
Verslag van de Voorzitter van Stichting Kiwanis Nederland Fonds 

In het afgelopen jaar bestond het bestuur van het KNF, bij het begin van het 
verenigingsjaar 2014-2015 uit:
Penningmeester Jan de Jonge (KC Bergen op Zoom en Past-Districtspenningmeester);
Secretaris Arie de Jong (KC Alphen aan de Rijn en Past-Districtssecretaris);
Voorzitter Gert van Lieshout (KC Land van Cuijk, Past-Gouverneur); 
Frans van der Avert (KC Stein en Gouverneur 2014-2015), statutair lid
Hendrik Beuving (KC Weert en Gouverneur 2013-2014), statutair lid.

Vaste toehoorder is Pieter van der Hammen, (KC Rotterdam en vertegenwoordiger van  
Kiwanis International Foundation).

Wij hebben het afgelopen jaar tweemaal vergaderd. Tijdens de eerste vergadering op 13 
november 2014 vond de feitelijke overdracht plaats van het voorzitterschap van Sjoerd 
Timmermans aan Gert van Lieshout en het penningmeesterschap van Frans Koppers aan 
Jan de Jonge.
Naar aanleiding van nieuwe regels om de ANBI-status te behouden worden teksten op de
Kiwaniswebsite bij het onderdeel KNF aangepast en aangevuld met jaarverslagen.
De taken van het KNF zijn uiterst beperkt. Het beheren van de gelden voor het 
Lustrumproject Kinderhospice Binnenveld werd afgesloten met een overschot van € 
4.700,-. Dit blijft gereserveerd voor toekomstige lustrumprojecten.
Dit jaar werd veel tijd besteed aan de “doorvoer” van gelden die worden opgehaald voor 
Stop Tetanus. De ontvangen gelden voor het internationale project t.g.v. het eeuwfeest 
van Kiwanis International in 2015 en het lustrumproject van Kiwanis Nederland in 2016, 
Stop Tetanus, worden maandelijks overgemaakt naar de rekening van KIF (Kiwanis 
International Foundation) in Gent, waarvandaan de gelden beschikbaar werden gesteld 
van UNICEF.
Met de Stichting GeefGratis is een overeenkomst aangegaan om gelden voor Stop 
Tetanus te kunnen innen van een marathonevenement.  

KNF beschikt over een klein eigen vermogen. Hiervan kan onder meer de jaarlijkse 
financiële bijdrage ad € 1.000,- aan de door de Gouverneur vast te stellen Club Award 
worden bekostigd.
In verband met het kleine vermogen is besloten de bestuursvergaderingen aanzienlijk 
goedkoper te maken. Er zal in het nieuwe verenigingsjaar vergaderd worden zonder diner
na afloop en alleen tijdens lunchtijd met een broodjeslunch. De vergadering zal zonder 
kosten voor de locatie plaatsvinden op het kantoor van Jan de Jonge, Cosunpark 10, 
4814 ND Breda. 

De jaarrekening is nog niet goedgekeurd bij ontstentenis van een kascommissie die 
immers door de Algemene Ledenvergadering benoemd wordt. Goedkeuring zal in 2016 
plaats gaan vinden. 

Langs deze weg dank ik alle Kiwanisleden en bestuursleden hartelijk dankzeggen die ons 
gesteund hebben in onze taak als bestuurderen van het Kiwanis Nederland Fonds.

Mill, 25 november 2015



Gert van Lieshout, h.t. voorzitter Stichting Kiwanis Nederland Fonds


