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Agendapunt 6:

Orde van de Algemene Vergadering
Op de agenda staan diverse punten die zorgvuldige bespreking verdienen. Om zo
effectief mogelijk met de beschikbare tijd om te gaan, stelt het bestuur voor om, in
aanvulling op Statuten en Huishoudelijk Reglement, de volgende afspraken te maken:
-

Bespreking van de agendapunten vindt in beginsel plaats in twee rondes. Als
eerste krijgen indieners van wijzigingsvoorstellen het woord in volgorde van
aanmelding. Daarna krijgen de overige sprekers in volgorde van aanmelding het
woord.

-

Na de eerste ronde wordt door of namens het bestuur gesproken.

-

De voorzitter kan zo nodig een tweede of derde ronde houden.

-

Als het onderwerp voldoende is besproken vindt aansluitend stemming plaats.

-

Als bij een agendapunt een motie is ingediend, conform artikel 14 lid 3 van het
Huis-houdelijk Reglement, dan is de motie vanaf het moment van indienen
onderdeel van de bespreking van het desbetreffende agendapunt.

-

-Stemmingen:
o Indien geen van de aanwezigen een stemming verlangt, wordt een voorstel
bij acclamatie aangenomen.
o Dit geldt ook voor stemmingen over personen.
o In geval van meerdere kandidaten wordt schriftelijk gestemd.

-

Voorstellen van orde worden direct in behandeling genomen en in stemming
gebracht.

-

De voorzitter kan spreektijd per onderwerp en spreker vaststellen.
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Concept Verslag
29 Algemene Vergadering op 12 sept 2015 te Sittard
Versie: 7 april 2016
e
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Zaal open
Om 10.35 vraagt de ladyspeaker, Beppie Caanen, de aanwezigen om te gaan zitten en vraagt zij aan de
aanwezigen om bij het verlaten van de zaal aan het eind van de vergadering de telefoon weer aan te
zetten. Vervolgens geeft zij het woord aan de eerste spreker.
Opening Congres 2015
-Congres voorzitter van de Kiwanis Club Stein – Maaskentj Eric Mantelaers heet alle aanwezigen van harte
welkom en gaat vervolgens kort in op het belang van de jeugd. In Zuid-Limburg is een terugloop in de het
aantal leden van Kiwanis merkbaar. Hier lijkt sprake van een generatiekloof en mogelijk te veel vast geroest in
oude patronen. Hij roept ons allen op om elkaar te motiveren – inspireren en te organiseren.
Wenst ons allen een goed congres en verblijf in Sittard/Elsloo toe.
-Burgemeester M. Leurs Gemeente Elsloo.
Burgemeester complimenteert de aanwezigen voor de doelgerichte inspanningen die Kiwanis leden
belangeloos voor de maatschappij doen. Hierbij zoekt u de samenwerking. Lid zijn van een serviceclub als
Kiwanis geeft een levenshouding weer naar de zwakkeren in de samenleving.
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-Gouverneur Duitsland Dieter Hagelstein dankt voor de uitnodiging. Gaat vervolgens in op de persoonlijke
contacten en heeft veel respect voor de wijze waarop het district Nederland het project “Tetanus, de wereld
uit” heeft aangepakt. Dankt voor de samenwerking en laat dit vergezeld gaat van cadeautjes.
Opening van de Algemene Vergadering door Gouverneur Frans van der Avert.
Hieronder volgt de integrale toespraak van de Gouverneur.
Beste mensen,
Dank dat jullie gisteren en vandaag de reis naar Limburg hebben willen maken om hier aanwezig te zijn.
Ons Congres is een jaarlijks trefpunt in onze organisatie en dat willen we ook graag zo naar voren laten
komen.
Dank aan de burgemeester van Stein voor haar mooie woorden+ ik kom daar graag nog even op terug Welkom
ook aan onze President- designate van KI-EF en aan onze Vice- president Designate En uiteraard een bijzonder
welkom aan mijn grote vriend Dieter Hagelstein, gouverneur van Duitsland en zijn vrouw Anne-Rose. En
Christina uiteraard ook zeer welkom.
Ik wil hier graag iets teruggeven van het afgelopen jaar.
Ik wil daarbij op dit moment graag even terugkijken op het afgelopen jaar. En daarna ook even vooruitkijken.
Het is voor mij een boeiend jaar geweest met veel bijzondere ervaringen. Het was enerverend maar gelijktijdig
heel inspirerend en het heeft me veel energie gegeven. Ik heb clubs gezien die met activiteiten bezig zijn waar
je terecht trots op mag zijn Ik heb clubs gezien die de basisgedachte van Kiwanis met bravoure uitdragen.
Clubs die je niets hoeft te vertellen want ze vertellen het jou wel!
Ik heb veel geleerd van en over onze organisatie en ik ben daar heel dankbaar voor.
Kiwanis heeft in deze periode voor mij veel meer inhoud gekregen
Dat is voor mij uitermate waardevol geweest en ik hoop dat ik de organisatie daardoor ook verder heb kunnen
helpen en da mogelijk in de toekomst ook nog kan.
Maar als ik dan vooruit kijk heb ik toch ook wel enige zorgen De vergrijzing slaat in onze organisatie hard toe.
Dat is op alle fronten merkbaar en leidt tot veel onzekerheid Ik zie clubs die er niet in slagen om weer jongere
leden aan te trekken en die daardoor in een crisisachtige situatie terecht komen
Daarom is het van groot belang dat we elkaar bij staan in het proces om aan de onderkant nieuwe leden
werven en verjongen. Dat kunnen we onder andere door ruimte te maken voor experimenten en nieuwe
werkwijzen. Maar gelijktijdig moeten we beslist aan de bovenkant zorgen dat oudere leden zich wel
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comfortabel, gewaardeerd en nog steeds welkom blijven voelen in onze organisatie.
Er is bij deze generatie een schat aan ervaring waar we zeker niet aan voorbij moeten gaan.
Ik heb daarnaast zorg over de relatie tussen Kiwanis International en de clubs. Daarvoor heb ik tijdens de
Conventie in Indianapolis ook expliciet aandacht gevraagd. Soms vraag je je af of we nog wel dezelfde taal
spreken.
We moeten elkaar wel kunnen blijven overtuigen van het wederzijdse belang dat er ligt en dat het als
mondiale organisatie samen blijven optrekken een meerwaarde heeft Dat vraagt wederzijds een investering.
Op dit moment voelt dat niet goed en ik heb begrip voor de kritiek van onze leden hierin.
Er is naar mijn overtuiging daarnaast echter ook sprake van een kloof tussen het landelijk bestuur en de clubs.
Dat staat een goede samenwerking soms in de weg. De wijze waarop we vorig jaar tijdens het congres met
elkaar zijn omgegaan was voor mij een heel sterk signaal Dit jaar heb ik daarom persoonlijk bewust
geïnvesteerd in een poging om die kloof te verkleinen.
Als die kloof te groot wordt kan er namelijk snel wantrouwen ontstaan en groeien in een organisatie, zeker
van vrijwilligers zoals Kiwanis Dat moeten we beslist voorkomen.
Ik heb dat gedaan door clubs te bezoeken en door wekelijks mijn blog uit te brengen. Dat met het duidelijke
doel jullie een beter beeld te geven van waar het bestuur mee bezig is. En daarnaast om interessante
ontwikkelingen in clubs onder de aandacht te brengen van andere clubs zodat die daarmee hun voordeel
kunnen doen. Ik houd persoonlijk aan deze acties een goed gevoel over.
Ik hoop dat het nieuwe team hierin op haar eigen manier zal blijven investeren
De wereld verandert in een snel tempo en is daarin uitermate onrustig Conflicten en oorlogen zijn
voortdurend aan de orde. Verdraagzaamheid is daarbij vaak ver te zoeken Dat heeft geleid tot een immense
stroom van vluchtelingen door heel Europa In dergelijke omstandigheden zijn kinderen steeds de dupe
Dat hebben we afgelopen week nog eens op een schrijnende wijze ervaren
Naar mijn mening mogen we hierin niet berusten Hier ligt naar mijn overtuiging ook voor Kiwanis een taak.
En in ons eigen land verschralen de zorgstructuren en neemt eenzaamheid, vooral ook onder ouderen, toe.
Langer kunnen leven betekent niet automatisch langer gelukkig zijn
In deze ontwikkelingen liggen naar mijn overtuiging voor Kiwanis veel aangrijpingspunten Ik ben van mening
dat we ons strategisch beleid op deze punten drastisch zouden moeten herijken En dat we onze
maatschappelijke positionering in dat kader zouden moeten heroverwegen. Als de wereld veranderd moeten
wij mee veranderen, daar ligt onze uitdaging. En als we dat niet doen zijn we straks de organisatie die hoorde
bij mijn vader en mijn grootvader. Laten we dat voorkomen. We hebben veel te bieden maar we moeten ons
dat bewust willen zijn. Ik vraag onze strategiecommissie om zich eens hierover te willen buigen.
Tot slot:
Kiwanis is een prachtige organisatie; koester dat…
En dan vraag ik nu uw aandacht voor een boodschap van onze wereldpresident John Button.
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In de video boodschap van John Button complimenteerde hij het district met de vele activiteiten en
betrokkenheid bij Kiwanis International. Met name ook de Young Professionals die actief zijn in Kiwanis
Nederland. Veel waardering ook voor de wijze waarop Kiwanis Nederland zich inzet voor het wereldwijde
project “Tetanus, de wereld uit”. Maar ook de wijze waarop wij Kiwanis Polen begeleiden is hij c.q. het bestuur
van Kiwanis International het District Nederland erkentelijk voor. President John Button heeft terdege kennis
genomen onze aan- en opmerkingen over de kosten van Kiwanis International en geeft aan dat bestuur en
organisatie hier serieus mee bezig zijn. Wenst ons allen een goed congres toe en veel succes met onze
activiteiten t.b.v. de zwakkeren in de wereld.
Herdenking van overleden leden

Hulsken
Moonen
Nagelsmit

Hans
Ton
Eric

KC Venlo-Jaomerdal
KC Kerkrade-Landgraaf
KC S-Hertogenbosch

Concept verslag ALV congres SIttard d.d. 12 september 2015

3

4

5

6
7

8

9

Tuijn
van Hennik

Frits
Jaap

van Wulfften Palthe RA
van Wulfften Palthe RA
Kool
Overman
Kuipers
Bosch

Ru
Ru
Ed
Lo
Johan
Henri

KC Almere
KC Brielle
KC Vught De Noordelijke
Meierij
KC Hilversum-Baarn
KC Heerhugowaard
KC Arnhem
KC Stadskanaal
KC Heerlen Maastricht

