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Woord vooraf Gouverneur
Voor u ligt het Congresboek Kiwanis Nederland 2019. Het programma is met zorg
samengesteld door het landelijk bestuur en de congrescommissie onder leiding van Jaap
Peerenboom van KC Laren. We rekenen op een vlotte Algemene Vergadering en op een
gezellig en vriendschappelijk verloop van de partnerprogramma’s, het Kids Fun Program, de
lunches, de middagsessie en tot slot een mooi diner in De Unie.
Ik heb ervoor gekozen om dit jaar een eendaags congres uit te proberen. Compact, maar
toch voorzien van bijna alle ingrediënten. Mijn doel is om kosten te drukken, met name door
een besparing op hotelovernachtingen. Ik ben benieuwd naar uw reacties.

Met het project Metropole op School willen we via de Kiwanis Clubs een mogelijkheid bieden
aan basisscholen om (weer) muzieklessen te verzorgen voor hun leerlingen, conform onze
missie ‘Serving the Children of the World’.
Daarnaast hoop ik dat we vandaag met het Kids Fun Program ook een feestje kunnen
bouwen voor kinderen die dit niet zo vaak meemaken. Op óns feestelijk congres ook feest
voor hén: KidsNeedKiwanis.

Het is als voorzitter van Kiwanis Nederland een mooi, leerzaam en uitdagend jaar geweest. Ik
dank iedereen voor zijn of haar geweldige inzet voor Kiwanis en voor de kinderen, zowel
binnen clubs, divisies, commissies als binnen het bestuur. Ik ben me nu nog meer bewust dat
‘het’ vooral in de clubs gebeurt. Maar ook in breder verband doen we het goed samen, zoals
vandaag.
Geniet van het programma, de drankjes en hapjes en van het ontmoeten van elkaar!
Peter Pietersen
Gouverneur Kiwanis Nederland 2018-2019
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Concept AGENDA
33e Algemene Vergadering op 14 september 2019
van Kiwanis Nederland te Hilversum

1

Zaal Studio 1 open
Congresopening: President KC Laren, Leen van der Pols
‘Woord aan de kinderen’
OPENING Congres 2019

10.00 uur
Welkom door de Kinderburgemeester
van Hilversum
Peter Pietersen, Gouverneur 2018-2019

2

Opening van de Algemene Vergadering

Welkom
‘Greetings’ gasten

3

Herdenking van overleden leden

10.45

4

Mededelingen bestuur
Vaststelling agenda
Benoeming Stemcommissie

10.47

0

5

6
7

8

9

-

9.1
10

10.30
10.35

Kees van Ee (KC Assen)
Joost Boers (KC Hilversum-Baarn)
Toon Schepers (KC Rheden)

10.48

Orde van de vergadering
in beginsel 2 rondes van discussie
daarna zo nodig een stemming
Goedkeuring Concept Notulen
van AV 2018 gehouden in Venray

Zie congresboek

10.50

Zie congresboek

10.50

Goedkeuring Concept Notulen
van Buitengewone Algemene Vergadering
12 januari 2019 in Zeist

Zie Congresboek

10.55

Financiën 2017-2018
Goedkeuring jaarrekening/jaarverslag 2017-2018
Controle verklaring Baat Accountants
Verslag bestuursjaar 2017-2018 financieel
Decharge
van het Bestuur 2017-2018

Zie congresboek

11.00

11.10

11
11.1
11.2 11.3 -

Financiën 2019-2020
Bespreking beleidsplan 2019-2020 en goedkeuring
Begroting Bestuursjaar 2019-2020

11.4

Contributie bedragen vaststellen.
Kiwanis International (KI)

Omwisselingkoers dollar/euro wordt 1-10-2019
vastgesteld

11.5

Kiwanis International European Federation (KI-EF)
Kiwanis International District Nederland (KI-DN)

Voor KI-EF ongewijzigd
Voor KI-DN ongewijzigd.

