Verslag (393) Lionsclub Aalsmeer Ophelia

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

1.Opening, Roll call
De voorzitter opent de vergadering. De afwezigen worden doorgenomen.
Het estafettestokje van Caroline de Rooij wordt verschoven naar een volgende vergadering.

2. Verslag 392 d.d. 25 februari 2019
N.a.v. de notulen: De elfstedentocht in Rozenholm was een groot succes.
Toevoeging op het verslag: Caroline de R. en Neeltje waren afwezig.
Verder geen op – of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Esther.

3 . Mededelingen bestuur
• Er komt geen nieuwe datum voor het bezoek aan de brandweer. Het blijkt erg lastig om
een geschikte datum te vinden waarop voldoende leden aanwezig kunnen zijn.
• De opbrengst van de wijnactie is € 3.959,69 netto.
• Paula en Gerda gaan op 18 maart naar de zonevergadering.

4. Commissies
• Aspergediner:
De commissie is bijeen geweest. Idee is om op donderdag 16 mei bij Leenders een
aspergediner te houden. Prijs is € 49,50 per persoon voor een heerlijk 4 gangen inclusief
drank. Leenders verzorgt alles op 16 mei, club zorgt voor de kaartverkoop/loterij/
sponsoring. Minimum aantal is 65 kaarten, maximum 120. Er zijn tafels van 8 personen
of je kunt ‘aanschuiven’. De eerste tafel van 8 is ter vergadering reeds gereserveerd
door Esther. De concept uitnodiging wordt deze week gemaakt. Behalve de opslag op
de toegangskaart is er een loterij en worden sponsoren gezocht (€ 250,=). Een sponsor
krijgt een logo / naamsvermelding op de menukaart. De vergadering is enthousiast, we
gaan door met dit idee.
• Paasbroden:
Er is contact met Vooges geweest. Op 6 april worden de broden gebakken door 12
Lions dames en 8 gasten. Prijs is € 6,35 per brood, marge 50 %. Het is een uitdaging
maar we streven ernaar weer 1.000 broden te bakken/verkopen. Esther heeft de leaflet
rondgestuurd waarmee je kunt starten met de verkoop. Bestellingen graag doorgeven
aan Gerda/Lia/Esther. De eerste bestelling van 50 broden is ter vergadering reeds
gedaan door Sylvia. Na afloop komt er pas een PR-stukje in de krant. Vooraf geeft het
nl. te veel werk als er een enkele bestelling n.a.v. het krantenartikel komt.
• Nieuwe leden:
Er zijn 2 namen rondgestuurd. Daarnaast zijn eind vorig jaar 2 dames benaderd,
waarvan er 1 wellicht tijdens de volgende vergadering aanwezig is en met 1 hopelijk
binnenkort een afspraak is.
We praten over wat wijs is, benaderen van nieuwe leden of eerst bouwen aan de band
als club met elkaar. Belangrijk punt om nieuwe leden te benaderen is het huidige kleine
aantal van aanwezigen, met name als er een spreker is. Misschien is het een idee om

•

•

vooraf te inventariseren hoe de opkomst is en bij een te klein aantal de spreker
eventueel te verplaatsen. Ook praten we over het maken van een flyer en hoe om te
gaan als nieuwe leden zichzelf kunnen aanmelden.
Slag om Aalsmeer:
Vindt dit jaar plaats op 13 november. Locatie is nog niet bekend, er zijn 3 opties die
binnenkort bekeken worden. Als doel is Downtown Ophelia ingebracht. Daarnaast komt
er een landelijk doel, welk doel is nog niet bekend. Op 17 juni worden er vragen
gemaakt. De commissie heeft iedere maand een vergadering gepland.
Rolling diner:
Dit gaat niet door wegens te weinig deelnemers. Idee is om eventueel een BBQ te
houden op 29 juni (voorafgaand aan Plaspop) of op 24 juni (laatste clubavond).

5. Rondvraag en sluiting
• Barbara E.: Is bij de Salon de Musique van de heren Lions geweest. Het was erg leuk en
gezellig en er was mooie muziek.
• Barbara vd P.: Haar nieuwe baan als gastvrouw bij Tulp keukens in de Arena boulevard
vindt ze erg leuk. Verdrietig bericht is dat haar schoonzusje is overleden.
• Marian: gaat 2 weken op vakantie naar Tenerife.
• Joke: kijkt met projectontwikkelaar Meervast naar de mogelijkheden om op de plek van
Leenders appartementen te ontwikkelen/bouwen. Eerste gesprekken zijn geweest en de
buurt is geïnformeerd maar verder is er nog niets concreet.
• Wendy: Is erg druk. Met haar moeder gaat het niet zo goed, zij zit nu aan de chemo.
Wendy zelf had bij haar laatste controle geen goede uitslag, eind van de week moet zij
weer naar het ziekenhuis. We hopen allen op een goed bericht, sterkte!
• Leonie: Is ook erg druk, neemt tijdelijk het werk van een collega over. Daarnaast zit haar
jongste dochter in de lappenmand, deze week volgt nader onderzoek in het ziekenhuis.

6. Rondvraag en sluiting
Om 21.55 uur sluit Paula de vergadering. Volgende vergadering komt er een spreker van
Stichting Felice.

