Notulen (386) Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Datum: 22 oktober 2018
Locatie: Restaurant Het Wapen van Aalsmeer
Aanwezig: Paula (vz), Nicolette, Gerda, Karlijn, Wendy , Elsbeth, Margo, Neeltje, Sylvia S.,
Caroline de R., Barbara E., Leonie, Astrid, Carolien de J., Marga, Annelies (verslag) (16)
Afwezig: Silvia K., Lia, Esther, Barbara v/d P., Joke, Marian (6)

1. Opening en roll call
• Paula opent de vergadering en neemt de lijst met afwezigen door.
2. Verslag 385 van 8 oktober 2018 en ingekomen stukken
• Er zijn twee wijzigingen in het verslag van 8 oktober; bij 5. Indelen commissies
staat 2x ‘Slag om Aalsmeer’, de onderste moet zijn ‘Nieuwe Commissie’ en bij
‘Paasbroden’ moet Esther nog vermeld worden.
Na deze twee aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd met dank aan
Barbara E.
3. Mededelingen bestuur
• Via Lia hebben we allemaal de uitnodiging van Kinderboerderij Boerenvreugd
ontvangen (zie mail 19-10-2018), zij vieren op 9 november hun 25 jarige
jubileum en zouden het leuk vinden als we met vele komen.
• Er is een uitnodiging binnengekomen voor een zonevergadering, Paula gaat
daar naar toe.
• We hebben Proefvaren inmiddels ingezonden voor ‘The Best Club Project
Award’, de winnaar wordt bekend gemaakt op 1 november tijdens een
ledenontmoetingsdag, Paula en Elsbeth zullen hierheen gaan.
4. Jaarverslag 2017-2018
Nicolette heeft een zeer uitgebreid en leuk jaarverslag geschreven, wat hebben we
weer veel gedaan afgelopen jaar!
5. Financieel verslag 2017-2018
• De kascommissie is 19 september bijeen geweest en de kascotrole is goedgekeurd.
Marga geeft een uitgebreide toelichting van het jaarverslag, we hebben een gezonde
club met een royal spaar tegoed.
• Aangezien het te goed zo hoog is en steeds verder oploopt vraag Leonie zich af of de
10% afroaming die wij bij elk evenement doen nog wel reëel en van deze tijd is. Hier
ontstaat een gesprek over, waar een aantal suggesties uitkomen; wellicht kunnen we
in de toekomst een goeddoel voor 2 jaar vastleggen en/of kunnen we de € 250,cheques die we aan goededoelen geven die bij ons een presentatie houden
verhogen naar € 500,-.
• Marga heeft ons in een e-mail (30-09-2018) laten weten dat de afdracht van de
jaarcontributie van Lions International dit jaar € 5,- per persoon hoger is. Margo geeft
aan dat de totale contributie wel vaker fluctueert maar al lange tijd rond de € 165,- is.
We besluiten gezamenlijk om de contributie ook dit jaar op € 165,- te houden.
• Alle aanwezigen leden hebben decharge verleend aan penningmeester Marga
Springintveld.

6. Commissies
• Nieuwe leden: Twee namen zijn rondgestuurd. Er zijn geen bezwaren dus de dames
zullen benaderd worden.
• Slag om Aalsmeer: Astrid heeft een mail gestuurd naar iedereen met het schema
voor de helpende handjes. Zij geeft aan dat de ruimte in de Antoniusschool er goed
uit ziet, het is geen grote holle ruimte die heel veel aankleding vereist. Het eten is in
de vorm van een hapjesbuffet dat geleverd wordt door Kerzaan catering. Inmiddels
zijn er 17 tafels verkocht. Astrid gaat een mail sturen naar al onze oud leden, wellicht
willen zij een “oud leden team” vormen. Gerda heeft binnenkort een gesprek met Ron
Blaauw om het interview te besprek wat zij zullen doen, hij wil zelf liever niet een
“verhaal” vertellen die avond.
• Wijn: De verkoop van de wijnen zal rond 1 november beginnen. Paula geeft aan de
wijnen ook op de wintermarkt (24-11-2018) in Rozenholm te zullen verkopen.
• Kerstmarkt: Caroline de R. geeft aan dat het storm loopt met de kramen. De facturen
zijn verstuurd, met verzoek om uiterlijk 1 november te betalen. Er zal binnenkort een
schema komen voor de helpende handjes. Er wordt nogmaals gevraagd aan
iedereen om prijzen voor de loterij te vergaren. Wendy geeft aan verschillende
kinderprijzen te hebben voor de loterij.

7. Rondvraag
• Marga: Vertelt over de verdrietige situatie van haar dochter, het is een zware periode
wat voor het hele gezin moeilijk is.
• Neeltje: gaat op vakantie naar Gambia.
• Gerda: vertelt over de cursus “Deep Democracy’ die zij op het ogenblik volgt.
• Nicolette: maandag wordt de eerste paal van het bedrijf geslagen, over 2 weken van
het huis.
• Karlijn: Geeft aan hoe gevaarlijk phishing mails zijn, zij heeft zelf een mail ontvangen
die haast niet van echt te onderscheiden was.
• Carolien de J.: Is per 1 oktober verhuisd, heeft sinds de zomer een vriend (Sjoerd van
Ooijen)
8. Sluiting
Om 22.20 sluit Paula de vergadering.