11.6

Goedkeuring bedrag € 5000 volgens artikel 19 lid 2 van
de Statuten
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10.20

Zie congresboek

Contributie 2019-2020

11.15

33e jaarcongres Kiwanis Nederland

Verkiezing kascommissie
Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF)

11.25

13.1
13.2

Strategie Commissie
Herbenoeming voorzitter
Concept Strategie plan

11.30
Zie congresboek

14

Uitreiking 3 Awards

Peter Pietersen, Gouverneur 2018-2019

11.40

15

Voorstellen projecten t.b.v. 7e Lustrum
Kiwanis International District Nederland

Zie congresboek
Maaike Roosen, voorzitter ad hoc werkgroep

11.50

16

Presentatie EYKS, Young Kiwanis summit

In Video en woord

12.00

17

Voorstel om Divisie Zuid Limburg en Maas en Mijn
samen te voegen tot één divisie

Zie congresboek

18.1
18.2
19

Voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement
Voorstellen tot wijziging Huishoudelijk Reglement
Afsluiting bestuursjaar 2018-2019

Zie congresboek
Voorzitter commissie Lex van Hengstum
Peter Pietersen, Gouverneur 2018-2019

12.10

20

Bevestiging Gouverneur 2019-2020

Carel Maass

12.25

21

Aanvaardingsspeech Gouverneur 2019-2020

Carel Maass

12.30

22

Verkiezing Gouverneur Elect 2020-2021

Door de Kiwanis Club Halderberge is Piet Derks
voorgedragen als Gouverneur Elect 2020/2021.
Zie voor zijn CV en motivatie de congresboek.
Procedure:
Voorzitter van de club krijgt de mogelijkheid om
in 2 minuten een korte statement over
kandidaat Piet Derks te geven. De kandidaat
krijgt drie minuten de gelegenheid om zich te
presenteren.
Zie congresboek

12.35

Procedure:
Voorzitter van de club krijgt de mogelijkheid om
in 2 minuten een korte statement over
kandidaat Henk Oostdam te geven. De kandidaat
krijgt 3 minuten de gelegenheid om zich te
presenteren.
Procedure:
Voorzitter van de club krijgt de mogelijkheid om
in 2 minuten een korte statement over
kandidaat Martien van der Meer te geven. De
kandidaat krijgt 3 minuten de gelegenheid om
zich te presenteren.
Peter Pietersen
Video

13.00

12

Maidenspeech Gvr-E
23

Voorstellen team 2019-2020
- Benoeming secretaris KIDN 2019-2020 Leo Wielstra
Kiwanis club Hilversum-Baarn
- Benoeming Penningmeester KIDN Sofia Oudmaijer Carbajo Kiwanis club Montferland e.o.

24.01

Endorsement Henk Oostdam, Trustee 2019 KI

24.02

Endorsement Martien van der Meer,
Vice-President KI-EF 2020/2021

25
26
27

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Presentatie van het Congres 2020
SLUITING

12.20

12.45

13.05

13.10
13.15
13.20
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6.0 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. Aansluitend vindt stemming plaats.
- Als bij een agendapunt een motie is ingediend, conform artikel 14 lid 3 van het
Huishoudelijk Reglement, is de motie vanaf het moment van indienen onderdeel van de
bespreking van het desbetreffende agendapunt.
- Stemmingen bij:
•
•
•

Indien geen van de aanwezigen een stemming verlangt, wordt een voorstel bij
acclamatie aangenomen.
Dit geldt ook voor stemmingen over personen.
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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7.0 Concept BESLUITENLIJST
32 Algemene Vergadering op 15 september 2018 te Venray
e

Zaal open
Start congres exact
om 10.30 uur

0

Opening Congres
2018
Opening van de
Algemene
Vergadering

1
2

Herdenking van de
in bestuursjaar
2017/2018
overleden leden
Mededelingen
bestuur

3

4
5

Benoeming
Stemcommissie

6

Orde van de
vergadering
in beginsel 2 rondes
van discussie
daarna zo nodig een
stemming
Goedkeuring
Concept Notulen
van AV 2017
gehouden in Laren
Financiën 2016-2017
Goedkeuring
jaarrekening/jaarver
slag 2016-2017
Controle verklaring
Baat Accountants
Decharge van het
Bestuur 2016-2017

