaats. Aart vertelde enthousiast hoe dit Rundveemuseum dit stand is
gekomen en een ieder was onder de indruk van de hoeveelheid werk die verzet was om tot een
prachtige realisatie te komen. Daarna “boerengolfen” en een goede BBQ. Alom een geslaagde
middag/avond. Trekkers: Aart, Nico en Gerard.
6 september 2013: Lions Opmeer Golf Open is een geweldige dag geworden met 96 golfers en 10
eters. De verloting en veiling verliep uitstekend. Daarna gezellig een satéschotel eten.

Marcel Tillemans kon een cheque van € 4.000 overhandigen aan de penningmeester van Dorcas.
Lions Club Opmeer kan terug zien op een zeer geslaagde dag.
Werkgroep: Harry Kloppenburg, Ger Boekhoff, Joop en Gerard.
19 september 2013: André Bouwens hield een bijzonder boeiende inleiding over de
wordingsgeschiedenis van West-Friesland. Opkomst 11 leden viel tegen.
5 en 6 oktober 2013 (activiteiten commissie): Moezel autorally met 12 deelnemers en 10 deelnemers
van de Duitse Lions Club. Veel dozen wijn zijn er verkocht door en aan de leden alsmede in hun
netwerk. Twiskerslot een goede accommodatie met een goed buffet.
Marcel kon na afloop een cheque van € 6.021 overhandigen van de Stichting Make-a –wish. Een zeer
geslaagde actie. Werkgroep: His, Marcel, Nico, Jan Schuit, Hans en Huub.
20 oktober 2013: Het aantal deelnemers aan de wandel- en fietstocht voor Amigos Colombianos is
een grote tegenvaller geweest. Hoewel het een recreatieve tocht
was ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van Amigos werd
gerekend op circa 300 deelnemers. De weersomstandigheden waren
redelijk echter maar 65 deelnemers die zich aanmelden. Hierdoor
konden net de vaste kosten worden gedekt. Het bestuur had alsnog
besloten om een cheque van € 300.00 aan de bieden.
Werkgroep: Joop, His, Léon (PR) en Gerard (Lions Club Opmeer)
en Judith Konijn en Robert Niessen (Amigos Colombianos)
7 november 2013: Vroege bijeenkomst waarbij Saskia Buma een
workshop gaf over autisme, een onbegrijpelijke aandoening . Lezing over autisme, stichting Mama Vita.
Saskia heeft 2 autistische kinderen en is oprichter en directeur van Stichting Mama Vita. Het doel van
de stichting is om moeders van kinderen met autisme te helpen.
Attendance: 14 leden en 7 dames. Trekker: Gerard Bakker
21 november 2013: Middag bezoek aan De Nederlandse Bank. 10 leden en 5 dames waren aanwezig.
Interessante rondleiding over de activiteiten van DNB. Allen ontvingen na afloop een poster met oude
bankbiljetten. Daarna ging een groep van 8 personen dineren bij De IJsbreker in Amsterdam.
Een geslaagd en gezellig uitje in Amsterdam. Trekker: Marcel Tillemans.
12 december 2013: Vroege vergadering met Sinterklaas.
Een zeer goede opkomst, 20 leden, genoten van de
aanwezigheid van de goede Sint. Over elk lid had hij wel iets
te vertellen met veelal hilarische opmerkingen. Kortom zeer
gezellig.
2 januari 2014: Nieuwjaarsbijeenkomst in The Irish Cottage
te Oude Niedorp, 16 leden en 10 partners genoten van de
Nieuwjaarsbijeenkomst. Mede onder het genot van een
“Hapjes buffet” was er volop gelegenheid om terug te
blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar jouw
St. Nicolaas bezoekt de Lions Club.
verwachtingen voor 2014, de kansen, het perspectief en de
uitdaging die jou privé en ons als club bezig houden. Trekker: Marcel en Gerard
16 januari 2014: Spreker, Tjalling James, (tijdens de vergadering) vertelt met enthousiasme over de
ruilverkaveling “Grootslag” waarbij een vaarpolder werd omgevormd tot een rijpolder.
Opkomst 18 leden. Trekker: His
25 januari 2014: Accordeonensemble Virtuosa geeft een muzikale avond in de kerk te Aartswoud.
Opbrengst voor het goede doel: bewoners van de Prinsenstichting bij het Rundveemuseum.
Nico Nuijens overhandigde de sleutels van een nieuwe aanhangwagen waar zij goederen mee kunnen
vervoeren. 130 bezoekers genoten van het accordeonmuziek. Trekker: Nico

