Verslag (394) Lionsclub Aalsmeer Ophelia

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

1.Opening, Roll call
De voorzitter opent de vergadering en de afwezigen worden doorgenomen.
2. Verslag 393 dd 11 maart 2019
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
3 . Mededelingen van het bestuur
Het dankkaartje nav de belangstelling bij het overlijden van Henny Somberg gaat rond.
4. Juliette Zwaan van Stichting Félice
Juliette heeft de Stichting Félice opgericht nadat haar pasgeboren dochtertje Félice na een
paar dagen was overleden. Dit was een zeer verdrietige gebeurtenis. Zij en haar man
misten toen een aantal essentiele zaken. De opgerichte Stichting is opgericht om ouders
te helpen om het afscheid van hun kindje zo mooi mogelijk te maken. Ouders kunnen een
financiele bijdrage aanvragen voor bijv het kistje, bloemetjes, balseming, enz. Er zijn in 1 ½
jaar 228 aanvragen binnengekomen. De Stichting heeft een ANBI status.
Juliette heeft een boekje geschreven over haar ervaringen. Dit kan via de website
www.stichtingfelice.nl worden besteld.
Na dit roerende verhaal krijgt Juliette de toezegging van een dotatie van € 250.
5. Estafettestokje van Carolien de Rooij
Carolien is lid sinds september 2012.
Ze herinnert zich nog het eerste goede doel, de Stichting Hoogvliegers. Het evenement
waar wij als club aan meewerkten heeft veel indruk op haar gemaakt.
Ze vindt het vrijwillegerswerk via de Lions een mooie tegenhanger tegenover haar werk.
Zij vertelt verder uitgebreid wat haar nieuwe functie bij de afdeling Special Interests bij
Sanoma inhoudt.
In plaats van een fles wijn in de doos voor degene die het estafettestokje overneemt heeft
ze een stapel tijdschriften van Sanoma meegenomen.
Het estafettestokje wordt overgenomen door Sylvia S.
6. Commissies
- Nieuwe leden; Er zijn enkele namen aan de leden kenbaar gemaakt, tegen een werd
bezwaar gemaakt. De andere dames moeten nog worden bezocht. Het is waarschijnlijk beter
om, als er iets uitkomt, ze aan het begin van het nieuwe seizoen uit te nodigen.
- Paasbroden bakken; dit gaat gebeuren op 6 april vanaf 9 uur. Er zijn inmiddels voldoende
hulpkrachten. Er wordt bij de leden op aangedrongen om de broden nu ook echt aan de man
te gaan brengen, want op dit moment zijn er nog maar 359 broden besteld (tegen vorig jaar
1000). Hierover zal een oproep aan de leden uit gaan.
- Het aspergediner; de commissie heeft zojuist vergaderd. De flyer is bijna af en het
evenement staat al op onze website, inclusief aanmeldingsformulier. De flyer zal aan de
leden worden gestuurd met het verzoek om vrienden en familie uit te nodigen. Ook oud
leden worden benaderd. Er zijn tafels van 8 personen, maar uiteraard kunnen er ook
mensen los komen en aanschuiven.

Er worden sponsors en loterijprijzen gezocht. Mochten hiervoor nog suggesties zijn dan
horen we dat graag. Sylvia S, Esther en Elsbeth hebben al een tafel van 8 personen gevuld.
- De Slag om Aalsmeer; deze is gepland op 13 november. Op 25 april gaan wij bij de
mannen Lions vragen maken en op 17 juni komen de mannen bij ons.
- Rolling Dinner; dit komt te vervallen omdat er geen geschikte datum kan worden gevonden.
In plaats daarvan worden de partners bij de afsluitende BBQ uitgenodigd.
7. Slotavond BBQ met partners
De keuze wordt voorgelegd: ofwel zaterdagavond 29 juni voorafgaand aan Plaspop of
maandagavond 24 juni. De aanwezigen kiezen voor 24 juni. Details volgen nog.
8. Rondvraag en sluiting
- Neeltje’s voet geneest goed. Zij is 3 weken lang door haar neef liefdevol verzorgd.
- Nicolette woont nu in een gezellige kaswoning op het terrein van haar nieuwe huis en
het is daar zeer gezellig.
-Karlijn heeft 10 weken in 30 gr C vertoefd en heeft het nu koud. Zij is op zoek naar een
nieuwe opdracht.
-Barbara v/d Pl is heel blij met haar nieuwe baan.
-Carolien de R’s vader is in een verpleeghuis opgenomen, een verdrietige zaak.
-Astrid heeft 3 schilders in huis en dat valt niet mee.
-Annelies heeft haar 50e verjaardag gevierd. Tijdens de vergadering hebben we daarom
heerlijke gebakje gegeten.
-Leonie’s dochter heeft duizeligheidsmigraine, heel lastig, want ze voelt het vaak niet
aankomen.
-Paula doet ons de groeten van José en Hans die uit Italie terug zijn. Ze hebben gelukkig
allebei werk gevonden.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.