7

8

9

-

9.50 uur
Video
Marcel Reulen, Voorzitter College van Bestuur SPO Venray.
Geeft kort weer hoe zijn organisatie in samenwerking met de
Kiwanis Club De Rooyse Ladies een project hebben kunnen opzetten
en uitvoeren.
Gouverneur Det Verhoeven opent het Congress om 10.40 uur.
Zij heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de leden
van Kiwanis International District Nederland en de buitenlandse
gasten. Te weten , Counsellor Mr. Paul Inge Paulsen, Mr. Axel GötzeRohen, Governor elect 2017/2018 Kiwanis Deutschland/Germany
And Chr. De Korte (Vice president KI-EF)
Met een minuut stilte worden alle leden die ons zijn ontvallen
herdacht.
Secretaris deelt mee dat aanwezig zijn:
51 clubs, 143 leden, 19 partners en 9 gasten.
99 leden zijn stemgerechtigd.
Kees van Ee (KC Assen)
Hans Biemans (KC Hilversum-Baarn)
Toon Schepers (KC Rheden)
Vergadering gaat met applaus akkoord met deze benoeming.
Vergadering is akkoord met dit voorstel.

Vergadering gaat met applaus akkoord met het concept verslag van
de 31 Algemene Vergadering in Laren.
Penningmeester geeft een korte toelichting op de gepubliceerde
cijfers. Vergadering kan zich vinden in de toelichting en geeft
goedkeuring met applaus.

Vergadering gaat met applaus akkoord met het voorstel om het
Algemeen Bestuur te dechargeren voor het door hen gevoerde
beleid.
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Verkiezing Trustee
- Introductie
kandidaat A
- Pitch kandidaat
- Introductie
kandidaat B
- Pitch kandidaat B

