Notulen (388) Lionsclub Aalsmeer Ophelia

Datum:
26 november 2018
Locatie: Restaurant Het Wapen van Aalsmeer
Aanwezig: Paula (vz), Gerda, Elsbeth, Lia, Silvia K, Sylvia S, Karlijn, Carolien de J, Esther,
Barbara Ev, Annelies, Margo, Wendy, Leonie, Marian, Barbara vd P, Neeltje
(verslag)
Afwezig: Nicolette, Astrid, Marga, Joke, Carolien de R.

1.Opening, Roll call
Het gaat met Joke steeds iets beter, maar haar zicht is nog niet perfekt. Ze hoopt volgende
keer weer aanwezig te zijn.
2. Verslag 387 dd 12 november 2018
- Paula vertelt over dee leuke en drukbezochte kerstmarkt in Rozenholm (en Zorgcentrum
Aelsmeer). De opbrengst voor Rozenholm was € 1750. Er zijn ook nogal wat flessen
Lionswijn verkocht.
- Verder geen op – of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
- Er is een verslag van de districts/zonevergadering binnengekomen, maar daar stond niets
in wat doorsturen aan de leden rechtvaardigde.
- Verder is er een verzoek van Lionsclub Mijdrecht/Wilnis ontvangen; ze willen graag info
over Proefvaren, omdat zij dit wellicht ook zouden willen gaan organiseren in de toekomst.
De aanwezigen hebben hiertegen geen overwegende bezwaren. Wellicht kan er een
gesprek met heb plaatsvinden.
4. Mededelingen bestuur
- Elsbeth en Nicolette hebben geevalueerd met de organisatie van het
Flowerfestival.Komend jaar ligt de nadruk meer op commercie en promotie van de sierteelt;
doelgroep zijn bezoekers van buiten Aalsmeer. Gezien de grote inspanningen en de geringe
opbrengst voor onze club heeft het bestuur besloten komend jaar geen deel te nemen aan
dit evenement. Dev aanwezigen zijn het hiermee eens.
- Het bestuur is bezig om uit te nodigen voor onze bijeenkomsten, zoals Leo Bertoen over
de toekomst van de HistorischeTuin. Er wordt gevraagd of er nog ansdere ideeen zijn voor
sprekers. Neeltje stelt de dochter van Gert voor, Hester Jansen-Hagedoorn. Zij werkt is het
gevangeniswezen en is per januari as benoemd tot adjunct directeur van het
Detentiecentrum Schiphol. Dit zou in maart/april kunnen. Joke zou ook nog een idee hebben
en er zou een spreker kunnen komen van Ons Tweede Thuis over Down Town Ophelia. De
Brandweer wordt moeilijk daar zij op maandag altijd een oefening houden.
- Het Rolling Dinner vindt in februari/maart plaats.
- Wendy en Lia hebben een grote bijdrage geleverd aan het feit dat alle kinderen van de
Voedselbank met Sinterklaas twee cadeaux naar keuze ontvangen. Het heeft hen wel enig
bloed, zweet en tranen gekost, maar het is gelukt.
5. Commissies
- De Slag om Aalsmeer op 14 november. Dit evenement was zeer geslaagd, alleen maar
positieve geluiden van de deelnemers. De sfeer was goed, het eten was heerlijk, de
organisatie liep perfect, de ruimte was zeer geschikt. Klein minpuntje was de koffie- en
theevoorziening. Er wordt gevraagd of de puntentelling niet aan de deelnemers kan worden
bekendgemaakt; een aantal was hier zeer nieuwsgierig naar. Hier wordt nog over nagedacht.
- Nieuwe leden; geen nieuws. Er wordt wel de suggestie gedaan om de volgende keer
tijdens De Slag om Aalsmeer de aanwezigen warm te maken voor het Lionslidmaatschap.

- De Wijn; de verkoop loopt goed, er zijn al 237 dozen verkocht (137 wit en 100 rood). De
goedkope en dure wijnen lopen ongeveer 50/50 %. De leden die nog niet hebben besteld
worden gevraagd dit binnenkort te doen.
- De Kerstmarkt: de voorbereidingen lopen goed, alle kramen zijn bezet, zowel vrijdagavond
als zaterdag. Er zal nog een mail uitgaan voor de helpende handen. Er wordt gevraagd wie
er nog zelfgebakken (appel)taart meenemen en of mensen nog prijzen voor de loterij/veiling
kunnen aanleveren. Verder is er nog behoefte aan kerstlampjes..
6. Estafettestokje van Karlijn
De vorige keer was het de beurt aan Elsbeth.
In het estafettestokje wordt aandacht gegeven aan wat de Lions voor jou betekent.
Er is inmiddels een doosje met een fles wijn erin. De wijn is door Elsbeth aangeschaft.
Het is de bedoeling dat Karlijn deze wijn opdrinkt en deze vervangt, en aldus aan haar
opvolger overhandigt. Er is een papier in de doos om de namen te noteren van degenen die
aan de beurt zijn geweest.
Karlijn vertelt sinds 2014 lid te zijn. Haar motivatie was om meer voor de maatschappij te
doen. Dit is gelukt; alle activiteiten/evenementen die in het jaarverslag staan opgesomd
geven haar een trots gevoel. Door deelname aan de Commissies en de vergaderingen zijn
er verbindingen ontstaan met andere leden. Haar passie voor reizen en nieuwe culturen leidt
ook tot nieuwe verbindingen. Ze is blij met haar lidmaatschap.
Volgende keer is het de beurt aan Wendy.

8. Rondvraag
- Barbara v d P’s nieuwe baan bevalt haar goed, al moet ze af en toe heel vroeg uit de veren.
- Carolien de J vraagt of we weer meedoen aan de paasbroodactie. Het antwoord is JA.
Marian Stokman is net terug uit Tenerif; er was storm/regen en af en toe zon. 10 dec is zij
afwezig ivm haar 50-jarig huwelijksjubileum.
-Op 6 december wordt Martin, de man van Gerda, aan zijn schouder geopereerd.
Karlijn attendeert op de Lionsapp waar alle agenda’s en stukken op kunnen worden
geplaatst, erg makkelijk.
9. Einde vergadering om 21.40 uur