Bestuur mededelingen
Er zijn 170 aanwezigen, hiervan zijn er 105 stemgerechtigd. 55 clubs zijn aanwezig.
Hiermede is deze vergadering rechtsgeldig.
.
Benoeming Stemcommissie
Gouverneur benoemt de leden van de stemcommissie:
Kees van Ee, KC Assen
Jan van Veldhoven KC Weert
Hans Biemans KC Hilversum - Baarn
Orde van de vergadering
Vergadering gaat akkoord met het voorstel om in beginsel 2 rondes van discussie te hebben en
daarna zo nodig een stemming
Goedkeuring Notulen
van de AV 2014 gehouden in Weert
Verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.
Toespraak van President Elect Europese Federatie 2015-2016
President Elect Europese Federatie 2015 – 2016, Ernest Schmid, heeft de uitnodiging voor het congres graag
geaccepteerd. Is ook blij met de inspanningen die in Nederland t.b.v. Kiwanis breed worden gedaan.
Demonstreert vervolgens hoe wij als Kiwanis verschillende ballen in de lucht houden om onze doelen te
bereiken. Wenst ons verder een goed congres toe.
Verslagen
- Verslag van het DB 2013-2014
- Tussentijdse verslag van het huidige Dagelijks Bestuur en stand van zaken Strategisch Plan 2013 – 2018
Vanuit de vergadering komen een aantal suggesties, vragen en opmerkingen m.b.t. de naamsbekendheid,
groei, meer gebruik van de sociale media, samenwerking binnen de Europese Federatie. Maar ook om de clubs
te ondersteunen in hun inspanningen om te groeien. Als voorbeeld van een goede samenwerking wordt het
Sterrenfonds waarbij 12.000 kinderen en o.a. 200 Kiwanis leden waren betrokken genoemd. Vanuit de
vergadering worden complimenten gegeven over de wekelijkse Blog van de Gouverneur en de wijze waarop
het bestuur de communicatie met de clubs heeft verbeterd. Met name ook door de persoonlijke contacten.
Het postzegel denken is voorbij.
Sjoerd Timmermans, president elect KI-EF 2017-2018, gaat kort in op de gedachten dit op dit moment binnen
KI-EF leven en worden uitgewerkt. Stappen om te moderniseren worden gezet, maar kost tijd.
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Financiën
10.1
Goedkeuring Jaarrekening 2013-2014
Na toelichting van de penningmeester
10.2
Controle verklaring Baat Accountants
Vergadering gaat onder applaus akkoord met de jaarrekening 2013 – 2014.
10.3/4Bespreking beleidsplan 2015 – 2016 en goedkeuring Begroting Bestuursjaar 2015 -2016, plus
analyse bezuinigingen
Gouverneur gaat kort in op een aantal opmerkingen en suggesties die hij n.a.v. gesprekken met
clubbestuurders heeft besproken en heeft toegezegd dit mee te nemen naar de Algemene Vergadering
Begroting
Uitgangspunten
Bezuinigen als element van doelmatig inzetten van de middelen.
Structuur begroting aanpassen met het doel transparantie te creëren
Een evaluatie van de declaratieregeling
Opmerkingen Bergen op Zoom
LG vragen om gestructureerd te communiceren in de divisie op basis van een format.
Positie van de LG verhelderen
Ook controle op doelmatigheid van de besteding van de middelen en niet alleen op rechtmatigheid
Liever goed beleid dan bezuinigen.
Opmerkingen KC Utrecht
Besluit over bijdrage clubs aan Congres
Peildatum ledenaantallen; hoe hiermee omgaan
10.5 Concept voorstel nieuwe declaratieregeling per 1 oktober 2015.
Na toelichting vraagt de KC Den Bosch stemming om de kosten bezoek aan congressen voor eigen
rekening te laten komen. Van de 105 stemgerechtigde leden waren er 10voor het voorstel va n KC Den
Bosch, waarmede het voorstel ongewijzigd is overgenomen.
10.6Contributie 2015-2016
Wijziging inning bedrag vergoeding website. Deze gaat met ingang van 1 oktober 2015 door Gomotion
rechtstreeks aan de verenigingen gefactureerd worden.
Wijziging inning vergoeding website wordt ongewijzigd vastgesteld.
Contributie bedragen vaststellen.
KI
$ 52,50
KI-EF
€ 8,35
KIDN
€ 47,50
De voorstellen worden ongewijzigd vastgesteld
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10.7Goedkeuring bedrag € 5000 volgens artikel 19 lid 2 van Statuten
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
Decharge van het Bestuur 2013-2014
Met applaus van de vergadering worden bestuur en penningmeester gedechargeerd voor het door hen
gevoerde financiële beleid.
Verslag Strategische Commissie 2014 – 2015
Benoeming leden Strategische Commissie:
Peter Petersen voorzitter
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Det Verhoeven
Rene Nederpelt
Jolanda Borgers
Vacature Young Professionals

13
14

15

De vergadering gaat onder applaus akkoord met de door de voorzitter Peter Petersen van de Strategische
commissie gegeven toelichting op het verslag en de samenstelling van de leden strategische commissie.
Benoeming Kas commissie stichting KNF
Vergadering gaat akkoord met de benoeming van KC Halderberge voor de kascommissie stichting KNF
Bevestiging van Gouverneur 2015-2016
Vergadering gaat onder applaus akkoord met de benoeming van Gouverneur Elect Henk Oostdam tot
Gouverneur 2015-2016.
Aanvaardingsspeech door Henk Oostdam.
Dankt de vergadering voor het vertrouwen en gaat vervolgens in op zijn plannen voor 2015-2016 e.v. en
hoopt een goede samenwerking. Met name gaat hij in om de samenwerking van de clubs onderling. Zij kunnen
elkaar ondersteunen en waar nodig ondersteunen. Ook zullen de commissies worden versterkt. Samen
werken aan de verbouwing van een organisatie, als Kiwanis. in de huidige tijd wordt gevraagd.
Henk Oostdam verzoekt aan Carel Maas om de vergadering toe te willen spreken:
Beste Frans,
2 jaar geleden heb ik in Deventer je, namens divisie 13, mogen introduceren als gouverneur elect van Kiwanis
Nederland je zat toen een beetje verscholen in de zaal, maar wel aan de zijkant om snel naar voren te kunnen
komen, want je had er echt zin in te beginnen. Vorig jaar in Weert zat je onverwachts weer aan de uiterste
zijkant, maar nu naast de bestuurstafel, gelukkig nog wel net op het podium.
Dit jaar heb je fier in het midden van de vergadering gezeten.
Frans je hebt met elan het afgelopen jaar Kiwanis Nederland geleid, bestuurd.
Je hebt heel Nederland en een deel van de wereld rondgereisd om Kiwanis Nederland te vertegenwoordigen,
te verdedigen, geduldig steeds weer uitgelegd waarom zaken wel of niet kunnen.
Een paar van die meetings in de regio waar we vandaag zijn, heb ik bij gewoond.
Je begint open te vertellen over de struikelblokken binnen Kiwanis Nederland, Europa en wereldwijd.
Probeert uitleg te geven over de mogelijkheden en de moeilijkheden die jij ondervindt bij het ingestelde
veranderproces. Maar je hebt duidelijk je grenzen. Als mensen te vergaan, te ver af gaan wijken van het in de
strategische nota uitgestippelde pad, trek je een streep. een duidelijke streep. Tot hier toe en niet verder.
Ook tijdens het jaarcongres van Kiwanis International heb je duidelijk de mening van Kiwanis Nederland over
het financiële beleid van Kiwanis Internationaal naar voren gebracht, dit ondanks je helaas te beperkte
spreektijd heeft je voorstel veel stemmen meegekregen , helaas niet genoeg, maar je hebt wel duidelijk
kunnen maken dat het ook daar anders, transparanter moet.
Kiwanis Nederland is in mijn ogen veranderd onder jouw leiding. Opener geworden, toegankelijker
geworden. Die verwachting stond in mijn introductie toespraak. Je moest wel..........
Het schrijven van een gouverneur Blog is een super idee, wel op een beetje vroeg zondagochtend tijdstip.
Natuurlijk heb je niets allen kunnen bereiken, maar het begin is er en het begin is goed.
Frans, een gouverneur is als een agrariër, hij ploegt, hij zaait met veel zorg , maar vervolgens heeft een
Gouverneur de pech dat na een jaar, als het oogsttijd is, hij al weer is afgetreden.
Ik weet zeker dat Henk, als bevlogen Kiwanis lid, met wortels in de Young Professionals en vervolgens
Martien , die ik in een meeting te Maastricht heb leken kennen als een No nonsens man, mede door jouw zorg
en inzet bij het land voorbereiden en zaaien, in hun bestuursjaar een goede oogst tegemoet kunnen zien.
Frans, op persoonlijke titel, maar ik weet zeker ook namens veel "gewone "Kiwanis leden, dank voor je inzet
en dank voor het ingang zetten van het verander proces.
Steeds met de grondgedachte "Serving the children of the World".
Hanna, ook jij natuurlijk bedankt, voor het regelmatig uitlenen van Frans aan Kiwanis en voor je relativerende
invloed op Frans. Frans, het ga je goed, het gaat Kiwanis goed.
applaus voor Hanna en Frans.
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Vervolgens wordt Gouverneur Frans van der Avert door Henk toegesproken. Waarbij hij namens alle leden
dank zegt voor de wijze waarop hij zijn Gouverneurschap heeft ingevuld en de inspanningen die hij heeft
verricht om de contacten met de clubs te verbeteren,
Als dank hier voor wordt het namens het district het Life-Time-Membership aangeboden.
De vergadering ondersteund dit met applaus.
Frans van der Avert, gaat in zijn dankwoord in op de wijze hoe hij de afgelopen twee jaren heeft beleefd. Heeft
met dit met veel plezier gedaan. Heeft ook kunnen constateren dat er ruimte is geschapen voor het gesprek
met elkaar maar ook met de kritische Kiwanis leden de dialoog te kunnen aangaan. Natuurlijk kom je ook de
bekende struikelblokken tegen. Wat kan wel en wat kan niet. Is ook blij dat de stem van District Nederland
over de kostenbeheersing van KI is gehoord. Dankt ook voor de waarderende woorden vanuit de
vergadering voor de wekelijkse blog, die op een grote belangstelling kan bogen. Er is opnieuw gezaaid waarop
wij als KIDN nu kunnen gaan oogsten.
16
17

Voorstellen team 2015 – 2016
Het team komt op het podium en een aantal muzikale AB leden laten vervolgens horen wat zij zoal te
“toeteren” hebben.
Verkiezing GVRE 2016-2017
- Voordracht van kandidaat door KC Laren
Door de president van de KC Laren, Harm Weber, wordt met enthousiasme de verdiensten van kandidaat
Gouverneur Elect Martien van der Meer binnen Kiwanis ten tonele gebracht.
- Verkiezing van GVRE 2016-2017
Bij acclamatie en applaus gaat de vergadering akkoord met de voordracht van Martien van der Meer als
Gouverneur Elect 2016 – 2017.
- Maidenspeech van de verkozen GVRE
Dank je wel Harm voor je mooie woorden en dank jullie allemaal, voor het vertrouwen.
213.000 ..... is het aantal kinderen dat in het eerste kwartaal van 2015 in Nederland in één of andere vorm
jeugdzorg ontving. Daar schrik ik van. Het is maar een voorbeeld om aan te tonen dat kinderhulp overal en
altijd noodzakelijk is en blijft.
Ik sta hier bijna op geboortegrond ( Geleen, 1960 ) en realiseer me dat ik een fijne en onbezorgde jeugd heb
gehad. Ik was een gelukkig kind, een zondagskind. En het is mijn vurige wens om kinderen te helpen die het
minder goed getroffen hebben. Daarom ben ik lid geworden van Kiwanis.
Ik werk bij Compass Group, een bedrijf voor contract catering en facility management, in de rol van
accountmanager. Toen ik eenmaal zelf had besloten dat ik dit wilde gaan doen - gesteund door mijn club Laren
en mijn vrouw Veronica - stapte ik naar mijn directie om ze te vragen wat ze daarvan zouden vinden.
Gelukkig vonden ze het goed, en vroegen me: Waarom Kiwanis?
Ja, waarom Kiwanis?
- Omdat we ons wereldwijd inzetten voor kinderen
-

Omdat we niet alleen geld inzamelen, maar ook de handen uit de mouwen steken

-

Omdat we dat in teamverband doen en zo veel plezier met elkaar beleven en vriendschappen sluiten

Dát is de Kiwanis manier, dat is onze manier .
Er zijn vele manieren om kinderen te helpen. Natuurlijk kun je pleegouder zijn, of je bent tientjeslid bij Unicef.
Niks mis mee. Maar ónze manier is de Kiwanis manier. En daar ben ik trots op.
Iets over de vitaliteit van Kiwanis.
Op deze aarde lopen meer dan 600.000 Kiwanian rond en het aantal groeit jaarlijks!
Ook in Europa groeien we, bijvoorbeeld in België en Italië.
Hier in Nederland, met momenteel rond de 2300 leden, tellen we wel volwaardig mee maar we groeien niet.
Hoe komt dat? Door vergrijzing? Maar in België worden ze ook ieder jaar een jaar ouder ?
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Geen naamsbekendheid? Als dat de reden zou zijn , hoe komen we dan aan 2300 leden?
Het goede nieuws is dat we er zelf iets aan kunnen doen.
Als iedereen in deze zaal bijvoorbeeld in de komende tijd één nieuw lid aanbrengt groeien we meteen met zo’n
5% ! Groei is misschien geen doel op zich maar wel een kenmerk van een vitale organisatie. En hoe meer
Kiwanian, hoe meer we kunnen helpen.
Laten we deze handschoen samen oppakken , nieuwe leden vinden en nieuwe kernen en clubs realiseren.
Het is onder handbereik.
Motto 2016 – 2017 is “Tune in, Play on.”
Presentatie van het Congres 2016
Via een korte video word de congresplaats Alphen a.d. Rijn voorgesteld, Het congres is op 17 september 2016.
Laatste mededelingen
Na de huishoudelijke mededelingen en de overhandiging van de bloemen aan Hanna van der Avert, als dank
voor de ondersteuning van Gouverneur Frans van Avert en aan de ladyspeaker Beppie Caanen voor de voor
treffelijke wijze waarop zij een en tijdens het congres in banen heeft geleid.
Sluiting
De vergadering dankt via een langdurige staande ovatie Gouverneur Frans van der Avert voor zijn inzet.
De gouverneur sluit vervolgens de Algemene Vergadering om 12.25 uur.