20 februari 2014: Bedrijfsbezoek bij Dorcas te
Andijk. Een christelijke hulporganisatie die actief is in
Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 12 leden
waren aanwezig en waren onder de indruk van hun
activiteiten. Na afloop genoten zij van een diner bij
het Wapen van Medemblik.
Trekker: Jan Koorn
6 maart 2014: Vergadering met spreker Netty Zander
met als thema: wandeling over de Westfriese
Omringdijk. Enthousiast vertelt zij over de route
vanaf Alkmaar en ondersteunt zij haar verhaal met
foto’s van bijzondere kenmerken en objecten langs de
dijk. Een gezellige en informatieve avond.
Op bezoek bij Dorcas te Andijk.
Opkomst 14 leden. Trekker: Marcel
3 april 2014: Korte vergadering en aangevuld met twee sprekers over duurzame energie. De sprekers
zijn lid van Kennemerwind vereniging en zij vertelden een verhaal over de technische aspecten van
windenergie en de exploitatie van windturbines door coöperaties.
Duurzame energie is een van de speerpunten van het huidige
kabinet.
Opkomst 16 leden en 4 potentiële leden. Trekker: Aart
17 april 2014: Opperdoezer Ronde eten bij nestor Hero Stam in de
kas te Opperdoes. Hero vertelde een mooi verhaal over de historie
en teeltwijze van Opperdoeze Ronde aardappel. Daarna rooide hij
de aardappels in de kas en na deze te hebben schoongemaakt
werden deze gekookt. Een delicatesse die tevens werd aangevuld
met een salade die door Nico was gemaakt. Een gezellige en
geslaagde avond voor 22 personen (leden en gasten). Trekker: Nico.
Opperdoezer Ronde!
8 mei 2014: Voorjaars Algemene Ledenvergadering met spreker van Stichting Leergeld WestFriesland. Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport,
cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles
of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. De
opbrengst van het Haringhappen evenement op 19 juni 2014 zal
aan deze stichting worden geschonken mede na goedkeuring
door gemeente Opmeer. Deze vergadering werd gehouden in het
Automuseum Schagen met haar verrassende collectie oldtimers,
motoren, etc. Een bijzondere locatie waarbij tevens een prima
buffet werd aangeboden. Tevens presenteerde Nico Nuijens zijn
Jaarplan 2014-2015 welke in het teken staat van het 25 jarig
jubileum. Opkomst: 18 leden en 5 potentiële leden waarvan Ard
In het Automuseum in Schagen.
Karsten deze avond officieel werd geïnstalleerd.
1 juni 2014: Onder mooie weersomstandigheden werd voor de 13e keer Old for Old georganiseerd.
Rond het middaguur verzamelden circa zestig Oldtimers en z.g. Classic Cars (auto’s ouder dan 25
jaar) bij Roele de Vries te Wognum. Om 13.00 uur werd het startschot gelost door Rob Metselaar en
Hans Stam, beiden een keer winnaar van de West-Friesland Ondernemersprijs, waarna zo’n zestig
senioren (70+) uit Berkenhof te Berkhout, Rozenstaete te De Goorn en Vijverstate te Avenhorn
werden opgehaald.
Zij genoten van een fraaie route door West-Friesland die door Jan Schuit en Jan Koorn was uitgezet.
Na aankomst in De Nadorst trad wederom voor hun op zangeres Kelly ter Brugge en Piet Zee met
mooie anekdotes. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.
Werkgroep: Ben, Joop, Jan Schuit, Jan Koorn en Gerard
14 juni 2014: Rabofietstocht met totaal 10 fietsers (waarvan 4 gastrijders) haalden € 250 op voor de
Lions Club Opmeer. De tocht over 40 km ging vanaf Spanbroek, Obdam, Wognum, Abbekerk,

