Notulen (389) Lionsclub Aalsmeer Ophelia

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

1.Opening, Roll call
2. Verslag 388 dd 26 november 2018
- Er wordt z.s.m. een nieuw jaarschema rondgestuurd
- Verder geen op – of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
- Martin, de man van Gerda, is aan zijn schouder geopereerd. De operatie is geslaagd maar
hij heeft nog wel veel pijn.
3. Ingekomen stukken
- Er zijn geen ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
- 14 januari a.s. zal het jaarlijkse nieuwjaarsdiner plaats vinden. We gaan, evt met partner,
eten bij de Halve Maen in Aalsmeer. Meer informatie volgt z.s.m.
- Het rollingdinner zal in februari/maart plaats vinden. Barbara E zal een datumprikker rond
rondsturen.
-Tijdens deze vergadering krijgen we naast een hoofdgerecht ook een voorgerecht. De vitello
tonato wordt geschonken door het Wapen omdat het onze laatste diner van dit jaar is.
5. Commissies
- De Slag om Aalsmeer op 14 november; De commissie zal op di. 11 december gaan
evalueren. Meer hierover volgt in de volgende vergadering.
- Nieuwe leden; geen nieuws.
- De Wijn; de verkoop loopt goed, er zijn nu al 340 dozen verkocht. Dirk van Zoolingen is erg
enthousiast. De duurdere rode wijn verkoopt zeer goed, zelfs 60% van de verkochte rode
wijn is de duurdere wijn. Bij de witte wijn is de verhouding 50-50%.
- De Kerstmarkt; Ook deze editie was`weer zeer geslaagd! Caroline deelt een concept
calculatie uit. De kraam van Esther, Lia en Wendy heeft €940,00 opgebracht!! De vrijdag
avond was, ondanks het slechte weer, gezellig en druk bezocht. Zaterdag begon het wat
later te lopen maar daarna werd het lekker druk. De definitieve eindstand komt z.s.m. maar
Caroline wil alvast doorgeven dat er weer “geplust” is! Zowel het publiek, de kraamhouders
als de commissie zijn erg enthousiast, op naar het lustrum in 2019.
Onze dank nog voor fa. Stokman voor de mooie decoratie die we weer mochten lenen.
*Er komt een vraag over de 10% van de winst die nog steeds bij elk evenement
gereserveerd wordt voor div. andere doelen. Dit bedrag was ooit nodig omdat o.a. de wijn
vooruit betaald moest worden. Is het nog steeds noodzakelijk om deze 10% aan te houden
of kan dit percentage bijgesteld worden?
-Sintkadootjes: De kadootjes waren een groot succes. Donderdag komt er een stukje over in
de Nieuwe Meerbode. Esther geeft aan dat ook bij Tica kadootjes verzameld zijn voor
kinderen die bij de voedselbank Aalsmeer zitten. Wendy gaat navragen hoe dit zit.
-Donatie Praam: De Praam is erg blij met de donatie die wij willen geven. Ze gaan proberen
om het etentje nog dit jaar plaats te laten vinden, anders wordt het een nieuwjaarsdiner.

6. Estafettestokje van Wendy
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 de vorige spreekster
aangeschaft. Het is de bedoeling dat de volgende persoon deze wijn opdrinkt en 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.
Wendy verteld o.a. veel plezier aan de Lions te beleven.
Silvia K. neemt het stokje van haar over.
8. Rondvraag
- Karlijn gaat bijna op vakantie. Het wordt een mooie reis van 2,5 maand. Ze gaat nog even
doorgeven hoe we haar online kunnen volgen.
- Joke moet vrijdag weer voor controle van haar ogen naar het AMC maar het gaat steeds
beter. Het restaurant zit vol met Kerst dus het wordt een drukke december maand. Eind april
hoopt ze weer oma te worden (van een kleindochter).
-Ook Barbara E. hoopt weer oma te worden van haar 4de kleinkind.
9. Einde vergadering om 21.50 uur
Paula wenst iedereen fijne feestdagen, een mooi uiteinde en een goed begin!