Kandidaat Martien van der Meer
President van de KC Laren, Leendert van der Pols, geeft kort weer
waarom Martien van der Meer, lid van zijn vereniging, een geschikte
kandidaat is voor de vacature van Trustee. Op basis van zijn
ervaringen zowel binnen de club als landelijk. Wenst beide
kandidaten veel succes bij de verkiezing.
Pitch van Martien van der Meer.
"Het woord VOORUITGANG heeft geen enkele betekenis zolang er
ongelukkige kinderen zijn op deze wereld."
Dat zijn woorden van Albert Einstein en deze geven precies weer
waarom ik Kiwanis lid ben geworden. En zal blijven.
Kiwanis is voor mij wereldwijd sociaal kapitaal. Marleen uit
Suriname, Manfred uit Oostenrijk en Buheita uit Japan zijn Kiwanis
vrienden
die hetzelfde doen als U en ik, namelijk kinderen helpen. Is dat niet
geweldig ?
Vandaag sta ik voor U om te vragen op mij te stemmen. Naast mijn
bezigheden voor Kiwanis heb ik in mijn dagelijks werk
ervaring opgedaan met werken in teamverband. De teams die ik
coach, managen contracten en boeken daarmee goede
resultaten, zowel op het gebied van klantentevredenheid als bottom
line verdiensten.
Die ervaring komt goed van pas en stel ik graag ten dienste voor
deze belangrijke post in het internationale bestuur.
Belangrijk, want het is de plaats waar aan het "Kiwanis van morgen"
mede vorm wordt gegeven.
En er is nog veel te doen en te verbeteren; denk aan meer
naamsbekendheid, minder bureaucratie, meer digitaal vergaderen,
de positie van Europa en het bevorderen van activiteiten vanuit KCF.
Nu weet ik dat veel Kiwanians tevreden zijn met hun eigen club en
dat KI voor hen ver weg lijkt. En ook het landelijk districtsbestuur
staat op afstand. Daar wil ik op antwoorden: bedenk dat het
landelijke bestuur van DB en LG's bestaat uit hardwerkende
vrijwilligers die
hun tijd en energie steken in het draaiende houden van deze
organisatie. Daar ben ik dankbaar voor, en vraag ik voor hen om
applaus.
Vrienden, ik nodig jullie uit, doe met mij mee en kijk mee over mijn
schouder. Ik zal jullie op de hoogte houden, niet alleen met
Facebook foto's en filmpjes
maar ook via een regelmatige blog. Ik ga door totdat alle kinderen in
de wereld GEZOND en GEVOED, GELIEFD en GELUKKIG zijn!
Dank u wel.
Kandidaat Henk Oostdam
Introductie Henk Oostdam door Sjoerd Timmermans
Beste Kiwanis vriendinnen en vrienden,
Mij is door Club Rijn en Gouwe gevraagd enige woorden te spreken
over Henk Oostdam als kandidaat trustee.
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Al sinds 2007 is Henk actief binnen ons district. Hij maakte zich hard
voor een Young Professional club. In eerste instantie in de Regio
rond Alphen a/d Rijn en later in het gehele district en zelfs Europa.
Het resultaat was uiteindelijk een landelijke Young Professional
organisatie met een eigen structuur die later door diverse landen
succesvol is overgenomen.
Henk werd later gekozen tot Gouverneur van ons district en werd
daardoor ook actief binnen de Europese Federatie. In 2015-2016, ik
was toen President-Elect van de federatie, werd Henk benoemd tot
7e lid van het Dagelijks Bestuur van Europa en spreekbuis van de
overige Europese districten. Een rol die hij met verve vervulde.
In het jaar 2016-2017 werd hij benoemd tot voorzitter van de
Commitee on Resolutions, één van de Standing Committees in
Europa. In die rol dwong hij respect af door zijn heldere juridische
adviezen aan het Europees bestuur.
De verbinding met KidsRights heeft meerdere vaders maar de
slagvaardige wijze waarop Henk mede de verbinding naar Amerika
heeft gelegd is niet onopgemerkt gebleven. Recent is Henk door de
nieuw gekozen KI vice president Art Riley, gevraagd deel te nemen in
zijn voorbereidingscommissie.
Ik ben er van overtuigd we met Henk, ook vanuit het licht van mijn
eigen ervaring als trustee van KI, een meer dan uitstekende
kandidaat hebben.
Ik nomineer dan ook met veel plezier Henk als kandidaat trustee.
Dank U.
Henk geeft vervolgens in een korte verklaring het waarom van zijn
kandidaatstelling weer. Met name ook zijn betrokkenheid,
ervaringen en doelstellingen staan hierbij voorop.
Na deze pitches heeft de vergadering schriftelijk gestemd. Kandidaat
Martien van der Meer is door de vergadering gekozen om namens
ons District, kandidaat Trustee, te zijn tijdens de Conventie in
Reykjavik.
Martien van der Meer dankt de vergadering voor het in hem
gestelde vertrouwen.
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Beleid - Financiën
2018 - 2019
Bespreking
beleidsplan 20182019 en goedkeuring

Penningmeester geeft een korte toelichting op de voorstellen in de
concept begroting 2018-2019. Van uit de vergadering kwamen een
aantal opiniërende vragen. O.a. over de mogelijk positieve financiële
effecten van het 1 daagse congres in 2019.

Begroting
Bestuursjaar 2018 2019

Vergadering gaat met applaus akkoord met de concept begroting
2018-2019 en het voorstel om 15.000 euro extra in te zetten voor pr
/ marketing die de naamsbekendheid van de Kiwanis Nederland te
vergroten.