Lambertschaag, Hoogwoud en Spanbroek. De gemiddelde temperatuur bedroeg 16 graden en het weer
was bewolkt. We bleven als een groep rijden en was gezellig onderweg.
Fietsers: Chris, Marcel, Sjon, Joop, Wout, Gerard, Sanchia Dekker (gastrijder en dochter van Sjon),
Marja Bakker (gastrijder) en mevrouw Besseling (gastrijder) en Adrie Vlaar (gastrijder).
19 juni 2014: Het Haringhappen tijdens de Opmeerse Ondernemersborrel in de showroom van
Schipper Kozijnen te Opmeer was een succes. Ruim 100
ondernemers waren aanwezig op dit evenement. Na korte
presentaties van De Westfriese Uitdaging, Ondernemersvereniging Midden-Westfriesland en Stichting Leergeld
Westfriesland kon de veiling van twee vaatjes Hollandse
nieuwe haring beginnen. Met burgemeester Gert Jan Nijpels
als veilingmeester wist hij op een professionele wijze deze
twee vaatjes haring aan de man te brengen voor totaal € 420.
Daarna werd er door de Lionsleden flink haringen en
broodjes warme beenham verkocht. Na opmaak van de kas
werd besloten om € 1.000 te schenken aan Stichting Leergeld Haringhappen met ondernemers.
Westfriesland, bestemd voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeente
Opmeer. Conclusie: Een succesvol en gezellig evenement met een goede promotie voor de Lions Club
bij het Gemeentebestuur van Opmeer en ondernemers.
Trekker: Marcel en Gerard
Gerard Bakker 22 juni 2014.
Verslag Ledencommissie 2013-2014:
Leden :Cor Koeman, vz. en Ger Boekhoff
Aantal leden per 1-07-2013 : 24
Op 20 maart werd voor de 4e keer een ledenwerfavond gehouden. Dit keer
met als motto koken met Lions. Onder de bezielende leiding van Nico en
Huub werd een heerlijke Italiaanse maaltijd bereid. Vijf gasten waren
deelgenoot van deze zeer gezellige avond. Na de maaltijd gaf Robert
Slippens een boeiende voordracht over zijn leven als wielrenner en
wielercoach. Door de intensieve kookcontacten met de leden besloten alle
5 de gasten dat zij nader kennis wilden maken met de club. Dit heeft
geresulteerd in 4 nieuwe leden en 1 aspirant lid. De nieuwe leden zijn:

Ard Karsten.

Ard Karsten, geïnstalleerd 8-05-2014, sponsor Chris Koeleman.
Simon Loos, geïnstalleerd 12-06-2014, sponsor Gerard Bakker.
Bert Brugman, geïnstalleerd 12-06-2014, sponsor Ger May.
Wout Roseboom, geïnstalleerd 12-06-2014, sponsor Chris Koeleman.

Cor Koeman, 22 juni 2014.
v.l.n.r. Simon, Bert en Wout.