Dieren, 7 april 2016
Ap Lammers, secretaris 2014 – 2016
Kiwanis International District Nederland
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Het voorliggend verslag geeft een beeld van wat in het bestuursjaar 2014-2015 is
gerealiseerd tegen de achtergrond van de volgende beleidsdocumenten en gebeurtenissen
en de ontwikkelingen gedurende dat jaar:
•
•
•
•
•

Het Strategisch Plan KIDN 2013-2018
De uitgewerkte adviezen uit het Strategisch Plan met betrekking tot de bestuursstructuur
en de bestuurscultuur, de organisatie en de identiteit en naamsbekendheid van Kiwanis.
De doelstelling in het Strategisch Plan 2013-2018 betreffende KI-EF is onderwerp van
gesprek geweest in het overleg met de Vicepresident van KI-EF.
De motie die in Weert door de AV is aangenomen met betrekking tot het financieel
beleid en beheer.
Het 100-jarig bestaan in 2015 van Kiwanis International

Activiteiten in het bestuursjaar 2014-2015.
De volgende activiteiten verdienen vermelding:
•

•

•

•

•

•
•
•
•

In het eerste halfjaar heeft de gouverneur persoonlijk een aantal clubs bezocht. Het doel was een
concreet beeld te krijgen van wat men na het Congres van Weert van het landelijk bestuur
verwacht en om vertrouwen terug te winnen. Voor zover dit kan worden nagaan heeft dat
gewerkt.
Er is een advies uitgebracht door een commissie die zich over de huidige begroting heeft
gebogen. De aanbevelingen daaruit zijn door het bestuur overgenomen en deels al gerealiseerd.
Skypen is een algemeen en veelgebruikt communicatiemiddel geworden.
Er ligt op dit moment een format voor een nieuwe begroting bij de clubs. Die konden desgewenst
daarop commentaar leveren en vervolgens wordt dit model aan de Algemene Vergadering in
september ter vaststelling voorgelegd.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijkheden om te bezuinigen. Die is verwerkt
in de nieuwe begroting voor 2015-2016 en eind mei aan de leden aangeboden binnen het
nieuwe begrotingsformat.
Het ICT-contract is doorgelicht en zal naar het zich laat aanzien ingrijpend worden aangepast. Er
ligt ook een verzoek bij Kiwanis International om € 6000 voor gemaakt ontwikkelingskosten aan
ons terug te betalen.
De declaratieregeling is herzien en op onderdelen aangescherpt. Ook die is aan de clubs
toegestuurd.
Het districtskantoor is gereorganiseerd en de functie van de administratief secretaris is opnieuw
gedefinieerd
De commissies van KIDN zijn dit jaar geëvalueerd en een voorstel voor een hernieuwde indeling
van commissies is aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
Het bestuur brengt nu voor het eerst een financiële kwartaalrapportage uit. Daarmee kunnen de
clubs tussentijds worden geïnformeerd over de financiële gang van zaken in onze organisatie
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•
•
•

•
•

•

•
•
•

De gouverneur heeft een PowerPointpresentatie uitgebracht en aangeboden aan de clubs waarin
is toegelicht wat de meerwaarde is van Kiwanis International en van de Europese Federatie KI-EF.
Alle thema’s uit het Strategisch Plan 2013-2018 hebben dit jaar aandacht gekregen. We liggen in
dat opzicht heel goed op schema.
Er is naar aanleiding van een bijeenkomst op 7 februari jl. met PR-deskundigen uit de
Kiwanisorganisatie een ‘task force’ van een aantal leden aan de gang gegaan om een
marketingplan voor Kiwanis op te stellen. Op de Voorjaarsconferentie in mei is dat plan
gepresenteerd.
De huidige divisie-indeling is kritisch bekeken en er ligt in september een voorstel voor aan de
Algemene Vergadering met het oog op een mogelijke herschikking van divisies.
De bestuurscultuur is veranderd; de positie van de LG in het Algemeen Bestuur is versterkt. De
LG is nadrukkelijker in zijn verantwoordelijkheid gepositioneerd in het proces van
beleidsontwikkeling en besluitvorming en wordt in een eerder fase bij de besluitvorming
betrokken.
In het kader van deze professionalisering wordt het bestuurlijk overleg gevoerd door de kern van
het AB, in casu de DB-leden en de LG’s, aangevuld met de beheerder van het districtskantoor en
een lid van de PG-commissie als toehoorder. Derden kunnen op uitnodiging van de voorzitter
aanwezig zijn bij specifieke agendapunten. Met de Commissie van Past-Gouverneurs zijn
separaat sluitende afspraken gemaakt over hun deelname aan de AB-vergaderingen.
De gouverneur-elect heeft een voorstel ontwikkeld om clubbuilding in onze organisatie opnieuw
vorm te geven.
De gouverneur-elect heeft een beleidsplan uitgebracht voor de komende periode dat aansluit bij
het vigerend Strategisch Plan.
Het doel en daarmee de inzet van het bestuur om voor het bestuursjaar 2016-2017 een
vrouwelijke gouverneur-elect voor te dragen heeft niet tot het beoogde resultaat geleid. Het
bestuur is van mening dat dit ook in de toekomst een aandachtspunt moet zijn.

Als onderdeel van het streven om de communicatie tussen de clubs en het landelijk bestuur te
versterken is door de gouverneur op persoonlijke titel wekelijks een blog uitgebracht op
www.fransvanderavert.nl Deze blog had gemiddeld over het jaar ruim 1000 ‘hits’ per week.
Communicatie is en blijft een belangrijk thema in onze organisatie en kennelijk voorziet deze blog
dus in een behoefte.
Het is voor het eerst dat het bestuur een groot deel van de jaarstukken al in maart in concept aan de
clubs heeft kunnen aanbieden voor commentaar.
Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur is in dit bestuursjaar negen maal bij elkaar gekomen om operationele zaken af
te wikkelen en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering voor te
bereiden. Daarnaast is er veelvuldig gebruik gemaakt van skype voor overleg.
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Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur is in dit bestuursjaar vijfmaal bij elkaar gekomen. Tweemaal is daaraan een
uitloopsessie gekoppeld waarin werd gediscussieerd en gebrainstormd over relevante bestuurlijke
zaken. Dit jaar waren dat de indeling in divisies en clubbuilding

Bezoeken aan clubs en divisies.
Gedurende het jaar hebben de gouverneur en de gouverneur-elect bezoeken gebracht aan
divisievergaderingen en daarnaast aan clubvergaderingen. Het rechtstreeks op uitnodiging
bezoeken van clubs is een nieuw en tot nu toe niet gebruikelijk element dat bijdraagt aan de
communicatie tussen het landelijk bestuur en de clubs en tot het onderling verbinden van
clubs.
Internationale activiteiten.
De gouverneur heeft deelgenomen aan de viering van het 100-jarig bestaan van Kiwanis
International in januari 2015 in Detroit. Teven heeft de gouverneur deelgenomen aan de
Internationale conventie in juni 2015 in Indianapolis.
De gouverneur heeft daarnaast deelgenomen aan 4 bestuursvergaderingen van KI-EF en aan
de Conventie van KI-EF in juni 2015 in Luxemburg.
De gouverneur-elect heeft deelgenomen aan de training voor gouverneurs-elect in
november 2014 in Indianapolis en aan de Conventie van KI-EF in juni 2015 in Luxemburg.
De immediate past gouverneur heeft deelgenomen aan de Conventie van KI-EF in
Luxemburg
De secretaris van KIDN heeft deelgenomen aan de Conventie van KI-EF in Luxemburg
De administratief secretaris heeft deelgenomen aan de DOT-conferentie ( DOT: District
Officers Training) van KI-EF in januari 2015 in Praag. Deelname aan de KI-EF Conventie in
Luxemburg was door hem voorzien maar kon door persoonlijke omstandigheden geen
doorgang vinden.
Het Stop Tetanus Project
In de deelname aan het mondiale project Eliminate dat In Nederland Stop Tetanus is
genoemd, heet het district Nederland een bijzonder goed figuur geslagen. Toegezegd was bij
de start van het project een bedrag van € 1.000.000 Dat is op dit moment nog niet gehaald;
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de stand is nu bijna € 900.000 Daarmee loopt Nederland in Europa op kop als we het feitelijk
resultaat koppelen aan de toegezegde bijdrage en wereldwijd staan we op de 7e plaats.
Dat houdt in dat per lid een bedrag van € 507 is bijgedragen en dat we in totaal 700.000
levens hebben gered.
In Nederland loopt het project nu nog een jaar door. Het zal volgend jaar in combinatie met
het lustrum in Nederland worden afgesloten. Naar verwachting is dan ook € 1.000.000 bij
elkaar gebracht.
Overige activiteiten.
In nov. 2014 en in juni 2015 zijn en tweetal conferenties georganiseerd rond belangrijke
beleidsthema’s
Op 7 februari 2015 is een bijeenkomst georganiseerd met PR-deskundigen uit eigen
organisatie met het doel een concreet PR- en Marketingplan voor Kiwanis te formuleren.
Op 25 april heeft het district het 100-jarig bestaan van Kiwanis International gevierd in het
Openluchtmuseum te Arnhem. Het evenement trok ruim 160 deelnemers.
Het Congres van KIDN vond plaats op 11 en 12 september 2015 in Elsloo en Sittard.
Het district in preformatie Polen.
Op basis van een contract dat in 2008 is gesloten is het district Nederland sponsordistrict van
het district in preformatie Polen. Dat impliceert een toezichthoudende rol van onze kant.
Door interne conflicten is het ledenbestand van Kiwanis in Polen in een vijftal jaar
teruggelopen van 550 (deels papieren) leden naar minder dan 200. Tijdens de conventie van
2014 is het conflict geëscaleerd. Mede daardoor is in het afgelopen bestuursjaar veel
geïnvesteerd in het op orde brengen van de situatie in Polen. De gouverneur heeft een
tweetal bestuursvergaderingen in Polen bezocht in Wroclaw en in Bydgoszcz), twee
bijeenkomsten van de EC van KI-EF over dit onderwerp bijgewoond (in Praag en in Brussel)
en heeft een ronde Tafel Conferentie georganiseerd in Gdansk met het doel partijen bij
elkaar te brengen en een weg naar de toekomst te vinden. Doordat het bestuur van Polen
zich op het laatste moment hier uit terugtrok kon deze doelstelling slechts ten dele worden
gehaald.
Uiteindelijk heeft KI besloten om de DIPF-status van Polen te laten vervallen waardoor Polen
de status heeft gekregen van ‘nation’. De sponsortaak van het district Nederland blijft
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voorshands gehandhaafd. In de begroting voor het jaar 2015-2016 zijn daarvoor nu ook
middelen opgenomen.
Kiwanis International heeft de gouverneur verzocht om een extra Algemene Vergadering te
organiseren in Polen in september om de leden weer bij elkaar te brengen en de weg naar
voren te vinden. Die heeft op 26 september 2015 plaatsgevonden in Gdansk.
Kengetallen 2014-2015
01.10.2014

