
Notulen Plenaire vergadering     19 december, 2013 

          “Hofstede De Blaak” 
           
Aanwezig:   Marc P, Bart, Jos, Patrick D, Wil, Ardwin, Chris, Frank, Marc W, Harry, Pieter,  

Patrick vd H, Martin, Anton v K, Rein, Marc N, Paul, Niek, Jaap 
Afwezig mk:    Thierry, Anton J, Rob, Olaf, Joost  Afw. zk:  Karel 

 
 
 

1. Opening  
Past President  Marc Poelman  opent om 19.10 uur de vergadering en heet eenieder welkom.  
Met name welkom aan twee aspirantleden: Jaap Dijks en Niek van den Broek.  
President Mark van Stapperhoef is verhindert ivm een beroepsmatige verplichting van ernstige aard 
elders in Brabant. 
 

2. Mededelingen Bestuur 
Presidentsborrel zal plaatsvinden op 9 januari 2014. Locatie wordt nog bekendgemaakt. 
Paul Vr. interrumpeert met de opmerking dat de 1e en de 3e  donderdag van de maand “Kiwanis-
avonden” zijn. Dit wordt door meerdere clubleden onderschreven. Datumprikker heeft uitgewezen 
dat de meerderheid voor 9 januari kiest. Paul maakt van de gelegenheid gebruik om ook zijn tweede 
grief tegen de Presidentsborrel te uiten tw. Traditie herstellen en de Presidentsborrel weer ten huize 
van de President organiseren. 
 

3. Notulen vergadering 21 november 
Notulen worden geaccordeerd. 
 

4. Kennismaking met aspirant-leden 
Jaap Dijks stelt zich voor aan de club. 
Jaap is via Thierry in contact gekomen met de leden commissie. Heeft een partner Ilse. Is 
constructeur  van beroep. Werkt bij een bureau in Utrecht.  
 
Niek van den Broek stelt zich voor aan de club. 
Niek is via Anton Jungerhans in contact gekomen met de leden commissie. 
Heeft een partner Kay, 2 jonge kinderen en is manager van Heuvelpoort te Tilburg. 
De zittende Kiwanisleden stellen zich voor aan de aspirantleden. 
 

5. Financieel verslag 2013. 
Door tijdgebrek van de Kascommissie heeft de laatste controle niet plaats kunnen vinden. 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 16 januari 2014. 
 

6. Commissies 

 Autorally (bij afwezigheid van Vz. Rob informeert Marc N.)   
De commissie is reeds bij elkaar geweest voor evaluatie en vasstellen van de datum voor de 
volgende editie.  Noteert u allen 24 mei voor de Kiwanis Autorally 2014.  

 Communicatie en PR 
De website gaat zeer binnenkort de “lucht in”. Ardwin heeft de voorbije maanden alle 
voorbereidingen getroffen en is nu bezig met het operationeel maken. Daarvoor is input 
nodig. Elk lid stuurt binnen een week een korte beschrijving van zichzelf voor het digitale 
smoelenboek. De foto’s voor het smoelenboek worden door Ardwin gemaakt. 
De site bestaat uit een openbaar gedeelte en afgeschermd gedeelte. 
Ardwin zal de opzet van de website aan alle leden doormailen. 



Zodra de website draait gaan wij volledig op de digitale toer. 
U gaat de site wekelijks bezoeken voor: het ophalen van de vergader-agenda, het nalezen 
van de notulen, informatie over de programma-avonden, info over evenementen, Kiwanis 
nieuwsflitsen enz. enz.   

 Programma-commissie (bij afwezigheid van Vz. Thierry informeert Frank) 
De commissie heeft gekozen voor een 3 delige “thematische insteek” 
Voorbeelden  --- bedrijven en informatie 
   --- bijvoorbeeld thema Armoede 
   --- mannenavond 
De informatie over programma’s wordt via de website verstrekt. 

 Meimarkt  Vz. Patrick D. 

De meimarkt vindt plaats op 7 en 8 juni.  Dit is het Pinksterweekend. 
Verdere info volgt in de komende maanden. 

 Kinder Oogstfeest (bij afwezigheid van Vz. Joost informeert Ardwin) 

De commissie heeft de laatste editie geëvalueerd. Nog geen nieuwsfeiten.  

 Leden  Vz. Chris 
De commissie komt in januari bijeen.  Corné van Roessel heeft gevraagd de komende 12 
maanden (ivm zeer drukke werkzaamheden) geen Kiwanis uitnodigingen te ontvangen. 
Daarna wil hij graag zijn  aspirant-lidmaatschap overwegen.  

 Lustrum  Vz. Rein 
De commissie gaat vanaf januari 2014 van start. 

 Advies   
Vz. Wil vraagt of het bestuur een opdracht kan geven. Marc P. vraagt de commissie om de 
verhouding van Kiwanisclub Tilburg tot de Senatorenclub Tilburg onder de loep te nemen. 
De opdracht wordt geaccepteerd.  

 Archief  Vz. Paul 
Paul is van mening dat de naam verkeerd is. Cie ondersteuning website mbt ondersteuning 
historische gegevens zou beter passen. Wil heeft bij opruimingswerkzaamheden dozen 
gevonden met “Kiwanis materiaal”. De commissie kan aan de slag.   

 Kas commissie  Bij afwezigheid van voorzitter Olaf geen mededelingen. 

 Lief en Leed  Vz. Wil  vraagt input. De club is gezond. 

 Kerststal  Vz. Anton (niet aanwezig) bericht schriftelijk dat de kerststal er weer in volle glorie 
bij staat op de Heuvel en bij calamiteiten wordt hij nog steeds uit bed gebeld.  
Paul Vr. onderschrijft dat de stal er (al is het zonder lichtjes) goed bij staat. 

 Rondvraag 
---  Bart E. --  Nico is optimistisch, laat ons groeten en wenst eenieder prettige Kerstdagen. 
---  Ardwin vraagt of een clubbezoek aan het Kruikenconcert mogelijk is. Rein geeft aan dat 
dat voor editie 2014 nu niet meer te regelen is.  Wel voor editie 2015 mits er nu werk van 
gemaakt wordt. 
---- Paul Vr. Als mentor van Kiwanisclub Hooge Santley maakt hij bekend dat deze club graag 
meer deelnemers wenst aan de Autorally.  

 ---  Marc N. informeert naar het Kiwanisvaandel. De past president vraagt de penningmeester 
te onderzoeken of er financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden voor een nieuw 
vaandel. 

 Sluiting. 
Past president Marc dankt eenieder voor zijn bijdrage en sluit om 21.15 uur de vergadering. 
 

 
Volgende plenaire vergadering 16 januari 2014  as. in “Hofstede de Blaak”.  Off. convocatie volgt. 
 



 


