
Beste Lions, 

Toen ik dankzij mijn sponsoren Jan van Iersel en Ruud Wink lid werd van deze club wist ik 

niet precies wat ik ervan moest verwachten. Ik vond een aantal zaken belangrijk waar het 

voor mij aan moest voldoen. Het moet nut hebben, ik moet er wat van opsteken, maar met 

name ook dat ik er plezier heb. Hier kom ik later op terug. 

En dan nu 4 jaar na mijn installatie sta je hier als President van deze mooie Lions club, in een 

toch wel bizarre tijd. En wat ga je dan zeggen op je inaugurele speech, ter inspiratie heb ik 

een aantal speeches gelezen van mijn voorgangers. En ik kan u zeggen dat daar hele epistels 

tussen zaten. Misschien stel ik u teleur of bent u juist blij, dat hoeft u vanavond niet te 

verwachten.  

Voordat ik mijn thema voor dit jaar bekend ga maken en hoe het programma er in grote 

lijnen uit gaat zien, wil ik ook nog kort terug kijken op het jaar van Ramon. Wat kan ik erover 

zeggen, ik kan het helaas niet anders maken dan dat jij Ramon de geschiedenisboeken in zal 

gaan als de President onder wiens leiding we de Corona crisis ingingen. Dat geeft mij dan 

wel weer de kans op om de geschiedenis van onze Lions Club in te gaan als de President 

onder wiens leiding we uit de Corona crisis kwamen.  

Wel heeft dit bijzondere jaar ertoe geleid dat je jouw debuut hebt gemaakt op Youtube, of 

je een bekende Youtuber gaat worden dat weet ik niet maar ik wil je een compliment maken 

hoe je samen met Sander Onlions TV hebt opgepakt, erg mooi medium om toch contact met 

elkaar te houden en clubzaken met elkaar te delen. Een mooi voorbeeld van flexibiliteit en 

vindingrijkheid. Ook het bedrijfsbezoek aan de Esbro was wat mij betreft een van de 

hoogtepunten met een erg hoge attendance. Ramon dank voor het afgelopen fiscal year, 

graag (nogmaals) een applaus voor Ramon. 

Dan kom ik nu bij mijn thema voor het komende jaar, zoals ik in het begin al aangaf vond ik 

een aantal zaken belangrijk waar de Lions Club voor mij aan moest voldoen. Het moet nut 

hebben, ik wil er wat van opsteken en het moet leuk zijn. Langs deze 3 pijlers zal ik het 

komende jaar proberen in te richten. En ik zeg er bewust “proberen” bij, want we leven nog 

steeds in een wereld met een actief Corona virus en hier zullen we voorzichtig mee om 

moeten gaan. 

Dat heeft mij, de programma commissie en het bestuur wel aan het denken gezet. Wij 

hebben immers te maken met een 1,5 meter samenleving en binnen onze club hebben we 

een groep leden die in de risicogroep zitten. Onze gebruikelijke TapHap waar we gezellig bij 

elkaar staan en een biertje/wijntje drinken kan op dit moment niet in die vorm plaatsvinden. 

Om toch invulling te kunnen geven aan de drie hiervoor genoemde pijlers en om het 

allemaal veilig te laten verlopen hebben we besloten om tot aan het nieuwe jaar onze 

bijeenkomsten wat anders in te richten.  

We hebben ervoor gekozen om t/m de nieuwjaarsbijeenkomst onze Taphap en de 

vergadering samen te voegen. Dat betekent dat het aantal bijeenkomsten minder zal zijn 

dan gebruikelijk met een aangepast programma. Hoe zal zo’n avond eruit zien? Iedere 

avond begint om 18:00 uur en zal worden begonnen met een borrel en een hapje eten en 



daarna een activiteit of een spreker. Het eten en borrelen doen we aan tafel zodat er 

voldoende afstand gehouden kan worden.  

Hier in de Kruisberg kan Mark dat voor ons regelen doordat we in de grote zaal zitten. Op 

het moment dat het gevaar van Corona geweken is gaan we terug naar ons normale ritme 

met de Tap Happen en de vergaderingen. 

Om het maar concreet te maken zal ik nu het programma met u doornemen tot aan de 

nieuwjaarsbijeenkomst: 

- 2 september: seizoensopening bij Geert, de afgelopen jaren deden we dit bij Pim in 

de tuin echter gezien de operatie die Pim moet ondergaan durft hij niet te beloven 

dat dit haalbaar is. Geert dank voor je gastvrijheid; 

- 16 september: spreker Wim Kuperus met kleermaker. Wim komt ons die avond wat 

vertellen over kleding, stijl, wat past wel of niet bij jou en wat voor indruk maak je. 