Contributie 20182019, bedragen
vaststellen.
KI
KIEF
KIDN

Vergadering gaat akkoord met de reeds vastgestelde Dues van KI ( €
44,72 ) en KI-EF (€ 8,35) en de voorgestelde contributiebedragen van
KIDN:
Contributie per lid: € 47,50 Ongewijzigd.
Congresbijdrage per club: € 156,00 voor 3 vertegenwoordigers @ €
52,00

Goedkeuring bedrag Vergadering gaat akkoord met het voorstel.
€ 5000 volgens
artikel 19 lid 2 van de
Statuten
Tussentijds verslag
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Gouverneur Det
Verhoeven 20172018
Verkiezing
Kiwanis Club Barneveld is de kascommissie voor het jaar 2017-2018.
kascommissie
Stichting KNF
Voorstel benoeming
nieuwe voorzitter
KNF-KCF
Strategie Commissie

Vergadering is akkoord met het voorstel van het KNF om Frans van
der Avert te benoemen voorzitter hun commissie

Procedurevoorstel
benoeming leden
strategische
Commissie.
Vooruitlopend op
wijziging
huishoudelijk
reglement (HHR)
tijdens de
buitengewone
vergadering van 12
januari 2019.

Vergadering gaat, met een enkele verduidelijkende vraag, zonder
aan- en/of opmerkingen akkoord met het voorstel.

Uitreiking Awards

-Club Award namens KNF voor de KC Tilburg Hart van Brabant.
Zij ontvangen de cheque van 1000 euro op een ander moment.

Benoeming van de Commissie zal tijdens de Buitengewone
Vergadering van 12 januari 2019 plaatsvinden.

33e jaarcongres Kiwanis Nederland

INTERMEZZO
16

Afsluiting
bestuursjaar 20172018

17

Bevestiging
Gouverneur
2018-2019
Aanvaardingsspeech

18

- Award District voor al haar werk voor de oprichting van de
academy Kiwanis -Nederland Lindy Ward van de club Montferland.
- Award Gouverneur voor al zijn werkzaamheden die hij als
secretaris heeft verricht voor Kiwanis Netherlands, gaat naar Ap
Lammers van de club Rheden `De Veluwezoom`.
INTERMEZZO
Gouverneur dankt de leden van het algemeen- en dagelijks bestuur
en leden van de vereniging voor de samenwerking in het afgelopen
jaar.
Maar speciaal woord van dank aan de leden van haar Club De
Rooyse Ladies voor al het werk wat zij in het afgelopen jaar hebben
verricht om dit congres tot een succes te maken.
Vergadering onderstreept dit met een hartelijk applaus.
De Vergadering gaat met applaus akkoord met de bevestiging van
Peter Pietersen tot Gouverneur 2018-2019.
AANVAARDINGSSPEECH GOUVERNEUR 2018-2019
PETER PIETERSEN
KI-DN congres Venray, 15 september 2018
Beste mensen, dank voor het vertrouwen dat u mij geeft met de
bevestiging als voorzitter van Kiwanis Nederland. Ik ervaar dit als
een heel speciaal moment!
Ja vrienden, ik heb er zin in! Voel me gesteund door jullie én
geïnspireerd door onze prachtige missie: ‘het verbeteren van het
welzijn van kinderen, vlakbij of ver weg’.
Dat is Kiwanis! Daar gaat het nieuwe team zich volledig voor
inzetten.
Dank aan Det, Martien, Ap, Leo voor de samenwerking in het DB en
aan de LG’s en de commissies voor de fijne momenten binnen het
AB.
Het Beleidsplan is kort en concreet, met als motto Dynamisch en
Betrokken. Zoals elke organisatie moet ook Kiwanis open staan voor
verandering en inspelen op de maatschappij waar we deel van
uitmaken.
We moeten aantrekkelijk zijn en blijven voor alle leden, jonger en
ouder, én vanzelf-sprekend ook voor aspirant-leden.
Hierbij is júllie hulp nodig! Ik wil iedereen oproepen om binnen je
eigen club daarover na te denken en er over te praten. En waar
nodig als dynamische clubleden te acteren.
Als dat doel lukt kunnen we met een sterk en vitaal Kiwanis, nóg
meer betekenen voor nóg meer kinderen. Elkaar enthousiasmeren
en insprireren: want ‘KidsNeedKiwanis’.
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We zullen deze visie uitdragen. Met speciale aandacht voor
diversiteit en betrokkenheid bij elkaar. Wees trots op je club en op
onze unieke Kiwanis-projecten. Laat je zien en vertel er over.
Met het verhoogde budget gaan we een mooi communicatieplan
opstellen. Ook dat gaat bijdragen aan succes en groei. En we blijven
inzetten op regiobijeenkomsten, de Academy en op samenwerking.
In januari volgt de Bijzondere Ledenvergadering met de verkiezing
Gvr-E en bevestiging Strategiecommissie. En …. over een jaar
hebben we een ééndaagscongres.
Tot slot beste vrienden, ik probeer als Gouverneur bereikbaar en
zichtbaar te zijn.
Geniet van dit mooie congres en laten we er samen een goed jaar
van maken!
Na zijn speech dankt hij Det voor al haar werk en betrokkenheid in
het bestuursjaar 2017-2018. Helaas is door een onjuiste adressering
haar Life Time Member Award ergens in Australië gestrand. Zal op
een later moment worden uitgereikt.
19*

