
NOTULEN LIONS CLUB DOETINCHEM, vergadering 4 maart 2020 
 
Dit keer een bijzondere opening. In verband met het coronavirus heeft onze tailtwister Willem 
Tel voor eenieder, inclusief spreker en dame van de bediening, een  bijzonder hoofd- en mond 
bedekkend attribuut meegenomen. In verschillende kleuren. Zodat rangen en standen 
duidelijk kenbaar zijn. Voor het bestuur in fel rood. 
 

  
 
Vervolgens worden we door de gastspreker van vanavond, Erwin Ykema, private banker bij 
ING en collega van Maarten Telnekes, meegenomen in de bijzondere en fascinerende wereld 
van de herenschoen. We horen over de leest, de roos, de cambreur, contrefort en achterbies. 
En voor een beetje schoen moet de beurs getrokken worden. Je bent zo maar € 800 kwijt. 
Maar dan heb je ook wat. Hoogwaardige kwaliteit. En mits goed onderhouden jarenlang 
loopplezier. Dan vallen de euro’s per jaar nog wel mee. 
 
Na deze plezante en met duidelijke passie gebrachte verhandeling en ons clublied voor dit 
keer één jarige (HD) gaat onze president staande verder met de ledenvergadering. De ietwat 
hardhorende Han Meibergen heeft de microfoon van zijn ringleiding op de bestuurstafel 
geplaatst. Helaas voor hem vlak naast de bel.  De gongslag kwam oorverdovend binnen. 
 
Puntsgewijs het besprokene: 

 Harrij Mathijsen heeft het privileged membership aangevraagd vanwege leeftijd en 

lichamelijk ongemak. Bestuur en ledenvergadering stemmen in. In de officiele 

Constitutions and Bylaws van onze Lions organisatie staat hierover geschreven: 

Privileged: A member of this club who has been a Lion fifteen or more years, who, 



because of illness, infirmities, advanced age or other legitimate reason, as determined 

by the board of directors of this club, must relinquish his/her active status. A 

Privileged Member shall pay such dues as the local club may charge, which dues shall 

include district and international dues. He/she shall have the right to vote and be 

entitled to all other privileges of membership except the right to hold club, district or 

international office. This membership category shall be included in the club delegate 

formula calculation.  

 Onze website krijgt meer en meer allure. Het archief raakt steeds beter gevuld. Zo 
ontstaat een fraaie geschiedschrijving van onze club. Vanaf 1996 tot heden hebben we 
nu al aardig wat documentatie. Kees van Steenbergen is hierin actief. Hij zal op zolder 
bij Geert Schieven in de overblijfselen uit vroegere jaren grasduinen om eventuele 
belangwekkende stukken digitaal vast te leggen voor het nageslacht. Discussie over 
enerzijds privacy (niet alles mag zomaar voor iedereen toegankelijk zijn) en anderzijds 
aantrekkelijkheid van de site voor potentieel nieuwe leden. Niemand heeft bezwaar 
dat zijn foto op de site komt. Heeft iemand wel bezwaar, gelieve dit te melden bij Kees. 
Maar het meeste zal toch achter de log-in komen. Henk Breuker zal de oude 
ledenfolder actualiseren, zodat die op het publieke deel kan. 

 

 Lief en leed: Peet Rothuis heeft een zware longoperatie ondergaan in het 
Radboudziekenhuis. Langzaam maar zeker is hij herstellende. En Pim Vestiens vertelt 
zelf over zijn recidiverende kaakontstekingen, gevolg van jaren geleden bestralingen 
in verband met tumor in hoofd-halsgebied. Hij heeft al diverse operaties gehad. En er 
volgen er nog meer. Zoals gewoonlijk  blijft Pim optimistisch en heeft ook de humor 
hem niet verlaten. 

 

 Programma: 29 april taphap met dames. In Zelhem in het nieuwe restaurant van 
Jurgen: Jamy’s. En op 6 mei vergadering van President met de commissievoorzitters. 
Er zal gesproken worden over een andere werkwijze. Minder starre commissies, maar 
meer projectgericht. Ook wordt nog dit presidentiele jaar een bedrijfsbezoek 
voorbereid. 
 

 We serve: Er is al fors lesmateriaal aangeschaft voor Stichting Opvang Noach te Halle. 
T.a.v. onze inzet voor “Levens redden in Doetinchem” heeft de eerste ploeg het 
reanimatie certificaat al binnen. Woensdag 11 maart volgt de tweede groep Lions. 
Daarna rest nog het plaatsen van 2 AED’s. En Liander Reuling gaat een werkgroep 
formeren om onze betrokkenheid met Jongeren Opvang Doetinchem (JOD) in daden 
om te zetten. Ook zijn er volop activiteiten in het kader van NL Doet: via Present gaan 
we een huis opknappen (Henk Breuker), een tuin in orde maken (Freddy Karakezi). En 
voor Elver in Laag-Soeren gaan we een kippenren bouwen (Ruud Wink). En zoals in de 
vergadering afgesproken hebben we € 500,- gedoneerd voor MotorBike 2020, een 
motortocht voor Lions uit Nederland en Duitsland met als doel naast verbroedering en 
gezelligheid ook geld op te halen voor RaceRunner fietsen voor gehandicapte 
kinderen. En tenslotte willen we de attributen van de paperclip actie van onze 
tailtwister te gelde maken middels een loterij op Koningsdag, maandag 27 april. Doe 
mee en geef je op bij harding@hccnet.nl ! 
 
6 maart 2020 
henkdrost, waarnemend secretaris 
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