Verslag PR-commissie 2013-2014:

De vernieuwing van onze eigen website heeft ons dit jaar gefrustreerd en geïnspireerd. Per saldo
mogen we onze inspanningen goed geslaagd noemen. Huub heeft de vorige vakantieperiode met een
geweldige inzet een prima site opzet in Joonla gemaakt. Ger, Chris, Léon en wat later ook Nico
hebben de site gevuld en bruikbaar gemaakt voor de buitenwereld (mogelijke nieuwe leden, sponsors
en deelnemers aan activiteiten) en de binnenwereld (programma, jaaroverzichten, protocollen, ledenvergaderingen en commissies). De gebruikelijke e-mails met bijlagen, die iedereen dan weer moet
opslaan, zijn vervangen door een e-mail met een link naar de website met de nieuwe of geactualiseerde
gegevens. De voorzitter Nico, de secretaris Sjon, notulist Aart, en PR man Léon zijn door Chris
getraind om met de website om te gaan. Er komt dit jaar
nog een vervolgtraining. Kortom onze website werkt en
volgend jaar werken we door aan de bruikbaarheid voor
onze externe én interne gebruikers. Tussendoor zijn
natuurlijk ook persberichten verzonden voor het Lions
Opmeer Golf Open voor Dorcas, de Moezel Rally voor
Make-a-Wish, de wandel-en fietstocht voor Amigos
Colombianos, de Virtuoasa accordionisten voor een
aanhangwagen in het Rundveemuseum, Koken met de
Lions inclusief een advertentie voor nieuwe leden en voor
Oldtimers voor Oldtimers.
De PR commissie loopt voorop met het benutten van de
site. Iedereen heeft nu toegang tot:
 Onze werkafspraken/notulen.
 Actuele redactie mailadressen en welk PR lid verantwoordelijk is voor welke actie.
 Het PR protocol.
 Website verversen of aanvullen, een stappenplan/instructie.
Voor volgend jaar staan op de agenda: het verbeteren van (het gebruik van) promotiemateriaal bij
acties, het benutten van sociale media, het verbeteren van onze website en nog alerter zijn op het tijdig
versturen van de persberichten. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat wij zeven maal hebben
vergaderd, diverse werkbijeenkomsten en twee trainingen hebben gedaan. En nu bedoel ik niet dat wij
zo hard gewerkt hebben, maar dat wij zo veel plezier met elkaar hebben gehad.
Maurice heeft de club en dus ook de PR commissie verlaten en Chris neemt volgend jaar het
voorzittersstokje van Léon over.
Leon Lagrand, 2 juni 2014, namens Chris, Ger en Nico.
Verslag Archiefcommissie 2013-2014:
Dit jaar hebben we wederom alle relevante stukken weer digitaal opgeslagen en diverse foto’s
gemaakt van onze activiteiten voor het archief. Ook hebben we
weer de jaarlijkse Kroniek gemaakt van de door de commissies
aangeleverde verslagen en de nodige foto’s toegevoegd. We
hebben het initiatief genomen om deze Kroniek ook naar de
oud leden te zenden. Niet alle oude (e-mail)adressen waren ons
bekend maar na enig speurwerk en bellen hebben we de meeste
(e-mail)adressen bijeen gekregen. Er ontbreken nog een paar
adressen maar we gaan door om deze op te sporen. Van alle
oud leden die we de kroniek toegestuurd hebben, hebben we
Rina in 1988 in Huis van Egmond.
positieve reacties gehad. Ook kom je tragische berichten tegen,
oud lid Piet Westerink is n.l. ongeneselijk ziek en is inmiddels op 8 juli 2014 op 80-jarige leeftijd
overleden. Ons oudste oud lid Ton Landerweer, inmiddels 88 jaar oud, hebben we de ook aan de
telefoon gehad en de kroniek per post toegezonden. Volgend jaar op 14 juni 2014 bestaat onze Lions
Club 25 jaar en de voorbereidingen daarvoor zijn gaande. Het bestuur heeft mij gevraagd om een
jubileumboekje met foto’s van die periode te maken. Dat betekend dat je de archieven van 27 jaar
moet doorspitten, want de voorbereiding voor de oprichting begonnen al in 1988. Met behulp van onze