30.09.2015

Aantal leden

2370

2187

Aantal clubs

120

116

Percentage vrouwelijke leden

11%

15%

Nieuwe kernen

0

0

Charters

0

0

Namens het bestuur van Kiwanis International District Nederland,
Frans van der Avert, Gouverneur 2014-2015
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Tussentijds verslag 2015 – 2016
Kiwanis International District Nederland
Dit verslag geeft een beeld op hoofdlijnen van de zaken die dit jaar spelen. Het
geeft een beeld van wat in 2015-2016 zal worden gerealiseerd tegen de
achtergrond van de vorig jaar opgestelde beleidsagenda en gebeurtenissen en de
ontwikkelingen gedurende dit jaar.
Het Bestuur van Kiwanis Nederland begint meer en meer een beeld te krijgen waar
het naar toe zou moeten. Er moet meer aansluiting gezocht worden met jongere
generaties. We moeten flexibeler zijn in ledenvormen (vrijwilligers van Kiwanis) en
de tijd die we van onze leden vragen. Veel mensen willen hulp bieden aan kinderen.
Steeds minder mensen willen daar dan maandelijks of twee wekelijks een avond
rustig voor zitten om dat tijdens het eten te bespreken. Men wil concreet bezig zijn.
Het proces om daarover na te denken en daarop aan te passen is bij diverse clubs
geland.
Clubs die hun netwerk op orde hebben zie je groeien en bloeien. Andere clubs
wordt op verzoek door het bestuur bezocht en er wordt door de commissie
clubbuilding een helpende hand geboden. Helaas vallen er nog steeds clubs uit. Het
ledenverlies is dan ook nog niet gestopt. Vanaf oktober was er een hoopvolle groei
tot 2.222 leden in Mei Daarna zette een daling in naar 2.150 leden per 1
september.
Aan de werving van nieuwe leden wordt wel driftig gewerkt met een nieuwe
mediacampagne van uit Kiwanis International en door de verbinding met JCI te
verdiepen. Bestuurlijk hebben we het afgelopen jaar kennisgemaakt. We doen dat
stap voor stap en zeker niet overhaast. De vorige toenadering is door de hoge
verwachtingen over en weer niet zo goed afgelopen. Het positieve nieuws over
clubs is dat er weer meer over nieuwe initiatieven wordt gesproken. Nog mooier is
dat er ook concreet 4 nieuwe kern-initiatieven zijn geformeerd en dat er nog een
aantal plannen in ontwikkeling zijn.
De LG’s hebben dit jaar meer de vrije hand gekregen om zaken aan te passen en
vernieuwing te zoeken. Soms lukte dat uitstekend, soms lukte zaken ook even niet.
Communicatie met de clubs bleek daarin cruciaal. Helaas hebben wij dat nog
onvoldoende op orde en wordt er hard gewerkt om dat alsnog te realiseren. Dat
kost tijd.
Onze invloed buiten Nederland is fors geweest. Als gouverneur was ik onderdeel
van het Europese bestuur en lid van het dagelijkse bestuur. Samen met Sjoerd
Timmermans zijn we bezig om Kiwanis te stroomlijnen en dichter bij de clubs te
brengen. Er komt een Kiwaniskantoor in Gent waarmee men veel meer dan de

afgelopen jaren kan inspelen op de lokale omstandigheden. Daarmee wordt er veel
meer van onze contributie lokaal geïnvesteerd. Met Anne van Zanten en diverse
leden uit andere landen mag ik komend jaar aan de nieuwe regelgeving schrijven
en zullen er naar verwachting al in januari concrete veranderingen plaats gaan
vinden. Eerst verbeteringen in de bestuursstructuur operationele huishouding
daarna volgt de financiële huishouding vanzelf.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur ook toenadering gezocht tot vele bekende en
minder bekende goede doelen rond kinderen. Onder het motto samen bereik je
meer zoeken we naar partnerschappen die wederzijds wat opleveren. Niet zo maar
geld over maken, nee samen projecten opzetten elkaar ondersteunen en promoten.
Zo brengen we niet alleen Kiwanis voor het voetlicht maar helpen wij anderen en
worden we geholpen.
Financieel staan we op dit moment goed voor. We doen geen overdreven uitgaven
en het bestuur houdt rekening met de teruglopende ledenaantallen. Dat doen we
dan niet zo zeer in de begroting van onze inkomsten maar meer in de prudente
manier waarop we met onze beschikbare middelen omgaan. In de begroting willen
we ook taakstellend zijn op groei. Niet zonder meer het ledenverlies tot
uitgangspunt nemen maar veel meer kijken waar het potentieel ligt. De
penningmeester houdt ons dan zoals dat hoort weer beleidsmatig scherp op de
uitgaven.
Namens het bestuur van Kiwanis International District Nederland
Henk Oostdam, Gouverneur
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1. Algemeen
Oprichting
De vereniging Kiwanis Internationaal District Nederland is op 13 september 1986 opgericht.
De statutaire zetel van de stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht.
De stichting is ingeschreven bij de KVK Midden Nederland onder nummer 40480748.

Samenstelling bestuurders ultimo 2014-2015
De samenstelling van de bestuurders is per 30 september 2015:
Frans (Drs. F.J.) van der Avert

Gouverneur

Henk (Mr. J.J.) Oostdam

Gouverneur-Elect

Hendrik (ing.) Beuving

Imm. Past-Gouverneur

Ap Lammers

Secretaris

Ed (M.G.) Curfs RI RE RE RA EMIA

Penningmeester

Luitenant-Gouverneurs:
Charlotte (Drs. R.W.) de Lange MBA

Divisie 1

Thom (H.J.) Deutekom

Divisie 2

Marco (Drs.M.P.) Rine

Divisie 3

Bernadette (Mevr. B.Th.) Morsink

Divisie 4

Arie-Jan (A.J.) Ditewig

Divisie 5

Piet (Dr. Ir. P.L.L.M.) Derks

Divisie 6

Bernadette (B.E.G.M.) Verhoeven

Divisie 7

Wim (Mr. W. Th. B.) Gerlag

Divisie 8

Gert (G.) Versteeg

Divisie 9

Ric (Mr. H.J.G.M.) van Kruisdijk

Divisie 10

Rene (M.) Nederpelt

Divisie 11

Govert (W.) van der Peijl

Divisie 12

Eric (E.J.H.J.) Mantelaers RA

Divisie 13

Vacature

Divisie 14

Martien (H.) van der Meer

Divisie 15.

Gerjon (G.J.) Nijeboer

Divisie 16
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2. Balans per 30 september 2015 en 2014

ACTIVA

30-09-2015

30-09-2014

0

1.333

Debiteuren

0

4.888

Overige vorderingen

0

9.819

0

14.707

Liquide middelen
Bankrekeningen

116.382

95.852

Totaal activa

116.382

111.892

Vaste activa
Materi6le vaste activa
I nventa ris

Vorderingen
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2. Balans per 30 september 2015 en 2014

PASSIVA

30-09-2015

30-09-2014

Beginsaldo

76.225

72.055

Saldo baten en lasten verslagjaar

22.800

4.170

99.025

76.225

12.000

9.080

Eigen vermogen

Voorzieningen
Lustrum
Kortlopende schulden
Crediteuren

2.857

2.114

Overige schulden

2.500

24.473

5.357

26.587

116.382

111.892

Totaal passiva
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3. Staat van Baten en Lasten
2014-2015
Realisatie

2013-2014

Begroting

Realisatie

Begroting

BATEN
Contributies
Opbrengst Kiwanis shop
Rente bankrekening
Bijzondere baten
Totaal

131.344

132.500

0
592
0

500
350

126.412
-1.014

136.130
500

0

1.361
10.668

500
0

131.936

133.350

137.427

137.130

6.773

5.000
0
3.000
8.000

7.171
0

8.000
20.000

0
7.171

0
28.000

15.000

8.343
7.625
1.683
3.603

13.000
7.500
2.500
2.000

1.298
1.777
24.329

2.000
2.000
29.000

14.556
7.266
21.822

5.000
4.500
9.500

5.176
12.741
0

11.000
7.500
0

11.105
17.577
2.270
0

6.000
15.500

31.066
0

20.000
0

0
79.935

5.000
69.270

LASTEN
Directory
PR
Promotion materiaal voor clubs

Totaal directory en magazine
Gouverneur
Gouverneur Elect
Immediate past Gouverneur
Secretaris
Penningmeester
Overige kosten

0
0
6.773
10.627
7.803
1.729
2.332
1.095

Totaal dagelijks bestuur

2.483
26.069

Algemeen Bestuur
Luitenant gouverneurs

12.200
6.995

Totaal algemeen bestuur

19.195

Commissies
Districtskantoor en afschrijvingen
Internetkosten
PR-kosten
Congreskosten
Lustrum

1.018
8.034
0
0
18.287

Strategienota
Overige kosten
Innovatiefonds
Onvoorzien en buitengewone lasten

Totaal oyerige
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

3.000
0

9.000
4.000
2.000
2.000
2.000
34.000
5.000
4.000
9.000
7.500
8.250
5.000
6.500
16.000
3.000

2.270
2.000

0
13.340
57.099

0
15.000
11.500
8.350
81.100

109.137

132.100

133.257

135.770

22.800

1.250

4.170

1.360

13.421
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4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Materièle vaste activa
De inventaris wordt gewaardeerd tegen de aanschafprijs onder aftrek van afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur.
Het afschrijvingspercentage bedraagt 33,3%.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijk
geachte voorziening voor oninbaarheid.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor kosten en uitgaven waarvan een redelijke mate van zekerheid
bestaat dat ze zich zullen voordoen, waarvan de oorzaak ligt in het verslagjaar en die overigens ook
toerekenbaar zijn aan het verslagjaar.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de baten en de kosten
en andere lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd,
lasten worden verantwoord zodra zij zich voordoen of voorzienbaar zijn.
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5. Toelichting op de balans
ACTIVA

30-09-2015

30-09-2014

1.333

2.000

0

0

1.333

667

0

1.333

Debiteuren

0

4.888

Totaal

0

4.888

Vaste activa
Materi6le vaste activa
Inventaris
Boekwaarde begin van het jaar
Investeringen in verslagjaar
Afschrijvingen in verslagjaar
Boekwaarde

Vlottende activa
Debiteuren
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5. Toelichting op de balans

30-09-2015

30-09-2014

Te ontvangen sponsoring

0

4.888

Totaal

0
0

0
14.707

ABN AMRO bestuursrekening

55.790

35.852

ABN AMRO spaarrekening
Totaal

60.592

60.000
95.852

Overige vorderingen
Debiteuren

Liquide middelen

116.382
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5. Toelichting op de balans
PASSIVA

30-09-2015

30-09-2014

12.000

9.080

2.857
2.857

2.114

2.500

4.500

0

10.000

0
2.500

9.973

Voorzieningen
Voorziening lustrum
Kortlopende schulden
Crediteuren
Leveranciers
Totaal

2.114

Overige schulden
Accountantskosten
Project Tetanus
Diversen
Totaal

24.473
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6. Toelichting op Staat van Baten en Lasten

2014 2015

2013 2014

2.327

2.386

52

53

Totaal te ontvangen contributies

121.004

126.458

Verminderingen
Totaal ontvangen contributies

10.340
131.344

-46
126.504

0

1.014

592

1.361

-

-

BATEN

Contributies
Aantal leden per peildatum
Contributie per lid

Kiwanis shop
Omzet
Rente bankrekeningen
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6. Toelichting op Staat van Baten en Lasten
2014-2015

2013-2014

6.773

7.171

6.773

7.171

Reiskosten

5.785

4.544

Kosten KIEF en Europese conventie

4.842

3.799

10.627

8.343

558

705

LASTEN
Directory
Druk- en opmaakkosten

Gouverneur

Gouverneur-elect
Representatie
Reis- en verlijfkosten

7.245

6.920

7.803

7.625

1.729

1.683

1.729

1.683

Immidiate Past-Gouverneur
Reis- en verblijfkosten
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6. Toelichting op Staat van Baten en Lasten
2014-2015

2013 -2014

Secretaris
Reis- en verblijfkosten

2.332

3.603

2.332

3.603

1.095

1.213

Penningmeester
Reis- en verblijfkosten
Kantoor

0

85

1.095

1.298

2.483

1.777

10.640

12.797

Dageliiks Bestuur
Vergaderingen en overige kosten
Algemeen Bestuur
Bestuursoverdracht
Algemeen bestuur kantoor
Vergaderingen en overige kosten

0

0

1.560

1.759

12.200

14.556

6.995

7.266

0

0

6.995

7.266

1.018

5.176

0

0

1.018

5.176

Luitenant Gouverneurs
Reis- en verblijfkosten
Diversen

Commissies
Bestuursopleiding inclusief teamdagen
Club Built Commissie
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6. Toelichting op Staat van Baten en Lasten
2014-2015

2013-2014

Kosten inzake Young Prof NL

0

0

Kosten minus opbrengsten Poppenproject

0

0

Diversen

0

11.105

Totaa I

0

11.105

PR-kosten

Districtskantoor en afschriivingen
Districtskantoor

3.570

7.136

Drukwerk algemeen

3.131

4.938

Afsch rijvingen

1.333

667

Huur
Totaa I

0

0

8.034

12.741

37.007

36.297

18.720

18.720

Congreskosten
Kosten congres

Toelichting congreskosten
Bijdrage
Ledenbijdragen

0

0

Totaal opbrengsten

18.720

18.720

Totale kosten

37.007

36.297

Resterende congreskosten -LW. Kiwanis Nederland

18.287

17.577

3.000

2.270

3.000

2.270

Lustrum
Jaarlijkse reservering Lustrumviering
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6. Toelichting op Staat van Baten en Lasten
2014-2015

2013-2014

Accountantskosten

3.848

6.237

Administratiekosten

1.943

143

Automatiseringskosten

4.641

21.948

SIN bijdrage

434

473

Verzekeringen

145

136

Bankkosten

-59

131

Overige kosten

Awardkosten
Diversen
Totaal

0

466

2.468

1.532

13.421

31.066

.

