Notulen (387) Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Datum: 12 november 2018
Locatie: Restaurant Het Wapen van Aalsmeer
Aanwezig: Paula (vz), Nicolette, Gerda, Elsbeth, Lia, Sylvia S., Karlijn, Carolien de J.,
Esther, Barbara E., Caroline de R., Annelies, Silvia K., Neeltje, Astrid, Margo (verslag)
Afwezig: Wendy, Marga, Leonie, Joke, Marian, Barbara v.d.P.

1. Opening en roll call
Paula verwelkomt iedereen, opent de vergadering en neemt de lijst met afwezigen
door.
2. Verslag van 22 oktober 2018
Op verzoek van Lia wordt het verslag aangevuld met het nog gereserveerde bedrag
voor Goede Doelen ten bedrage van € 7.138,- aan het eind van het seizoen 2017/2018.
Na deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd met dank aan Annelies.
3. Ingekomen stukken
Elsbeth heeft 2 aanvragen ontvangen om een goed doel te steunen, eventueel middels
een presentatie.
Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer:
Omdat het in Nepal erg moeilijk is om aan schoon water te komen, wil de Stichting 33
families (ca. 300 inwoners) van een watertank met tappunt en dus schoon drinkwater
voorzien. Ons voorstel is om € 500,- te doneren waarna ook verdubbeling door OSA
kan worden aangevraagd.
KikaRow Rondje NL
Doel is om met medewerking van alle Nederlandse roeiverenigingen € 500.000,bijeen te brengen voor een donatie aan het Prinses Maxima Centrum voor de LaterStudie. Hiermee wil men proberen de lange termijn effecten van de behandelingen te
verbeteren. Na het eten stemmen wij hierover en besluiten dit doel niet te
ondersteunen. 10 nee-stemmen en 6 ja-stemmen.
4. Mededelingen bestuur
Paula en Gerda zijn naar de Zone-vergadering geweest. Er was een slechte opkomst. 4
van de 11 verenigingen waren aanwezig, in totaal 8 personen. Men is op zoek naar een
voorzitter. Neeltje vraagt wat de doelstelling is van de Zone. Doelstelling is om bijv.
gezamenlijke activiteiten en contacten tussen de clubs onderling te regelen.
Voorbeelden:
Club Alkemade wil graag contact met onze club om bijv. Experience Center Aalsmeer
te bezoeken.
Club Aan de Vecht wil graag een keer met ons eten.
Paula en Elsbeth zijn naar de Nationale Ledenontmoetingsdag geweest. Zij hebben
met de BES-jes (dames uit Bergen, Egmond en Schoorl) aan tafel gezeten. Op deze
dag is de prijs voor de beste activiteit uitgereikt.
De 1ste prijs was voor een inzamelingsactie van speelgoed voor Sinterklaas voor de
kinderen van de voedselbank. Deze actie zou door iedere Lionsclub kunnen worden
gedaan. De 2e prijs was voor een Sterrengala. En de 3e prijs was voor onze actie
Proefvaren. Ook de Peace-poster is uitgekozen.

Receptie Boerenvreugd: Paula, Sylvia en Marian hebben de receptie bezocht.
5. Commissies:
Nieuwe Leden: Karlijn en Leonie hebben met beide voorgestelde dames gesproken en
beide dames komen er begin 2019 op terug.
Wijn commissie:
Er is al door 6 leden wijn besteld, in totaal al 157 dozen! In Rozenholm is op 24
november Wintermarkt, Paula wil daar ook graag wijn verkopen. Zij heeft ook nog 2
mensen nodig om daar te helpen, Neeltje stelt zich beschikbaar.
Kerstmarkt commissie:
Loopt prima, alle kramen zijn al verkocht, er is zelfs een wachtlijst. Op het programma
staan: Lyda’s Ladies, De Kudelkwetters, Denk Aan De Buren en de Harmonie. Er is
ook een mogelijkheid om kerstbomen te kopen. Esther sponsort een aluminium
schaap.
Slag om Aalsmeer:
Inmiddels hebben we een mail gekregen met taken en uitleg. De bediening krijgt een
sloof met opdruk. Bij Accuraat is 10% korting bedongen. De catering gaat zijn eigen
gang. Er is een hapjesbuffet met tafels aan beide kanten. Marian verzorgt de
bloemstukjes. Vanavond worden ook nog slingers gemaakt van de afgekeurde folders.
6. Estafette stokje door Elsbeth:
Onderwerpen: Waarom bij de Lionsclub, denk je er nog steeds zo over en wat draag je
zelf bij. Elsbeth is inmiddels 13 jaar lid. Zij is lid geworden nadat zij weg is gegaan bij
de IBM. Zij vindt de mix van jong en oud en de diversiteit van de beroepsgroepen
prettig. Elsbeth vindt de saamhorigheid en de gezelligheid belangrijk. Zij zou graag
elkaar beter willen leren kennen, meer saamhorigheid zowel in werk als privé. Zij
heeft nu weer een bestuursfunctie, secretaris. Zij vindt het leuk om mee te besturen.
Zij vindt dat iedereen een keer in het bestuur zou moeten zitten.
Zij geeft het stokje door aan Karlijn.
7. Rondvraag:
Esther is met haar familie naar Bonaire geweest. Zij heeft een geweldige vakantie
gehad.
Karlijn was afgelopen zaterdag jarig en biedt ons een drankje aan.
Gerda zou met Quinten Ron Blaauw interviewen maar Ron zat vast in Londen. De
manager heeft nu verteld hoe het is om bij Ron te werken.
Neeltje is met een vriendin in Gambia geweest, helaas teruggekomen met een
darminfectie. Het was erg vochtig en warm.
Astrid heeft een opfriscursus Slikstoornissen gevolgd.
Nicolette mag tot 1 maart 2019 in huidige huis blijven wonen. De bouw gaat
voorspoedig. Half februari wordt het beton gestort als er geen vorst is.
Caroline doet allemaal leuke dingen, RTL Boulevard en Twan Huys.
Sylvia is snipverkouden en gaat snel naar huis.
8 Sluiting:
Om 21.30 uur sluit Paula de vergadering.
Daarna gaan we nog knutselen.

