Notulen (378) Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

25 juni 2018
Restaurant Het Wapen van Aalsmeer
Caroline M. (vz), Esther, Joke, Gerda, Karlijn, Lia, Wendy, Astrid, Barbara
E., Barbara vd P., Elsbeth, Marga, Margo, Silvia K., Nicolette, Leonie (not)
Carolien de J., Vicky, Sylvia S., Neeltje, Paula, Caroline de R., Marian,
Annelies

1.

Opening
Caroline opent de vergadering om 19.10 uur.
Het eerste drankje is van Astrid vanwege haar verjaardag.

2.

Roll call
Afwezigen worden genoemd.

3.

Mededelingen van het bestuur
Caroline Mekke deelt mede dat zij aan het einde van dit seizoen stopt bij onze club.

4.

Aalsmeer Flower Festival - evaluatie
Het AFF is een succesvol evenement geweest! De organisatie is tevreden, de 2 locaties
zijn goed bevallen, het weer heeft ook meegewerkt. Als Lionsclub zijn wij ook tevreden,
het is een verbindend evenement geweest waarbij veel leden aanwezig waren en/of een
steentje hebben bijgedragen. Het resultaat is ook positief, ruim 1.000 euro. Er waren 320
betalende mensen bij onze stand. Het zou fijn zijn als er iets meer Lions exposure is, o.a.
richting media. We kijken terug op een geslaagd evenement.

5.

Doel 2017/2018
Sacha van Stichting Kinderfondsen Nederland heeft een opzet gemaakt waar onze
bijdrage aan besteed kan worden. Vanwege de hoge opbrengst wordt er iets verder in
de regio gekeken dan alleen naar Aalsmeer, o.a. naar Ronde Venen, Kaag & Braassem,
Haarlemmermeer. Aalsmeer houdt wel voorrang en de kinderen zullen daar voor
meerdere jaren een bijdrage krijgen.

6.

Doel 2018/2019
• Er zijn 3 suggesties voor het goede doel van volgend seizoen:
1. Voortzetting huidige doel Stichting Kinderfondsen Nederland
2. Rozenholm
3. Stichting Felice
Nummer 1 wordt niet nader besproken of uitgewerkt.
Nummer 2 betreft het ieder bekende Rozenholm in Aalsmeer. Hier is geld nodig voor
de tuin en/of veranda bij de Violier. Voordeel is dat het een lokaal doel is en iedereen
weet dat er geld nodig is bij zorginstellingen. Vaak valt Rozenholm buiten andere
giften etc, die gaan vaak naar het Zorgcentrum. Aandachtspunt is dat dit doel het
jeugdige imago van onze club niet ten goede komt.
Nummer 3 wordt door Joke toegelicht. De Stichting Felice is er om ouders (financieel)
te helpen die net een kindje verloren hebben en die geen uitvaartverzekering hebben
en/of de kosten van een uitvaart niet kunnen betalen. Dit doel zal niet het hoofddoel
volgend seizoen zijn maar wellicht wordt een (ruimere) gift gedaan n.a.v. een
presentatie door deze stichting.
Er wordt ingestemd met voorstel 2: Rozenholm.

7.

Rondvraag en sluiting
• Astrid vertelt dat haar schoonmoeder een plekje in Rozenholm krijgt.
• Astrid heeft voor iedereen stengel sla mee plus zakjes met zaadjes om dit zelf te
kweken.
• Wendy vraagt welke dames mee willen naar De Nachtwacht i.v.m. de
voorbereidingen voor Proefvaren en de Captainsavond.
• Lia doet nogmaals een oproep wie onze vlaggen heeft (niemand) en of er dames zijn
die nog keycords thuis hebben. Graag bij haar inleveren. Er worden twee nieuwe
vlaggen besteld.

Caroline sluit om 20.15 uur de vergadering.
Het merendeel van de aanwezigen gaat vervolgens naar De Nachtwacht.

