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1. Opening  
President  Mark van Stappershoef  opent om 19.08 uur de vergadering en heet eenieder welkom op 
de eerste vergadering, die onder zijn leiding plaatsvindt.  
 

2. Mededelingen Bestuur 
Het vaandel is nog steeds zoek. Een nieuw vaandel is gewenst.  
Er wordt nog 2 weken gewacht om het oude vaandel te lokaliseren.  
Penningmeester Patrick heeft bij een zusterclub in Brielle navraag gedaan naar de leverancier van 
hun clubvaandel en tevens gevraagd  naar de prijs van het kleinood. 
 

3. Notulen vergadering 19 december 2013. 
De notulen worden vastgesteld en ook door Marc Poelman  geaccordeerd na opgemerkt te hebben 
dat verhindert in de gebruikte zinsopbouw met een d geschreven wordt. 
 

     4. Financieel overzicht clubjaar 2012 – 2013 
Patrick vd H.geeft in zijn hoedanigheid als  penningmeester in grote lijnen uitleg over de 
financiële huishouding van het clubjaar 2012 – 2013. Met name de post “te ontvangen 
sponsoring” behoeft enige uitleg. Het betreft sponsoring KOF in de maand september. Het 
Kiwanis boekjaar loopt af op 30 september. Ter geruststelling kan Patrick mededelen dat de 
openstaande sponsorbedragen inmiddels ontvangen zijn.  
Joost vraagt aan de penningmeester hoe de post “Evenementen -/- eigen bijdrage” 
substantieel overschreden kan worden. De penningmeester belooft deze vraag te 
bestuderen en Joost van een antwoord te voorzien. 
Paul V. vraagt  zich af welke kosten bij programma- avonden vallen binnen de contributie en 
welke “eigen bijdrage“ zijn. 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de vaste kosten van een “Programma”  binnen 
de contributie en  de variabele kosten (eten en drinken) de eigen bijdrage vormen. 
De president geeft aan dat in het lopend clubjaar de Programma cie werkt met een budget. 
Overschrijding van het budget betekent “eigen bijdrage”.   
Voorzitter van de Kascommissie Olaf prijst de zorgvuldigheid van de penningmeester en gaat 
akkoord met het financieel jaarverslag 2012 - 2013. 
De vergadering verleent de penningmeester décharge voor het financieel overzicht  van het 
boekjaar  2012 – 2013.  
 
Het financieel overzicht  van de Kiwanis Rally staat op zichzelf. 
De Rally is om redenen in een stichting ondergebracht en voert dientengevolge een eigen 
financiële huishouding. Met het oog op transparantie is het financieel verslag van de Kiwanis 
Rally 2013 inmiddels op de website gepubliceerd.  
 
 

 



5. Commissies 

 Autorally    
Rob meldt dat de commissie bijeen is geweest op 15 januari jl. 
Ad en Thea (de uitzetters van de route van de 3 voorgaande rally edities) haken af dit jaar.  
Een uitdaging voor nieuwe mensen om naast bolletje  -  -  pijltje ook ander aanwijzingen te 
gebruiken bij het uitzetten van de route. De goodwillcards worden sponsorcards. Naast de 
rubrieken oldtimers, cabrio’s, elektrische auto’s, kan ook deelgenomen worden met gewone 
auto’s. Deelname is voor iedereen mogelijk. Datum Kiwanis Autorally 2014 is 25 mei as.  

 Communicatie en PR 
Ardwin heeft zich afgemeld wegens ziekte. De website is online en het lukt de meeste leden 
inmiddels in te loggen en info op te halen. Er wordt wel de vraag gesteld of er nog een app- 
release  komt voor  smartphones. 

 Programma-commissie  
Thierry geeft aan dat de datumprikker alweer verleden tijd is en dat de programma-
commissie  een volledig digitaal uitnodigingsbeleid gaat voeren via de website.  
Olaf gaat dit uitvoeren. 
De eerste programma-avond is op 6 februari en heeft als titel “Armoede”.  
Quiet 500 Tilburg en Stichting De Twern verlenen medewerking. 
Het is de secretaris ontgaan wie de vraag stelde “geldt er voor de armoede- avond ’n 
dresscode”? 
Voor meer info raadpleegt men de website.  