oprichter Mark, heb ik ook die eerste jaren in kaart kunnen
brengen. Ger is weer bezig geweest om samen met de PR-commissie onze website te verbeteren. We hebben allen een inlogcode
gekregen voor het niet openbare gedeelte en we zullen binnenkort
als commissie zelf onze stukken op die website mogen zetten. In
onze club is wederom en discussie ontstaan over een gemengde
Lions Club en of wij ook daartoe over moeten gaan. In het archief
vond ik nog een oude rijm, van december 2008, over de periode
dat Ben president was, waarin dat ook al een thema was. Omdat
het weer actueel is hebben we deze rijm in dit verslag opgenomen. Rina in 2014 in de Vriendschap Wadway.
De nieuwe President en de verandering.
1-Onze nieuwe President,
zegt tegen een ieder die hij kent:
Oh wie, oh wie, oh when, my name is Ben,
I am the Chairman!
“Niet Lullen maar poetsen” is zijn leuze,
nog meer vernieuwen is zijn keuze.
Hij wil verandering in de tent,
en aangesproken worden als “mijnheer de President”!

3-Ook een ander ontwikkeling dient zich aan,
dat zal u niet zijn ontgaan
B.v. meer gemengde clubs met dames en heren,
wie kan die ontwikkeling nog keren?
Zullen we dat in onze club ook gaan beleven,
of wachten we nog even?
Het meeste commentaar kwam van Lou,
die zei: Het lijkt wel boer zoekt vrouw!
Gaan onze dames daarmee ook akkoord,
of hebben zij (zoals altijd) het laatste woord!
en zeggen zij in koor,
dat gaat mooi niet door!!!
Als je dan toch om dames verlegen zit,
maak ons dan maar allemaal lid.
Ga dat maar eens proberen,
want dan kunnen we jullie ook goed controleren!
5-Is wat ik u nu heb medegedeeld,
nu echt ons toekomst beeld?
U zou wel erg gaan treuren,
als dat allemaal werkelijk ging gebeuren.
Echter hoe het ook in de toekomst gaat,
luister naar mijn wijze raad.
Laten we als een gezellige club verder gaan,
op die wijze, naar ons 20 jarig bestaan.

2-We moeten meegaan met de nieuwe tijden,
anders gaat ons Lions image daaronder lijden
Als ICT-er van nature en met allure,
wil hij de club wellicht per computer gaan besturen.
Met video-cam en internet,
wordt dat nog eens dolle pret.
En je wilt toch ook niet gaan beweren,
dat je nieuwe leden via Google wilt gaan balloteren!
Dat gaat dan mooi niet door,
anders steken de leden daar wel een stokje voor.
4-Nog meer veranderingen gaan komen,
dat had u nooit durven dromen.
De hoge Lions heren, beweren,
dat elke club ook moet gaan integreren!
Want een allochtoon,
dat is toch heel gewoon!
B.v. een Marokkaan een kleurling en een Turk
of een moslim in een lange witte jurk!
Een beetje Multi-Cultie is heel gewoon,
dat valt al lang niet meer uit de toon.
Voor sommigen wordt het dan wel heel erg zuur,
want … alcohol past niet in die cultuur!
Dat wordt dan geitenmelk met suiker,
voor de notoire alcohol gebruiker!

S.R. 4-12- 2008.

Simon Ruiter, 29 mei 2014.
Verslag Culturele Commissie 2013-2014:
In de genoemde periode is het culturele besef binnen de Club gegroeid .
De oorzaak ervan was niet zozeer de aktiviteit van de Commissie als wel de toename van de
onderlinge vriendschappelijke gedachtenwisselingen tijdens de aktiviteiten die door de President en
zijn ProgrammaCie en zijn AktiviteitenCie werden georganiseerd .
De Culturele Commissie neemt zich voor ook in het komende Jubileumjaar weer grote culturele
evenementen onder de aandacht van de Lions te brengen .
Paul van 't Pad Bosch, 10 juni 2014, ook namens Aart de Wit.

