Verslag (391) Lionsclub Aalsmeer Ophelia

Datum:
11 februari 2019
Locatie: Restaurant Het Wapen van Aalsmeer
Aanwezig: Paula (vz), Gerda, Lia, Nicolette, Carolien de R., Astrid, Silvia K, Sylvia S,
Barbara Ev, Annelies, Wendy, Neeltje (verslag)
Afwezig: Elsbeth, Esther, Marga, Joke, Karlijn, Carolien de J, Margo, Barbara vd Pl,
Marian, Leonie.

1.Opening, Roll call
De voorzitter opent de vergadering en de afwezigen worden doorgenomen.
Barbara is afwezig ivm werk, maar met haar nieuwe baan zal ze voortaan altijd aanwezig
kunnen zijn.

2. Verslag 390 dd 28 januari 2019
- blz 1 ad 2 : de naam van de spreekster op 25 februari is Anna Maria Mantel.
- Verder geen op – of aanmerkingen. De verslag wordt goedgekeurd.

3 . Mededelingen bestuur
Geen bijzonderheden

4. Commissies
- De Wijn; de verkoop is zeer goed verlopen en is nu verder gesloten.
Leonie heeft de totaallijst rondgestuurd waarop een ieder kan zien wat zij moet betalen.
De opbrengst is € 4500 en na afroming € 4000. De verhouding goedkope/dure wijnen is
ongeveer 50/50, hetzelfde geldt voor de verhouding wit/rood.
De opbrengst is beter dan voorgaande jaren en de firma Wittebol is tevreden.
De voorzitter bedankt de wijncommissie.
- Nieuwe leden; Esther is voornemens een potentieel lid voor te dragen. De suggestie wordt
geopperd om de vrouw van de nieuwe burgemeester te vragen.
- Paasbroden bakken; dit gaat gebeuren op 6 april vanaf 9 uur. De verkoopprijs wordt nog
vastgesteld. Er gaat binnenkort een lijst rond om te inventatriseren wie mee wil helpen.
- De Kerstcommissie heeft uitgebreid geëvalueerd bij restaurant Oh. De punten worden nog
uitgewerkt. Vanuit de Historische Tuin zijn ook nog enkele opmerkingen gekomen.
Leo Bertoen wil ons vertellen over de Historische Tuin en wel op locatie. We zullen dan eerst
eten in Het Wapen. Carolien v.R. zal dit aan hem bevestigen.
- De Slag om Aalsmeer; we worden gevraagd om alvast na te denken over een goed doel en
over een BNer. De suggestie wordt gedaan om maar voor één doel te kiezen om het bedrag
een beetje hoger te maken. En ook vraagt men zich af of er per sé een BNer moet spreken,
een interessant onderwerp is ook van belang.
- Rolling Dinner; 30 maart komt te vervallen ivm te weinig aanmeldingen. De suggesties
worden nog gedaan voor een zomer BBQ, al dan niet met partners. Er zal een nieuwe
datumprikker worden rondgestuurd.
- Bezoek Brandweer; Elsbeth zou hiervoor een nieuwe datumprikker rondsturen.
- Aspergediner/nieuw evenement; bij de evaluatie van de kerstmarkt kwam nog het idee op
om een Bier- und Bratwurst evenement te organiseren. Op 4 maart komt de commissie
nieuwe evenementen bij Elsbeth bij elkaar. Die avond zullen ook Sylvia, Carolien de R.
Annelies en Neeltje aanwezig zijn om over een nieuw evenement te spreken.

5. DownTown Ophelia
Ilse Zethof en Ingrid Kranenburg komen uitgebreid vertellen over de doelstelling en de
activiteiten van DownTown Ophelia. Het evenement wordt dit jaar voor de 3e keer
gehouden op zaterdag 22 juni. Er wordt aandacht gevraagd voor de talenten en mogelijkheden van mensen met een Downsyndroom of een andere verstandelijke beperking.
Het speciale personeel helpt die dag in de winkels, bij de horeca en op straat en laat zien
dat het ook kansen verdient op de arbeidsmarkt. Er is een braderie, een modeshow (het
hoogtepunt!), optredens, fotoshoots, workshops en nog veel meer. Radio Aalsmeer is
de gehele dag aanwezig. Deelnemers komen uit de hele regio. In de speciale
cadeauwinkel Jij & Ik van Ons Tweede Thuis, wordt men geholpen door gemotiveerd
personeel. Kortom, het is een fantastisch evenement waar door de deelnemers, de gasten
en de vrijwilligers bijzonder van wordt genoten. Een bezoek op 22 juni wordt dan ook van
harte aanbevolen!
Er wordt van alle kanten gesponsord, maar er is altijd nog meer sponsorgeld nodig.
De dames worden van harte bedankt voor hun bevlogen verhaal en krijgen
€ 250 overgemaakt door onze Lions Club.

6. Estafettestokje van Carolien de R.
Dit wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

7. Rondvraag en sluiting
- Wendy gaat met haar gezin naar Fins Lapland; ze gaan skiën, snowscooteren,vissen, enz.
Ze heeft er erge zin in, na een drukke en ook emotionele periode. Het goede nieuws is dat
Eric is geslaagd voor zijn examen verzekeringen (met een 9!).
-Astrid is zeer druk met ONTspullen.
Verder zou ze van Joke graag nog meer horen over de Stichting Felice, het betreft dood
geboren kinderen. Joke kent iemand van die stichting; Joke zal worden gevraagd te
organiseren dat deze vrouw ons een keer iets komt vertellen hierover.
-Carolien v.R. werkt nog steeds bij Sanoma, maar dit keer bij de adeling Special Interests.
Volgende keer zal zij hierover meer vertellen.
-Annelies en haar partner hebben er een soorgelijk bedrijf bij gekocht en zijn nu op zoek naar
40+ personeel.
-Neeltje gaat in het najaar gelukkig weer een reis naar Zuid Afrika maken.
-Paula vertelt dat alle bewoners van Rozenholm een nieuw bed hebben gekregen.
Op 27 februari wordt er een “elfstedentocht” georganiseerd in Rozenholm. De aanwezigen
vinden het een leuk idee om alle deelnemers namens de Lions een tractatie aan te bieden.