20

21
23
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Voorstellen team
2018-2019
- Herbenoeming
secretaris KIDN
2018-2019 Ap
Lammers, Kiwanis
club Rheden
- Herbenoeming Leo
Wielstra,
Penningmeester
KIDN, KC HilversumBaarn.
Verkiezing GVRE
2019-2020

Presentatie van het
Congres 2019

Vergadering gaat met applaus van harte akkoord met de
herbenoeming van de secretaris en penningmeester voor het jaar
2018-2019.

Helaas is erop dit moment nog geen kandidaat voor Gouverneur
Elect 2019-2020.
De verwachting is dat tijdens de Buitengewone Vergadering van 12
januari 2019 wij een kandidaat kunnen presenteren.

Na een kort interview tussen de counselor Paul Inge Paulsen en
Peter Pietersen en discussie was er de video van Hilversum waar op
14 september 2019 het volgende congres zal gaan plaatsvinden.
Sluiting
De vergadering is om 12.45 uur gesloten.
Ap Lammers,
secretary Kiwanis International District Nederland 2017-2018
Dieren, 18 februari 2019 NL

33e jaarcongres Kiwanis Nederland

8.0 Concept Besluitenlijst
Buitengewone Algemene Vergadering
op 12 januari 2019 te Zeist
0
1
2

Zaal open
Opening Buitengewone Algemene
Vergadering 2019
Opening van de Algemene Vergadering

9.50 uur
Gouverneur Peter Pietersen opent om 10.30 uur de 33e
Buitengewone Algemene Vergadering
Vz heet alle aanwezige Leden van Kiwanis District
Nederland van harte welkom bij deze Buitengewone
Algemene Vergadering.
Ligt in kort het waarom van deze Buitengewone vergadering
toe. Staat ook stil bij het overlijden van zijn Collega
Gouverneur Jaap Michiels uit België op 11 januari j.l.

4

Mededelingen bestuur

Secretaris deelt mede dat er 57 personen aanwezig zijn die
33 clubs vertegenwoordigen.

5

Benoeming Stemcommissie

Kees van Ee (KC Assen)
Jos Cremers (KC Rheden)
Toon Schepers (KC Rheden)
De vergadering accordeert met applaus deze benoeming.

6

Orde van de vergadering

in beginsel 2 rondes van discussie
daarna zo nodig een stemming
Vergadering gaat akkoord met de orde van de vergadering.