Toelichting
Jaarverslag 2014 – 2015
Kiwanis International District Nederland - KIDN

Inhoudsopgave Toelichting Jaarverslag 2014 - 2015
1 Inleiding

3

2 Jaaroverzicht

4

3 Begroting – Realisatie 2014 -2015

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 Nadere toelichting van een aantal jaarrekeningposten 2014 - 2015

5

1 Inleiding
Evenals voorgaand jaar heeft het bestuur een toelichting opgesteld ten behoeve van het Jaarverslag van
Kiwanis International District Nederland 2014 – 2015 (KIDN). Dit is de derde keer dat er een toelichting is
opgemaakt. Zoals gebruikelijk kunnen leden reageren en vragen stellen naar aanleiding van deze
concept-jaarrekening KIDN 2014 – 2015.

Deze toelichting sluit aan met de concept jaarrekening KIDN 2014 2015 welke door de leden dient te
worden goedgekeurd tijdens het congres 17 september 2016 Alphen aan de Rijn.
Het bestuur wenst u allen veel leesplezier.

2 Jaaroverzicht
Onderstaand treft u een kort overzicht van Kiwanis activiteiten aan die in de periode 2014 -2015 op de
een of andere wijze een directe relatie hebben met de financiën van KIDN.

21 april 2015

Video 100 jaar bestaan Kiwanis door President Button

25 april 2015

Centennial Feest KIDN Openluchtmuseum te Arnhem. Ronduit een geweldig
succes, grote opkomst en veel vriendschappelijke gesprekken onder het genot
van diverse soorten muziek en een hapje en een drankje.

26 mei 2015

Voorjaarsconferentie

23 juni 2015

Unicef TV show

19 november 2015

Najaar conferentie

12 september 2015

Het Kiwanis Nederland Jaarcongres 2015 van Gouverneur Frans van der Avert in
Kasteel Elsloo en in de schouwburg van Sittard

3 Nadere toelichting van een aantal jaarrekeningposten 2014 - 2015
Onderstaand treft u aan een nadere toelichting en de meer gedetailleerde financiële gegevens. De
voornaamste posten worden nader verklaard en toegelicht.
ACTIVA
Inventaris
De in 2012 aangeschafte PC ten behoeve van het verder professionaliseren van de dienstverlening aan
onze leden is na een periode van 3 jaar volledig afgeschreven.
Vorderingen
Per einde jaar 2015 is het saldo openstaande debiteuren nihil (€ 0,00). Eventuele verrekeningen met
Kiwanis International dan wel andere betrekkingen worden direct afgehandeld en opgevolgd het geen
resulteert in een vorderingen ultimo jaar.
PASSIVA
Overige schulden
Door een efficiënte en effectieve financiële afhandeling van het congres en het efficiënter aansturen van
inkopen is het mogelijk de inkoopfacturen sneller af te handelen waardoor het mogelijk wordt om de
post overige schulden te minimaliseren.
De post overige schulden heeft deels betrekking op een factuur ter waarde van € 1.000 congreskosten
Elsloo en het overige deel finale afhandeling van de shop van Kiwanis Nederland. Ondanks alle moeite
hebben wij in 2015 nog rekeningen ontvangen uit voorgaande jaren.
In dit boekjaar is de balans opgeschoond teneinde maximale transparantie naar de leden mogelijk te
maken.
BATEN
Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op de contributies van de leden. Evenals voorgaande jaren hebben wij
te maken met een dalende tendens van het ledenaantal. Voor de periode 2015 2016 zal het bestuur nog
meer aandacht gaan schenken aan de wijze nieuwe leden te werven en het bestaande leden aantal te
behouden voor de komende jaren.
Het boekjaar 2014 – 2015 wordt met een positief saldo afgesloten. Dit is voornamelijk te danken aan de
door de Gouverneur aan de Algemene Vergadering toegezegde inspanning om de operationele kosten
sterk te reduceren en te controleren plus aanvullend de begroting meer transparant te maken. De
organisatie beschikt eindelijk over voldoende liquide middelen zodat de organisatie maximaal een jaar
kan draaien en haar financiële verplichtingen naar Kiwanis International kan voldoen, mochten onze
clubs in extreem slechte financiële omstandigheden geraken. Vanuit het maatschappelijk verkeer

inmiddels een voorwaarde welke wordt gesteld aan organisaties die deel uitmaken van het financiële
stelsel binnen Nederland.
De strategie voor de komende jaren is om nog strakker te budgetteren, controleren en monitoren en
jaarlijks het boekjaar af te sluiten met een beperkt resultaat (marge tussen € 1.000 plus tot € 1.000 min).
LASTEN
Gouverneur
De gouverneur is verantwoordelijk voor het organiseren en bijwonen van de periodiek (een keer per
twee maanden) AB vergaderingen (locatie Bunnik) en de periodieke DB vergadering (locatie Leende). De
gouverneur bezocht gedurende zijn zittingsperiode een relatief groot aantal clubs in Nederland. Het doel
hiervan was de relatie en het vertrouwen tussen de clubs enerzijds en het landelijk bestuur anderzijds te
herstellen. Normaliter bezoekt de Gouverneur de charterbijeenkomsten. In het jaar 2014 – 2015 zijn er
in tegenstelling tot 2013 – 2014 (drie clubs) helaas geen nieuwe clubs gecharterd.
Daarnaast heeft de gouverneur een aantal vergaderingen en bijeenkomsten van onder meer de Young
Professionals bijgewoond. Het congres van KI-EF in Luxembourg werd bezocht evenals de KI conventies
in Detroit en in Indianapolis. Voor de extra Conventie in Detroit in verband met het 100-jarig bestaan
van Kiwanis International was aanvankelijk € 2000 begroot omdat er geen zekerheid was omtrent de
vraag of Kiwanis International deze deelname zou bekostigen. Nadien is deze toezegging alsnog
gekomen. Tijdens deze congressen zijn de voornaamste doelen het deelnemen als lid en
vertegenwoordiger van het District Nederland aan de Board Meetings van KI-EF en van KI, het lobbyen
binnen de organisatie voor mogelijke Nederlandse kandidaturen op essentiële bestuursposten, het
onderhouden van de bestande contacten op Europees en Internationaal niveau en inzicht te verkrijgen
in mogelijkheden voor extra fondsen dan wel geschikte projecten waarin KIDN een mogelijke bijdrage
zou kunnen en willen leveren. Daarnaast is het de taak van de gouverneur om als stemgerechtigde het
district te vertegenwoordigen in de discussie rondom het te voeren beleid. De besluitvorming van het
beleid vindt zijn weerslag naar de districten.
In het betreffende bestuursjaar is door het District Nederland als sponsordistrict een substantiële
inspanning geleverd ten behoeve van de Kiwanis-organisatie in Polen. Mede daardoor is, na een periode
van interne conflicten in Polen en tussen Polen en KI-EF, een belangrijk deel van de Kiwanis leden in
Polen voor Kiwanis behouden gebleven.
Gouverneur-elect
De kosten van de gouverneur-elect zijn lager dan gebudgetteerd inzake het feit dat de gouverneur-elect
gezien zijn vaste woon- en verblijfplaats een iets minder ongunstige centrale ligging heeft in Nederland.
Daarnaast heeft de gouverneur-elect veel tijd geschonken aan het kennismaken met de voornaamste
commissies en de Young Professionals. In het kader van de overdracht en het voorbereiden voor het
gouverneurschap is het van essentieel belang om een goede introductie te laten plaatsvinden met de
LG´s en de besturen van de diverse commissies. Deze kosten kunnen voornamelijk worden aangemerkt
als zijnde vaste beheerskosten van de landelijke organisatie.

Algemeen Bestuur
De kosten inzake Algemeen Bestuur zijn aanzienlijk gedaald. De voornaamste redenen zijn een het
reduceren van het aantal fysieke bijeenkomsten, meer gebruik maken van skype en andere IT middelen,
sterke focus om de kosten van het voorjaar en najaarscongres te minimaliseren.
Congreskosten
Voor het congres te Elsloo is een bedrag gebudgetteerd van € 16.000. De werkelijke congreskosten
Elsloo bedroegen € 14.626. Het verschil tussen € 18.287 en € 14.626 heeft betrekking op nagekomen
kosten van voorgaande congressen welke nog niet waren verwerkt in de financiële administratie.
Overige kosten
De post automatiseringskosten heeft met name betrekking op de kosten voor het boekhoudpakket
Twinfield, kosten van het beheer van de landelijke website en de club websites, verzekeringen,
lidmaatschappen, licenties, kosten voor het laten ontwikkelen en bouwen van een aantal app’s en het
aanpassen van de landelijke website, het aanpassen van de ledenadministratie conform wensen van de
leden, online marketing campagne, kosten onderhoud van PC’s en de algemene internetkosten.

10.2 Controle verklaring Baat Accountants
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accountants &adviseurs

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Vereniging Kiwanis International
District Nederland

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening voor het gebroken boekjaar eindigend op
30 september 2015 van Vereniging Kiwanis International District Nederland te Utrecht
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 september 2015 en de staat van
baten en lasten over 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financi6le verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Vereniging Kiwanis International District Nederland is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW) alsmede Richtlijn 640. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijldng van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.

Kruisdonk 64-a1 6222 PH 1 Maastricht 1 T +31 43 325 87 00 1 infomaastricht@baat.nlIwww.baat.n11 KvK 14118248
Vestigingen: Maastricht 1 Roermond 1 Sittard I Maasmechelen (8)
Beat accountants & adviseurs Is een maatschap van rechtspersonen. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin een heperking van aansprakenjkheld Is opgenomen,
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financi6le
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Vereniging Kiwanis International District Nederland per 30 september 2015 en
van het resultaat over 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 BW en Richtlijn 640.

Maastricht, 27 mei 2016

aa accountants & adviseurs
Voo deze:
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Kiwanis
Kiwanis International District Nederland

Beleidsagenda Kiwanis 2016/2017
Korte inleiding
Dit is het tweede jaar met een uitgewerkte beleidsagenda van Kiwanis Nederland, een initiatief
van Henk Oostdam dat ik gaarne wil voortzetten. De beleidsagenda beoogt vanuit het Kiwanis
Nederland het strategisch beleidsplan van 2013-2018 nader vorm te geven en voort te gaan op
de ingeslagen weg.
De agenda is zoals ook vorig jaar een flexibel document, omdat we in een snel veranderende
maatschappij leven. De agenda zal in overleg met, en vooral door betrokken leden gerealiseerd
worden. Suggesties en aanvullingen zijn, net als leden die graag willen bijdragen aan de
realisatie van deze agenda, altijd van harte welkom.