 Tussencommissie Mentorschap 
Paul kondigt aan dat Kiwanisclub Hooge Santley io dit jaar de charter gaan beleven en dat dit 
een einde gaat maken aan een mentorschap van vele jaren. 
Naast dit heuglijke feit vertelt Paul onlangs jarig te zijn geweest en trakteert  het hele 
gezelschap op een rondje. Proost en bedankt Fleur. 

 Meimarkt 
Patrick D. meldt dat er binnenkort een werkvergadering met Hooge Santley wordt belegd. 
Waar kunnen nu reeds spullen worden ingeleverd? (Paul) 
Hierop zal de commissie antwoorden. 

 Kinder Oogstfeest  
Joost geeft aan dat het KOF is uitgegroeid tot een succesvolle activiteit met veel 
belangstelling van bezoekerskant. De commissie gaat zich binnenkort buigen over het “dikke 
buikgevoel” waarmee de bezoekers na deelname het evenement verlaten. 
De huidige opzet moet veranderen. Heel veel werk komt op de schouders van de 
commissieleden terecht. Dit zou meer naar de Klasseboeren kunnen worden gedelegeerd. 
De president merkt op dat het KOF nog meer een gezamenlijke clubactiviteit zou moeten 
worden. Vele handen maken licht werk.  

 Leden   
Chris heeft binnenkort een afspraak met aspirantlid Niek om te praten over de voortzetting 
van zijn aspirant-lidmaatschap.  Leden werven lijkt ’n moeizaam proces.  
Alle inzet en zorgvuldigheid is betracht. Het baart de commissie zorgen. Er wordt de club 
gevraagd kandidaten aan te dragen met in acht name van diversiteit, leeftijd enz.  

 Lustrum   

Bij afwezigheid van Rein geen mededelingen. 

 Advies   
Wil weet zeer breedsprakig en in wollig taalgebruik kenbaar te maken dat de 
Adviescommissie een meer nauwkeurig omschreven  adviesopdracht tegemoet ziet. 
President Mark zal de opdracht schriftelijk formuleren. De voorlopige werktitel is “hoe kan 
de relatie van Kiwanisclub Tilburg met de Senatorenkamer Tilburg verder vorm krijgen”. 
 



 

 Archief   
Paul gaat de commissie aanvoeren en vraagt eenieder om archiefzaken bij hem in te leveren. 
Wil biedt hulp aan om zijn gevonden dozen archief materiaal niet alleen in te leveren, maar 
ook mee te verwerken. Ook Anton J. heeft historisch materiaal en biedt zijn hulp aan. 
Rob heeft ook een doos met archief materiaal staan. 

 Kas commissie  Reeds behandeld bij agendapunt 4. 
 Kerststal   

De kerststal kwam, stond er en is weer weg. Anton J. is 2 keer gebeld. De huidige eigenaar 
van de kerststal is de Diamantgroep. De jaarlijkse kosten voor de gemeente om de kerststal 
te plaatsen, te verwijderen, te verlichten enz. bedragen ca. 8.000,--  euro. 

 Rondvraag 
---  Chris biedt een doos met vaantjes aan. Tevens de complimenten aan de President voor 
zijn opmerking richting Senatoren tijdens de Presidentsborrel “dan zien wij jullie uitnodiging 
graag tegemoet”. 
 ---  Complimenten van Thierry. 
---   Wil maakt nog een opmerking, die door de slechte akoestiek van de vergaderruimte de 
secretaris niet bereiken kon. 

 Sluiting. 
President Mark dankt eenieder voor zijn bijdrage en sluit om 20.45 uur de vergadering. 
 

 
Volgende plenaire vergadering 20 februari 2014  as. in “Hofstede de Blaak”.  Off. convocatie volgt. 
 
 

 