7

Begrotingswijziging 2018-2019

Wijziging begroting 2018-2019
In de afgelopen jaren heeft het congres (rekening 4532) voor
een bedrag van 15.000 euro in de begroting gestaan, onder
de categorie ‘kosten’. Daarnaast stond er een bedrag van
15.000 euro in de begroting opgenomen als baten, zijnde de
156 euro die elke club verplicht betaald als onderdeel van de
inning van de jaarcontributie.
Bovenstaand suggereert dat de totale kosten van het congres
niet meer dan 30.000 euro mochten bedragen, kijkend naar
de beschikbare dekking.
Vanuit de accountant gezien klopt de begroting echter niet.
Als er 30.000 euro aan kosten worden gemaakt, verwacht je
aan de kostenkant ook een budget van 30.000. Dat er aan de
batenkant nog steeds 15.000 euro staat is ook correct,
immers er komt ook 15.000 euro binnen als baten.
Conclusie: het bestuur stelt voor om de reeds goedgekeurde
begroting aan te passen aan bovenstaande, en het
kostenbudget in lijn te brengen met de daadwerkelijke
kosten.
De huidige begroting 2018-2019 bedraagt 102.875 lasten
(inclusief het verhoogde budget van 15.000 op rek. 4554).
87.875 + 15.000 voor PR/Marketing tezamen 102.875. Het
voorstel is om het kostenbudget te verhogen voor het
congres van 10.000 naar 10.000 + 15.000 = 25.000 euro. Het
totale kostenplafond wordt daarmee 117.875 euro.
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PS: In 2018-2019 zal het congres een 1-daags congres zijn. De
kosten worden daarmee minimaal 5.000 euro lager, en we
verwachten daarmee totale congreskosten (exclusief de
opbrengst van individuele kaartverkoop) van 25.000 euro.
Na een korte toelichting door de penningmeester gaat de
vergadering akkoord met de voorgestelde
begrotingswijziging voor het jaar 2018-2019.
8

Wijziging Huishoudelijk reglement

Oud:
Hoofdstuk XII art 1 lid 3 van het HR KIDN bepaalt dat leden
van het AB en Districtsfunctionarissen die in het verleden
deel hebben uitgemaakt of in de toekomst deel zullen
uitmaken van het AB, dan wel te maken hebben of hebben
gehad met de taak van de in te stellen commissie, geen deel
kunnen uitmaken van een commissie, die wordt ingesteld op
verzoek van de Algemene Vergadering (AV).
Volgens art 12 van de Statuten zijn de districtsfunctionarissen
de Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Immediate Past
Gouverneur, de LG’s, de districtssecretaris en de
districtspenningmeester.
Het vorenstaande betekent dat deze districtsfunctionarissen,
die in het verleden deel hebben uitgemaakt van het AB – ook
nadat zij geen districtsfunctionaris en geen lid van het AB
meer zijn - geen deel uit kunnen maken van de strategische
commissie, nu deze commissie is ingesteld op verzoek van de
AV.
Voorstel:
De bepaling van Hoofdstuk XII art 1 lid 3 HR zou na de
voorgestelde wijziging dienen te luiden:
“leden van het AB, m.u.v. de Gouverneur, kunnen geen deel
uitmaken van de commissie, die wordt ingesteld op verzoek
van de AV”.
Na informatieve vragen over de effecten van het voorstel
gaat de vergadering unaniem akkoord met het voorstel.

9

Strategie Commissie
Benoeming leden strategische Commissie
Conform het voorstel tijdens de 32
Algemene
Vergadering van 15 september 2018.
Link naar het betreffende agendapunt

De heren:
Hendrik Beuving K C Weert) (voorzitter)
Erik Luijkx (KC Westland) (secretaris)
Gudo Palm (KC Valkenburg Charlemagne)
Michel Oldenburg (KC Zoetermeer)
Na het voorstellen van de beoogde leden Strategische
Commissie (SC) gaat de vergadering akkoord met de
benoeming van de leden als lid van de SC.
Hendrik Beuving (vz van de SC) licht kort de door de
commissie gekozen werkwijze. Men wil breed
inventariseren en met zoveel leden, in- en buiten
commissies, in contact komen. O.a. over vormen van
lidmaatschappen. Doelstelling is om de notitie 31 mei 2019
gereed te hebben, zodat deze besproken kan worden tijdens
de Algemene Vergadering op 14 september 2019.
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Voordracht Gouverneur Elect Carel (KC
Geleen) Maass 2019-2020

Introductie door President KC Geleen Ben Keller

Verkiezing Gouverneur Elect Carel 20192020 Maass (KC Geleen)

Vergadering gaat met een hartelijk applaus akkoord met de
benoeming van Carel Maass Gouverneur Elect 2018/2019.