Kiwanis
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Kiwanis in de wereld
De missie van Kiwanis is onveranderd: Serving the Children of the world. We zijn als Kiwanis
uniek omdat we in club/teamverband met veel plezier samenwerken en niet alleen geld
inzamelen maar ook zelf de handen uit de mouwen steken.
Het wereldwijde motto van dit 102e Kiwanisjaar is :

Energize the Dream…that every child is happy, healthy, safe and loved! #Kids Need Kiwanis
Teams over de hele wereld zetten zich in om daaraan bij te dragen.
Kiwanis geeft ons identiteit en staat ergens voor. Door onze missie en ons motto actief uit te
dragen kunnen we andere mensen inspireren om deze droom mee te helpen realiseren.
Onze president van Kiwanis International (KI) dit jaar is Jane Erickson, Zij is leider die passie
uitstraalt en enorm inspireert als het gaat om Kiwanis. We zullen zeker van haar horen.
Ze leidt een organisatie die districten heeft in Noord Amerika (USA en Canada),
Zuid Amerika (waaronder Aruba, Curacao, Suriname); Azië (Japan, Filipijnen,Taiwan),
Australië en Europa.
Kiwanis in Europa
In Europa zijn er 9 volwassen districten van Kiwanis actief die samen een federatie vormen,
in KI-EF (Kiwanis International-European Federation). Er zijn zo'n 30.000 leden actief. Dit jaar
zal "onze" Sjoerd Timmermans van Kiwanis Club Den Haag de KI-EF president zijn. Sjoerd's
aanpak komt goed naar voren in zijn motto "Facta,non verba" (geen woorden maar daden). En
dat gaat niet over voetbal.
De jaarlijkse KI Convention in juli 2017 wordt gecombineerd met de Convention van KI-EF en
zal plaatsvinden in Parijs. Daar vindt de democratische besluitvorming van Kiwanis plaats en
worden keuzes voor de toekomst gemaakt. De bestuurlijke vernieuwing is ook hier onderweg.
Diverse leden uit Nederland zullen dit jaar actief aan de vernieuwing bijdragen o.ao door bij te
dragen een opleidingen en de juridische commissies. Ongetwijfeld heeft dit zijn tijd nodig, maar
is onmiskenbaar ingezet. En wij zullen actief bij blijven dragen aan de ontwikkeling van een
breed gedragen visie op Kiwanis in de eerste eeuw na Johan.
Om groei in Europa te realiseren zijn er landen die een "Kiwanis land" in opbouw helpen.
Zo helpt KIDN (Kiwanis international District Nederland) al weer enige jaren Kiwanis Polen. Aan
deze ondersteuning willen we graag vervolg blijven geven. Na jaren zijn er daar positieve
ontwikkelingen. Na een diepte punt in 2014 lijkt men elkaar in Polen weer gevonden te hebben.
Naast die ontwikkeling is het feit dat Kiwanis Club Gdansk in oktober 2016 25 jaar bestaat
reden voor een mooi feest.
Kiwanis in Nederland
De recente bezinning op onze bestuurscultuur (meer toekomstgericht) heeft geresulteerd in
een visie op de organisatie die is vertaald in deze beleidsagenda die in de teams verder
uitgewerkt en concreet opgepakt wordt.
De visie, dat zijn onze Kiwanis waarden.
Het "Kiwanis hart" van Henk Oostdam krijgt dit jaar een waardige opvolger in het thema:
"Tune in , play on"
Dit thema komt uit de muziekwereld en staat voor meedoen, samen naar balans zoeken,
in de maat spelen, gevoel én verstand, laat de muziek doorgaan en laat de kinderen spelen.
Ik zal mij ervoor inzetten waardige dirigent te zijn voor een harmonieus Kiwanis orkest.
Samen maken we de muziek.

Kiwanis
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Van de gestarte / uitgevoerde agenda van afgelopen jaar nemen we zoveel mogelijk mee
naar dit jaar en naar de toekomst. Het beleid wordt niet "omgegooid" maar wordt zoveel
mogelijk gecontinueerd. Daar waar de ruimte is zullen we, met bijdrage van de teams, willen
groeien en versnellen. Het dagelijks bestuur (DB) en de LG's (luitenant-gouverneurs; samen
met het DB vormen zij het AB = algemeen bestuur) zullen zich inzetten om de vitaliteit van
bestaande Kiwanis clubs zowel voor jongere als voor oudere leden te stimuleren. Organische
groei dus; en desgevraagd bieden we de clubs ondersteuning vanuit de clubbuilding commissie.
Daarnaast is er focus op de ontwikkeling van Kiwanis Young Professionals en de toetreding van
nieuwe leden en clubs (bijvoorbeeld vanuit de samenwerking JCI Nederland). De ingezette
koers om meer partnerschappen met organisaties die zich voor kinderen inzetten (die elkaar
wederzijds versterken) aan te gaan zetten we graag voort.
Na een succesvol en meerjarige koppeling tussen internationaal en Lustrumproject via Stop
Tetanus is een gedegen evaluatie vanzelfsprekend, en kan de basis helpen leggen voor het
eerstvolgende Lustrum doel in 2021.
De onderlinge band tussen clubs en divisies zien we graag verder versterkt, er zijn mooie
voorbeelden van samenwerking op dat gebied. Op de inzet van social media en onze website
zullen we verdere verbeteringen toepassen. We investeren in kennis en begeleiding van onze
ondersteunende teams (commissie's en AB leden) zodat zij goed beslagen ten ijs komen. Zodat
we onze doelen samen met hen realiseren. Wat ons daarbij zal helpen is het wereldwijde
strategische Kiwanis "I-plan", de vier "I"s vormen een routekaart voor het realiseren van onze
dromen en plannen.
Inspiratie (lidmaatschap en betrokkenheid):
Het opbouwen, behouden en ondersteunen van een groeiend aantal netwerk van Kiwanis leden
(in dit kader is het hulpmiddel "The Formula" beschikbaar gekomen en wordt toegepast)
Impact (betekenisvolle service projecten):
Het uitvoeren van betekenisvolle serviceprojecten in de eigen omgeving,
waarbij het dienen van kinderen onze prioriteit is.
Imago (ons Kiwanis-imago):
Om de naam van Kiwanis, en waarvoor wij staan, verder te verspreiden.
Investering(financiële levensvatbaarheid):
Zorgen voor een gezonde financiële basis en verantwoordelijk rentmeesterschap.
Sleutel voor ons succes in deze vrijwilligersorganisatie is ons eigen enthousiasme, wat kan ik
zelf bijdragen, de onderlinge samenwerking en een positieve en open houding naar elkaar toe.
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De agenda
Om het voorgaande op te pakken en daadwerkelijk te realiseren zijn een aantal zaken nodig.
Het bestuur heeft ze hieronder in een aantal hoofdlijnen weergegeven, zoals ook verwoord in
het beleidsplan 2013-2018. Aan alle clubs vragen wij nu om mee te werken en om onze basis
te versterken. Met elkaar komen we verder.
1.

Groei (clubbuilding en ledenbeleid)
Teamleden:
Michel Oldenburg (vz), Bernadette Morsink, Joost Boers, Robert van der Burg,
Gerjon Neijeboer, Henk Oostdam
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

Opleiding en ledenbijeenkomsten
Teamleden:
Sietske Hoving (vz), Lindy Ward, Det Verhoeven, Martien van der Meer en Henk Oostdam
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.

Uitwerken lidmaatschapsvormen
Ontwikkelen en implementeren van groeistrategie
Ontwikkelen en implementeren van leden en club ondersteuningsroutines
Ontwikkelen en implementeren van netwerken gericht op groei
(verbinden met JCI en Ronde Tafel en Lady’s Circle.)
Ontwikkelen en implementeren van de netwerkfunctie binnen Kiwanis
…

Inventariseren Kiwanistrainingen
Ontwikkelen en implementeren van organisatietraining rond “tribal leadership”
Ontwikkelen en implementeren van leiderschapstraining “dienend leiderschap”
Ontwikkelen van trainingen ten behoeve van de netwerkfunctie van Kiwanis
Verbreden en verspreiden van de kennis over Kiwanis
Continueren van thematische voor- en najaarsbijeenkomsten
Evaluatie congres september
…

Communicatie
Teamleden:
Martien van der Meer (vz), Det Verhoeven, Vincent Speur (KC Lelystad), Peter van Hussen
(KC. Venlo Jaomerdal)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het uitwerken en invullen van het communicatieplan
Ontwikkelen en uitwerken communicatie producten/app
Ontwikkelen en uitwerken bestuursnieuws
Ontwikkelen, uitwerken en implementeren van interne marketting en branding
Het ontwikkelen en uitbreiden van de externe marketting en branding
…

Kiwanis
Kiwanis International District Nederland

4.

Samenwerking / partnerships
Teamleden:
Henk Oostdam (vz), Martien van der Meer
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5.

Juridische zaken
Teamleden:
Wim Gerlach (vz), , Fleur van Tol, Lex van Hengstum
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Invullen sponsorschap Kiwanis ontwikkeling (Polen)
Afstemmen met en initiëren van internationale organisatie en ontwikkelingen
Modernisering en aanpassing van de internationale samenwerkingsovereenkomsten
Internationale uitwisseling bevorderen
Bevorderen jumelage

Strategie Kiwanis
Leden: Jolande Borgers, René Nederpelt,
Kandidaatleden: Ank van der Bilt, Eric Drosseart, Rieks van den Berg.
a.
b.
c.
d.

8.

Herzien juridische commissie
Statuten wijziging organisatie voorbereiden
Statuut voor de PG-Commissie
Modernisering clubstatuten en (internationale) by-laws
Vrijwilligersovereenkomsten voor districtsbureau en commissies

Internationaal;
Teamleden DB ; t.b.v. Polen Frans van der Avert (Vz) en Martien van der Meer
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Ontwikkelen samenwerkingsplan en visie op strategische posities van Kiwanis
Onderzoeken en aangaan van strategische samenwerkingen (partnerschappen)
Uitwerken doelgerichte samenwerkingverbanden
Uitwerken fondsenwervende samenwerkingsverbanden
Uitwerken strategische positionering van Kiwanis Nederland en Kiwanis Clubs
…

Strategische sparringpartner bestuur
Midterm bijstellen meerjaren beleidsplan
Monitoring strategische positie en posities Kiwanis Nederland
Tussentijdse evaluatie interne aspecten externe aspecten

Relatie Lustrum Projecten
Leden: Peter Zeevenhooven, Jos van Erp
Onderhouden contacten met de lustrumprojecten van Kiwanis Nederland.

Kiwanis
Kiwanis International District Nederland

9.

Overige bestuurlijke zaken
Team: leden van het DB, en AB
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Verder ontwikkelen begrotingsbeleid
Ontwikkelen meerjaren financieel plan
Begroting 2016/2017
Bestuur/ Team 2016/2017 en verder
Congres 2017 en Lustrum evaluatie
(Internationaal) Bestuur 2016/2017 en verder
Evalueren en herzien van de bestuursstructuur
Bestendiging beleid in meerjarige beleidsbesluiten
Evalueren van de bestuurscultuur

Ten slotte.
Op en aanmerkingen, bijdragen van leden en suggesties blijven bijzonder welkom

Martien van der Meer
Gouverneur Elect 2015/2016
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1 Inleiding
Deze begroting is opgesteld voor het bestuursjaar 2016– 2017 van Kiwanis International
District Nederland en geaccordeerd door het Algemeen Bestuur.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur in het jaar 2016-2017 zal als volgt zijn:
Gouverneur 2016 - 2017
Immediate Past Gouverneur 2016 - 2017
Gouverneur-elect 2016 - 2017
Districtssecretaris
Districtspenningmeester

Martien van der Meer
Henk Oostdam
Nader te bepalen
Ap Lammers
Leo Wielstra

Deze toelichting wordt voor de derde keer opgesteld voor Kiwanis International District
Nederland.
Het bestuur van KIDN.
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2 Jaarplanning KIDN 2016 - 2017
Onderstaand treft een overzicht aan van die Kiwanis activiteiten die in de periode 2016 2017 de een relatie hebben met de financiën van onze organisatie.

Activiteitenschema Kiwanis International District Nederland
2016
2017
datum

vergadering
26-sep
26-sep
1-okt
17-okt
31-okt
14-nov
19-nov
28-nov
12-dec
17-dec
27-dec
9-1-2017
23-jan
4-feb
6-feb
20-feb
1-mrt
6-mrt
8-mrt
15-mrt
20-mrt
22-mrt
3-apr
8-apr
18-apr
15-mei
29-mei
10-jun
12-jun
26-jun
10-jul
21-aug
2-sep

DB
DB plus voorzitters
AB
DB
DB
DB
gehele dag
DB
DB
AB
DB
DB
DB
AB
DB
DB
Regiobijeenkomst
DB
Regiobijeenkomst
Regiobijeenkomst
DB
Regiobijeenkomst
DB
AB
DB
DB
DB
AB
DB
DB
DB
DB
AB

4-sep
16-17-09

skype

DB
AB

18-sep

DB

omschrijving
aanvang 18.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 10.00 uur
reserve
aanvang 21.00 uur
reserve
Presidenten overleg start 10.00 uur
reserve
aanvang 18.00 uur
aanvang 10.00 uur
reserve
reserve
aan vang 18.00 uur
aanvang 10.00 uur
reserve
reserve
Regio C
aanvang 19.30
reserve
Regio B
aanvang 19.30
Regio A
aanvang 19.30
reserve
Regio D
aanvang 19.30
aanvang 18.00 uur
aanvang 10.00 uur
reserve
reserve
aanvang 18.00 uur
aanvang 10.00 uur
reserve
reserve
aanvang 18.00 uur
aanvang 18.00 uur
aanvang 10.00 uur
afstemming congres
reserve
congres Laren
reserve
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Regio
afstemming :
regio A
regio B
regio C
regio D

elk DB lid heeft een aantal divisies waarmede hij/zij
periodiek afstemmingoverleg middels Skype heeft
Divisie 7, 8 en 13
Divisie 6,10 en 12
Divisie 1, 15, 4 en
11
Dvisie 2,3,5,9, 14
en YP