Ook neemt hij zijn kleermaker me die wat zal vertellen over kleding an sich en hoe 

het gemaakt wordt; 

- 14 oktober; gaan we op bezoek bij het bedrijf van Walter Spangenberg, Saro Gastro-

Products in Emmerich; 

- 11 november; zoals jullie waarschijnlijk weten is een van mijn grootste passies lekker 

eten en drinken en dan het liefst bereid op de BBQ. Dit zal het thema zijn van deze 

avond, hoe en wat precies hou ik nog even geheim; 

- 2 december; hebben we onze jaarlijkse Sinterklaasavond. Dit zal een bijzondere 

avond worden, meer info hierover volgt later; 

- 9 januari; onze nieuwjaarsbijeenkomst, locatie en info volgt later. 

Voor de bovenstaande bijeenkomsten kunt u zich aanmelden op onze website, dit zal het 

medium zijn voor informatie over het programma en om je aanwezigheid aan te geven. 

Komende week zal het programma voor het komende seizoen erop staan. 

Naast dit programma hebben we nog een aantal leuke activiteiten in het vooruitzicht. Zoals 

door Bert aangekondigd bij Toon is er de mogelijkheid om een kookcursus te volgen op het 

Metzo College, inmiddels hebben 25 leden zich aangemeld. Dit zullen 3 avonden zijn en de 

info hierover volgt nog. 

Daarnaast is onze club aan de beurt om de interservice bijeenkomst te organiseren, dit is dit 

jaar vanwege het corona virus niet doorgegaan. Ruud Wink en Henk Drost hebben het 

initiatief genomen om dit te organiseren en het plan is nu om in juni 2021 de rockopera 

Freyheyt te bezoeken in het Amphion. 

Aan de onderdelen plezier en inhoud hebben we dan denk ik voldoende invulling gegeven 

voor het komende halfjaar.  

 

Dan de pijler Nut. Toen Ramon president werd hebben wij van tevoren een middag bij 

elkaar gezeten om te overleggen hoe we wat meer bestendigheid krijgen in wat we doen bij 

de club en het niet eindigt na een fiscal year. Vandaar het idee van de projecten. Hier zullen 

we dan in het komende jaar ook mee doorgaan, zoals bijvoorbeeld het project van Leander, 



Ruud en Henk Drost. Deze projectmatige aanpak lijkt goed te werken, een voorbeeld 

hiervan is ook het city curling event van afgelopen jaar. Een enthousiaste groep die het 

oppakt en er een groot succes van maakt. In het verlengde daarvan zou ik het komende jaar 

ook eens kritisch willen kijken naar het nut en de effectiviteit van bepaalde commissies.  

Er zijn een aantal commissies waar we niet zonder kunnen maar naar mijn mening ook een 

aantal die we anders in zouden kunnen richten of wellicht wat achterhaald zijn.  

Ook hoop ik dat we dit jaar net als de voorgaande jaren een aantal nieuwe jonge leden te 

kunnen verwelkomen zodat de continuïteit van onze club ook gewaarborgd is in de 

toekomst.  

Dan wil ik tot slot afsluiten met de samenstelling van het bestuur voor het komende jaar. 

Pim zal als past-president het bestuur gaan verlaten. Ik ben heel blij om te kunnen melden 

dat Kees van Steenbergen plaats gaat nemen in het bestuur. Het doel is dat Kees, Henk 

Drost over een jaar zal opvolgen als penningmeester. Henk heeft dit inmiddels heel wat 

jaren met uiterste precisie voor ons verzorgd maar heeft aangegeven dat het tijd wordt dat 

iemand anders penningmeester wordt. Kees gaat een jaar met Henk meedraaien en neemt 

dan het stokje over. Doordat Kees in ons toch wel jonge bestuur komt blijft ook de kennis 

over de historie van onze club gewaarborgd in het bestuur. En ten slotte onze tailtwister, 

het heeft een paar tomen kippen gekost maar Willem gaat het komende jaar ook weer de 

rol van tailtwister van onze club vervullen. Mag ik voor deze heren een applaus.  

Dan is het al met al toch nog een heel verhaal geworden en wordt het hoog tijd om te 

stoppen en lekker te gaan eten. Mark heeft iets speciaals voor ons geregeld, jullie hebben 

het waarschijnlijk al gezien maar er staat een grote Amerikaanse smoker buiten waarop 

voor ons een aantal heerlijke gerechten bereid worden. 

Dank voor uw aandacht, voor straks eet smakelijk en ik wens u een fijne avond toe. 

 

Maarten Telnekes 

1 juli 2020 

 

 


