
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 2015-2016 uit:
Penningmeester Jan de Jonge (KC Bergen op Zoom en Past-Districtspenningmeester);
Secretaris Arie de Jong (KC Alphen aan de Rijn en Past-Districtssecretaris), eerste 
halfjaar, Gerrit Roefs (KC Land van Cuijk en Past-Districtssecretaris) tweede halfjaar;
Voorzitter Gert van Lieshout (KC Land van Cuijk, Past-Gouverneur); 
Henk Oostdam (KC Rijn en Gouwe en Gouverneur 2015-2016), statutair lid
Frans van der Avert (KC Stein en Gouverneur 2014-2015), statutair lid

Van de vaste toehoorder Pieter van der Hammen, (KC Rotterdam en vertegenwoordiger 
van Kiwanis International Foundation) is in goed overleg afscheid genomen voor het 
bijwonen van onze vergaderingen. Pieter wordt later in het verenigingsjaar opgevolgd 
door Frans van der Avert.

Wij hebben het afgelopen jaar tweemaal vergaderd. In de tweede vergadering is afscheid
genomen van Arie de Jong als secretaris. Hij is opgevolgd door Gerrit Roefs. 
De taken van het KNF zijn uiterst beperkt. Ook dit jaar werd veel tijd besteed aan de 
“doorvoer” van gelden die worden opgehaald voor het lustrumproject Stop Tetanus en 
maandelijks worden overgemaakt naar de rekening van KIF (Kiwanis International 
Foundation) in Gent, waarvandaan de gelden beschikbaar werden gesteld van UNICEF.
Via de Stichting GeefGratis komen nu ook gelden binnen voor Stop Tetanus.
Niet eerder is gemeld dat ook gelden binnenkomen voor Stop Tetanus van inleveren van 
mobiele telefoons en van cartridges via Van Klaveren.
Officieel is Stop Tetanus op 17 september zeer succesvol afgesloten met de 
overhandiging van een cheque van 1 miljoen euro aan UNICEF in de persoon van 
Monique van der Ven, ambassadeur van UNICEF. Ook na deze datum zijn er en komen er
nog wel een aantal gelden voor het project binnen.  

KNF beschikt nog steeds over een klein eigen vermogen. Hiervan wordt de jaarlijkse 
financiële bijdrage ad € 1.000,- aan de door de Gouverneur vast te stellen Club Award 
worden bekostigd. Daarnaast is dit jaar een donatie van € 1.250,- gedaan ten behoeve 
van certificering van de zes meter hoog opblaasbare Kiwanispop. 
Het is gelukt de bestuursvergaderingen aanzienlijk goedkoper te maken door te 
vergaderen op locatie van de penningmeester en met alleen een broodjeslunch. 

De goedkeuring van de jaarrekening 2014-2015 is uiteindelijk geschied door Alex Tevel 
en Martin Stutvoet. De goedkeuring voor dit jaar heeft ook weer vertraging opgelopen 
doordat het landelijk bestuur niet een tweede kascommissielid kon aangeven. 

Teksten op de Kiwaniswebsite zijn weer aangepast en aangevuld. 

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, 15 december 2016

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