12-nov
7-jan
11-mrt
6-mei
8-jul

regio
regio
regio
regio
regio

Internationale activiteiten
14-okt
25-26 -11
27-28-01-2017
17-18-02
12 t/m 16-07

bestuurswissel KI-EF
KI-EF Praag training
DOT-training Praag
KI-EF
Conventie KI en KI-EF in Parijs

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
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3 Begroting 2016 – 2017: Beleidsmatige toelichting
Het jaar 2016 – 2017
Lustrum jaar KIDN
Dit jaar viert KIDN haar 30 jarig bestaan. Het congres zal in 2016 met een feestavond worden
afgesloten..
Het innovatiebudget
Met ingang van 2014 is het innovatiebudget in het leven geroepen. Dit budget is bedoelt om
binnen KIDN de ruimte te creëren om vernieuwende en grensverleggende ideeën van onze
clubs en leden financieel vorm te kunnen en mogen geven.
Voornamelijk voorstellen met betrekking tot de onderwerpen zoals ‘identiteit’, ‘verjonging’,
‘seniorenbeleid’, ‘nieuw business model’, ‘samenstelling ledenbestand’, etc. kunnen door
het AB worden beoordeeld en gehonoreerd via dit budget.
Een evaluatie van de commissies
In het jaar 2016 – 2017 zal opnieuw een evaluatie van de commissies van KIDN plaatsvinden,
mede in relatie tot het Strategisch Plan. Dat kan mogelijk van invloed zijn op de begroting
voor het jaar 2016 – 2017. Op dit moment kan daarvoor nog geen concrete indicatie worden
gegeven.
Het districtskantoor
In het afgelopen is het districtskantoor heringericht. Het budget voor het secretariaat is
voorlopig gehandhaafd op het niveau van het jaar 2015 – 2016.
Congres
Deze post neemt ten opzichte van het voorgaand budget toe met € 3.000. Het bestuur is van
mening dat deze verruiming noodzakelijk is ten einde een congres aan te kunnen beiden aan
de leden dat past en voldoet aan de verwachtingen van de leden en tevens het congres de
gelegenheid is om extra aandacht te schenken aan de Kiwanis elementen fun en friendschip.
Beheerkosten KIDN
Ten behoeve van beheer is er een bedrag gebudgetteerd van € 10.000. Deze post is
aanzienlijk gereduceerd het geen mogelijk is doordat het bestuur beschikt over betere
bestuurlijke financiële informatie dan voorgaande jaren. Onderstaand treft u een nadere
toelichting aan van de posten.
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Adminisratiekosten
ICT-licenties
Verzekeringen
Bankkosten
Algemene kosten KI International projecten
Drukwerkkosten
Verzendkosten
Automatiseringskosten
Representatiekosten
IT materiaal
Onvoorzien
Totaal

€ 775.00
€ 450.00
€ 925.00
€ 650.00
€ 1,350.00
€ 1,500.00
€ 950.00
€ 1,000.00
€ 750.00
€ 1,400.00
€ 250.00
€ 10,000.00
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Kiwanis International District Nederland - Begroting 2016 2017
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Contributies
Opbrengsten uit samenwerkings projecten
Overige

€ 104,500.00
€ 0.00
€ 0.00

TOTAAL BATEN

€ 104,500.00

LASTEN
Categorie I Dagelijks & Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur (DB)
Algemeen Bestuur (AB)
Algemeen
Gouverneur
Elect
Secretaris
Treasurer
Immediate Past
LG's

€ 1,550.00
€ 2,000.00
€ 2,700.00
€ 8,600.00
€ 1,500.00
€ 750.00
€ 2,000.00
€ 1,000.00
€ 12,677.40

Totaal Categorie I Dagelijks & Algemeen Bestuur

€ 32,777.40

Categorie II Landelijke Activiteiten georganiseerd door AB / DB
Voorjaars bijeenkomst
Najaars bijeenkomst
Congres
Teamdag 2016 2017
Andere

€ 5,000.00
€ 5,000.00
€ 15,000.00
€ 5,000.00
€ 0.00

Totaal Categorie II Landelijke Activiteiten georganiseerd door AB / DB

€ 30,000.00

Categorie III Internationale Activiteiten Bestuur
Train the trainer
Convention KI
Convention KI-EF
DOT Conference
Sponsoring Polen
Gouverneur Elect Training Indianapolis
Andere

€ 500.00
€ 2,500.00
€ 1,500.00
€ 0.00
€ 2,000.00
€ 0.00
€ 0.00

Totaal Categorie III Internationale Activiteiten Bestuur

€ 6,500.00

Categorie IV Beheer KIDN
Secretariaat
Automatiseringskosten
Directory
Onderscheidingen en aanverwante artikelen
PR kosten - Branding
Andere

€ 3,250.00
€ 2,700.00
€ 1,500.00
€ 1,500.00
€ 0.00
€ 10,000.00

Totaal Categorie IV Beheer KIDN

€ 18,950.00

Categorie V Projecten
Innovatie Fonds
Commissie Strategie
Commissie Organisatiestructuur & Organisatiecultuur
Commissie Clubbuilding
Commissie Communicatie
Commissie Partnerschappen
Totaal Categorie V Projecten
TOTAAL LASTEN
SALDO BATEN EN LASTEN BEGROTING 2016 - 2017

€ 8,000.00
€ 1,000.00
€ 1,000.00
€ 2,000.00
€ 2,000.00
€ 1,000.00
€ 15,000.00
€ 103,227.40
€ 1,272.60

Agendapunt 10.6
CONCEPT VOORSTEL
JAARLIJKSE CONTRIBUTIE DISTRICT NEDERLAND 2016-2017
Clubs OR* /CH*; Over alle leden op peildatum 1 oktober.
Clubs in oprichting: Over alle leden vanaf 12 maanden na aanmelding.
(kernen) De eerste 12 maanden vrijwillig 2/3 van de contributie.
Vastgestelde contributie door de Algemene Vergadering te Alphen aan
de Rijn op 17 september 2016.
Contributie per lid: € 47,50 Ongewijzigd.
Congresbijdrage per club: € 156,00 voor 3 vertegenwoordigers @ €
52,00
Nieuwe leden: € 47,50 volgens een aflopende maandelijks staffel op de
datum van de maand van aanmelding van het lid.
OR* -= in organisatie en CH* = Charter
__________________________________________________________
JAARLIJKSE CONTRIBUTIE KIWANIS INTERNATIONAL (KI) EN
KI-EUROPEAN FEDERATION (KI-EF) 2016-2017
Alleen clubs OR of CH door KI vastgestelde koers US$/€ op 30 september 2016
=
KI contributie per lid: (2016-2017) ongewijzigd
$
52,00 €
p.m.
De omreken koers is in 2015 ongewijzigd gelaten. Het
Bestuur van Kiwanis International besluit in oktober.
KI-EF contributie per lid (2016-2017) ongewijzigd
€
8,35
Totaal € (Was € 47,50
€
p.m.
__________________________________________________________
Uitgave: Algemeen Bestuur juli 2016
Goed te keuren tijdens het Congres in Alphen aan de Rijn.

Strategie Commissie - KIDN

VERSLAG VAN DE STRATEGIE COMMISSIE AAN DE LV
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2015/2016 KIDN

Taakomschrijving en samenstelling
De taakomschrijving van de Strategie commissie (monitoring commissie) luidt:
• Draagt zorg voor het tot stand komen van een Strategisch Plan met een planperiode van
vijf jaar. Het huidige plan beslaat de periode van 2013 tot 2018.
• Doet jaarlijks op basis van actuele ontwikkelingen voorstellen aan DB/AB en aan de LV ten
aanzien van noodzakelijke bijstellingen van het vigerende Strategisch Plan.
• Draagt zorg voor de monitoring o.a. door raadpleging van de leden van de uitvoering van
het vigerend Strategisch plan door het DB en het AB en rapporteert hierover rechtstreeks
aan de LV.
De samenstelling van de commissie in augustus 2016 is:
Jolanda Borgers, KC Leiden Sleutelstad; Det Verhoeven, KC De Rooyse Ladies - Zuid Oost,
René Nederpelt, KC Woerden 't Groene Hart - Holland Midden; Peter Pietersen, KC Laren (vz).

Vacature samenstelling commissie
Omdat Det en Peter te kennen hebben gegeven per komend verenigingsjaar terug te treden
is de commissie op zoek naar twee nieuwe leden, waaronder bij voorkeur een KYP. Een
oproep aan de leden is geplaatst op de landelijke site, de app en in de Nieuwsbrief. Er
hebben zich drie belangstellenden gemeld die door de vz inhoudelijk zijn geïnformeerd.

Werkzaamheden
De commissie is in het verenigingsjaar 2015-2016 driemaal bijeengeweest. Belangrijkste
onderwerp was het opzetten en houden van een ‘Midterm internet forum’ over de
(gepercipieerde) voortgang van het vigerende beleidsplan van KI-DN. De resultaten zijn
middels een rapportage verstrekt aan het DB en AB. Leden hebben er kennis van kunnen
nemen via de website en tijdens een divisievergadering. Tijdens de ‘Teamdagen AB
2016/17’ is door de vz ook verslag gedaan.
Tevens is er binnen de commissie overlegd over de acht doelstellingen, de veranderingen in
de maatschappij, vergrijzing, functie van de LG, ledental en communicatie/pr. Tevens is
onze eigen samenstelling geëvalueerd.
Er zijn geen kosten gedeclareerd.

Voortgang DB/AB m.b.t. het beleidsplan
De commissie waardeert de zorgvuldige aanpak van het DB/AB m.b.t. het volgen van het
strategisch plan. Anderzijds maakt de commissie zich nog steeds zorgen over het tempo

waarin doelstellingen worden geïmplementeerd. Met name m.b.t. de communicatie en public
relations.
De ‘Beleidsagenda Kiwanis NL 2015/16’ van Gvr Henk Oostdam loopt niet geheel in de pas
met het vigerende strategisch plan. Dat hoeft geen probleem te zijn mits er geen
verwarring ontstaat over doelstellingen en prioriteiten.

Positieve ontwikkelingen
Voorjaarsconferenties, studiedagen, divisievergaderingen en de Nieuwsbrief kunnen een
positieve aanzet geven tot verandering. O.a. meer transparantie en de wil om de afstand
tussen DB/AB en de clubs te verkleinen. Het versterkte ‘kostenbesef’ voor DB/AB wordt op
prijs gesteld.
De commissie waardeert dat DB/AB zoeken naar pragmatische oplossingen die passen bij
de Nederlandse en Europese cultuur, zo veel als mogelijk binnen de kaders van KI en KI-EF.
Positief is dat de meeste Kiwanis clubs geweldige projecten initiëren.

Negatieve ontwikkelingen
De beoogde groei van het ledental, van het aantal KYP’s, van de ’verjonging’ en van de
naamsbekendheid vlotten niet goed. Mede daardoor blijft de ‘vergrijzing’ een punt van zorg.
De geringe deelname aan voorjaarsconferenties/studiedagen vraagt om extra aandacht. Dat
geldt ook voor de interne en externe communicatie.

Aandachtspunten
De Strategie commissie blijft van mening dat m.b.t. tot de toekomst van Kiwanis Nederland
nadrukkelijker moet worden ingezet op de veranderende maatschappij. De ontwikkelingen
in de maatschappij gaan sneller dan Kiwanis (kan) bijhouden. Dat is een punt van zorg m.n.
voor het aantrekken van jonge leden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden teneinde de
ledendaling van afgelopen jaren en daarmee de vergrijzing te kunnen keren.
DB, AB, LG's en clubs zullen daar creatieve antwoorden op moeten vinden. Bylaws en HHreglementen mogen hierbij niet vertragend werken.
We denken dat de functie van de LG (duo-LG?) meer gewicht moet worden gegeven. Zij zijn
de mannen en vrouwen die beleid kunnen omzetten in oplossingen bij de clubs.
Faciliteer een vrijere invulling van lidmaatschapsvormen en diverse samenwerkingsvormen
bij projecten (zoals incidentele betrokkenheid, periode-gebonden, projectspecifieke
betrokkenheid, inter-service).

Aanbevelingen m.b.t. de implementatie van het beleidsplan
We herhalen onze aanbeveling van vorig jaar: start het nieuwe verenigingsjaar met het
implementeren van actiepunten van de geprioriteerde doelstellingen. Maak ze ‘smart’,
bepaal ‘milestones’. Laat de clubs en de leden zien dat er werk wordt gemaakt van het
effectueren van een breed gedragen beleidsplan en communiceer aan de leden met zekere
regelmaat over de stand van zaken op deze doelstellingen.
Daarbij kan het nieuwe strategische I-plan van KI een positieve bijdrage leveren aan het
beleid van KI-DN en tevens als basis dienen voor het Strategisch beleidsplan 2018-2023.

Bijstelling van het vigerende beleidsplan noodzakelijk
De commissie adviseert om het beleidsplan tussentijds bij te sturen m.b.t. de veranderende
maatschappij. Mede op basis van de resultaten en aanbevelingen van het ‘Midterm forum’.

De door KI in gang gezette verzelfstandiging (franchise-organisatie) van KI-EF en Kiwanisdistricten biedt kansen voor een moderner beleid dat dichter bij de leden staat en meer
zeggenschap geeft over de geldstromen van KI-DN.
Het nieuwe DB 2016/17 en de Strategie commissie dienen eind oktober 2016 overleg te
plegen om aanpassingen in het beleidsplan af te stemmen. In het voorjaar 2017 dient er
een overleg tijdens een AB-vergadering te zijn over de strategie.

Laren (nh), 18 augustus 2016

Namens de Strategie commissie
Peter Pietersen (vz)

15.0 Voorstel tot herindeling van een vijftal divisies.
In de praktijk blijkt het steeds moeilijker om Luitenant Gouverneurs te vinden die
een divisie mee willen begeleiden.
Ook zijn er een aantal divisies waar slechts een klein aantal clubs deel uit maken
van een divisie. Naar aanleiding van discussie in het Algemeen Bestuur, o.a.
tijdbeslag, en na overleg en met instemming van de betreffende divisies en
clubs, stellen wij u de na volgende wijzigingen met ingang van 1 oktober 2016
voor:
Divisie Noord Holland en divisie Flevopolders – Het Gooi worden
samengevoegd tot één divisie.
De navolgende clubs gaan deel uitmaken van deze nieuwe divisie:
KC Amsterdam

KC Heerhugowaard

KC Almere
KC Lelystad

KC Hilversum – Baarn
KC Naarden

KC West-Friesland
KC Laren

Divisie Twente – Achterhoek , divisie Veluwe-Ijsselland en divisie
Centrum Oost.
Divisie Twente Achterhoek en divisie Veluwe Ijsselland worden samengevoegd
tot één nieuwe divisie. Een tweetal clubs uit divisie Twente-Achterhoek hebben
aangegeven zich te willen aansluiten bij divisie Centrum-Oost.
Divisie Twente-Achterhoek-Veluwe-Ijsselland ziet er na de wijziging als volgt uit:
KC Apeldoorn Het Loo
KC Almelo
Twente
KC Hengelo

KC Apeldoorn
KC Zutphen
KC Doetinchem – De Graafschap
KC EnschedeKC Oldenzaal

Divisie Centrum Oost ziet er na de wijziging als volgt uit:
KC Arnhem
KC Nijmegen
KC Tiel

KC Barneveld
KC Nijmegen Noviomagus
KC Zevenaar

KC Ede
KC Rheden
KC Montferland

Na deze wijzigingen bestaat het district Kiwanis International District Nederland
nog uit 14 divisies.

16.0 Aanwijzing kandidaat Trustee namens Nederland

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Name of Candidate (First/Middle/Last Name): Frans van der Avert
Candidate’s District: The Netherlands
Candidate’s Email Address: fjvdavert@gmail.com
Candidate for Office of: X Trustee ___Vice President ___President-elect ___President
Regional Trustee Seat (3-year term) for: ___US & Pacific Canada

X Europe

___ Asia-Pacific

Regional Trustee Seat (2-year term) for: ___ Canada and Caribbean
Submitted by: _________________________________________________________________________
(Name)
(Office/Title)
(District)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AVAILABLE OFFICES AND ELIGIBILITY
on the Kiwanis International Board
(Terms beginning 2016-17)
Available Offices
President

Number To Be Elected
One

President-elect

One

Vice President

One

Trustee – United States and Pacific Canada Region

Three

Trustee – Canada and Caribbean Region*

One to be elected at the Eastern Canada and the
Caribbean District in Hamilton, ON, Canada (May
12-14, 2016) by delegates from the district.

Trustee – Europe Region

One to be elected at the KI-EF Convention in
Villach, Austria (May 27-29, 2016) by delegates
from Europe.

Trustee – Asia-Pacific Region

One to be elected at the Kiwanis Asia-Pacific
Conference in Taichung City, Taiwan (March 1013, 2016) by delegates from Asia-Pacific.

Trustee – At-Large Seat

(Next available 2017-18)

Note: Unless otherwise stated above, all offices will be elected at the 2016 International Convention in Toronto,
Ontario, Canada, June 23-26, 2016.
* Because the Canada and Caribbean Region contains only two districts, not all provisions of the Kiwanis
International Bylaws can be met simultaneously regarding the election of a guaranteed Trustee for that region.
The Kiwanis International Board and the region agreed that: (a) the term of the current Trustee (from the
Western Canada District) would be extended one extra year, while (b) the next term for Trustee (from the
Eastern Canada and the Caribbean District) will be reduced by one year. Therefore, six (6) Trustees will be
elected for 2016-17. The elections process will then return to normal with five (5) Trustees elected each year for
a three-year term.
Eligibility:
Ø The Kiwanis International Bylaws (Art. XI, Sec. 3, and Art. XVIII, Sec. 3a) provide that a candidate must be an
active member in good standing of a club; must have served as a District Governor, with the full term
completed prior to announcing candidacy to Kiwanis International; and must have a current and clear criminal
history background check conducted (at the expense of the candidate) and verified by Kiwanis International.
Additionally, all candidates must have been endorsed by their district house of delegates prior to announcing
candidacy to Kiwanis International. (Under extenuating circumstances, a candidate may be endorsed by the
district board in authority during the administrative year in which the election will take place.)
Ø The President, President-elect, and Vice President must serve at least two years as a Trustee before occupying
higher office.
Ø A district may not have a member on the Board for one (1) administrative year after another person from that
district has left the Board. Districts currently represented on the International Board (as of 2015-16) are:

United States and Pacific
Canada Region
California-Nevada-Hawaii
Capital
Georgia
Illinois-Eastern Iowa
Indiana
Michigan
Missouri-Arkansas

Nebraska-Iowa
New Jersey
Ohio
Pacific Northwest
West Virginia

Asia-Pacific Region
Japan
Philippine Luzon

Canada and Caribbean Region
Eastern Canada & the
Caribbean*
Western Canada
Europe Region
Belgium-Luxembourg
Switzerland-Liechtenstein

At-Large Seat
Philippine South

Internationaal (o.a. Sponsordistrict Polen)Frans van der Avert

Juridsche zaken

Communicatie

Opleiding- en ledenbijeenkomsten

Clubbuilding

Michel Oldenburg (voorzitter)
Robert van den Burg
Sietske Hoving (voorzitter)
Martien van der Meer
Martien van der Meer
Vincent Speur
Wim Gerlag (voorzitter)
Lex van Hengstum

Martien van der Meer

Marcel Olislagers
Peter van Hussen
Fleur van Tol

Bernadette Morsink
Gerjon Nijeboer
Lindy Ward

16 Gerjon Nijeboer (KC YP Nijmegen) Gerjon Nijeboer (KV YP Nijmegen)

LG Div 16 YP Nederland

Commissies per 1 oktober 2016

Charlotte de Lange (KC Amsterdam)Joost Boers (KC Hilversum-Baarn)
Thom Deutekom (KC Drachten)
Thom Deutekom (KC Drachten)
Marco Rine (KC Almelo)
Marco Rine (KC Almelo)
Bernadette Morsink (KC Rotterdam -Ger
Zuid)
Adams (KC Rotterdam)
Arie-Jan Ditewig (KC Bilthoven
Jordan van Vilsteren (KC Zeist)
Piet Derks (KC Halderberge)
Piet Derks (KC Halderberge)
Det Verhoeven (KC De Rooyse Ladies)
Wim le Clercq (KC Gennep Maas en Niers)
Wim Gerlag (KC Kerkrade -Landgraaf)
Wim Gerlag (KC Kerkrade -Landgraaf)
Gert Versteeg (KC Barneveld)
Waarnemer Frans van der Avert
Ric van Kruijsdijk (Kc St. OedenrodeRic van Kruijsdijk ( KC St. Oedenrode)
René Nederpelt (KC Woerden) + taem
Michel Oldenburg+team KC Zoetermeer
Govert van der Peijl (KC Zeeuws-Vl)Bram Rodenburg (KC Vlissingen)
Eric Mantelaers (KC Stein-Maaskentj)
Eric Mantelaers (KC Stein-Maaskentj)
GEEN
Paul Drost (KC Almelo)
Martien van der Meer (KC Laren) Joost Boers (KC Hilversum-Baarn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LG Div 1 Noord West
LG Div 2 Noord Oost
LG Div 3 Twente Achterhoek
LG Div 4 Holland Zuid
LG Div 5 Centrum West
LG Div 6 Brabant West
LG Div 7 Zuid Oost
LG Div 8 Zuid Limburg
LG Div 9 Centrum Oost
LG Div 10 Brabant Midden
LG Div 11 Holland Midden
LG Div 12 Zeeland
LG Div 13 Maas en Mijn
LG Div 14 Veluwe IJsselland
LG Div 15 Flevolanden-Gooi

2015-2016

Frans van der Avert (KC SteinMaaskentj)
Henk Oostdam (KC Rijn en Gouwe)
Hendrik Beuving (KC Weert
Frans van der Avert ( KC SteinMaaskentj)
Henk Oostdam (KC Rijn en Gouwe)Martien van der Meer (KC Laren)
Ap Lammers (KC Rheden-de Veluwezoom)
Ap Lammers (KC Rheden-de Veluwezoom)
Ed Curfs (Meerssen Gloriette)
Ed Curfs (Meersssen Gloriette)
Dolf Tuinhout (KC Driebergen Heuvelrug)
secretaris@kiwanis.nl

2014-2015

Versie 5 september 2016

Gouverneur
Imm. Past Gouverneur
Gouverneur Elect
Districtssecretaris
Districtspenningmeester
Distr.Kantoor

Team 2014-2015

Ap Lammers

Joost Boers
Henk Oostdam, portefeuille Kernen
Henk Oostdam

Gerjon Nijeboer (KC YP Nijmegen)

Joost Boers (KC-Hilversum-Baarn)
Wim Reininga (KC Stadskanaal)
Paul Drost (KC Almelo)
Ger Adams (KC Rotterdam)
Maarten Hartog (KC Utrechtse Heuvelrug)
Peter de Lepper (KC Bergen op Zoom)
Wim le Clercq (KC Gennep Maas en Niers)
Guido Palm van KC Valkenburg-Charlemagne
Vacature
Harry Veendrick (KC Uden Veghel)
Michel Oldenburg (KC Zoetermeer)
Bram Rodenburg (KC Vlissingen)
Fons Alberts (KC Sittard)
Paul Drost (KC Almelo)
Joost Boers (KC Hilversum-Baarn)

Martien van der Meer (KC laren)
Henk Oostdam (KC Rijn en Gouwe)
Det Verhoeven (KC De Rooyse Ladies)
Ap Lammers (KC Rheden De Veluwezoom)
Leo Wielstra (KC Hilversum - Baarn)

2016-2017

Peter Zeevenhooven

Commissie relatie Lustrumprojecten

Gert (G.J.C.M.) van Lieshout - Voorzitter
Martien van der Meer
Hendrik Beuving - Lid
Henk Oostdam

Jos van Erp

Jolande Borgers
Eric Drossaert

Sjoerd Timmemans, President (2016-2017)
Jan de Jonge, Penningmeester
Henk Oostdam
Sietske Hoving - Lindy Ward
Shirly Schelkens
The Formula" committee - Young Professionals
Joost Boers sub-committee
KIF-namens Nederland
Frans van der Avert
Growth namens Nederland
Michel Oldenburg

Board van KI-EF
Board van KI-EF
KI-EF Juridsche commissie
Commissie Opleidingen en Training
Commissie PR en Marketing

KI-EF

Stichting Kiwanis Nederland
Fonds

Past. Gouverneurs

Henny Beuving

Bestuur

Beleidsagenda

Geen bestuurscommissie

? (voorzitter)
Ank van der Bilt

Strategie Kiwanis

Jan (J.P.) de Jonge - Penningmeester
Gert Roefs secretaris

René Nederpelt
Rieks van den Berg