President gaat kort in op wat Carel zoal voor de Kiwanis,
zowel bij hun Club als daarbuiten heeft kunnen en willen
betekenen. Carel is een prominent lid, die zorgt voor rust in
de club als het onrustig is. Is een bindende factor. Zegt ook
namens KC Geleen alle steun toe bij de organisatie van het
congres in 2020.

Maiden speech van Gouverneur Elect Carel Maass
Dames en Heren, beste mede Kiwanis leden, Serving the children of
the world, is een super motto en maakt daarmee Kiwanis tot een
van de mooiste verenigingen van Nederland.
Fijn dat jullie met in mijn ogen groot aantal leden naar Zeist
gekomen zijn om de installatie van de strategie commissie en van
mij bij te wonen.
Ben, Peter bedankt voor jullie steunende woorden.
Eigenlijk had ik deze toespraak het liefst gehouden voor de
benoeming en met tegenkandidaten, maar het zij zo.
Ik? Elect van KI-DN? Wie had dat eind augustus ook dacht, ikzelf
zeer zeker niet.
Het is trouwens een in het verleden gemaakte vergissing om dit
district niet kiwanis international nederland district te noemen, met
als afkorting KI-ND.
Ruim 45 jaar geleden werkte ik als jongste lid in een maatschap van
dierenartsen te Sittard en verre omstreken. Van de maatschap leden
waren er 2 lid van de Rotary, 1 van de Lions en 1 van de Kiwanis
Sittard.
Ik was 25 jaar, mede-eigenaar van de grote praktijk en hoorde mede
daardoor blijkbaar tot de doelgroep, ze probeerde alle vier mij bij
hun clubje te praten. Maar ik was jong, wat moest ik bij……. al die
oude mannen. Er is dus niet zoveel veranderd.
Waarom heb ik na 20 jaar uiteindelijk gekozen voor Kiwanis.?
In feite maar om een reden: kinderen, sinds 2000 samengevat in het
ijzersterke motto: Serving the children of the world.
Natuurlijk zijn jullie benieuwd wat ik allemaal binnen Kiwanis zou
willen veranderen, nu dat is best veel, maar ik denk dat wij het
hierover als algemeen bestuur samen met de commissies eens
moeten worden en dan vooral niet alles te willen, maar een paar
prioriteiten stellen.
Het zal niet vreemd zijn, gezien mijn inleidende woorden, dat het
bestuur wat mij betreft in het teken moeten staan van Serving the
children of the world, in feite van: only serving the children of the
world.
Waarom heb ik mij uiteindelijk op het allerlaatste moment
kandidaat gesteld als elect?
Ik vond het eind augustus een grote afgang voor Kiwanis Nederland
dat na 2 oproepen en ongetwijfeld op de achtergrond lobbyen, er
nog steeds geen kandidaat was.
Met de enthousiaste en unanieme steun van mijn eigen club,
Kiwanis Geleen, mannen bedankt, met informatie van oudGouverneurs, met info van het huidige bestuur, heb ik uiteindelijk ja
gezegd. Als je lid bent van een club moet je ook op een gegeven
moment ook verantwoordelijkheid nemen.
Een ander belangrijk punt voor mij bij deze beslissing was, dat 5 jaar
geleden, meerdere LG die laat ik het voorzichtig zeggen, niet
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optimaal tevreden waren, in Maastricht op initiatief van Catharine
Lie bij elkaar zijn geweest om te kunnen kijken:
Hoe kunnen wij Kiwanis om te beginnen in Nederland, verbeteren,
moderniseren, aantrekkelijker, jonger, interessanter, doeltreffender
maken?
Onder andere Martien en Det waren daarbij aanwezig en hebben
inmiddels hun verantwoordelijk daarin genomen. Kiwanis is
transparanter geworden, heeft aan kostenbeheersing gedaan, heeft
onnodige in de 20e eeuw zaken ontstane communicatiemiddelen
geschrapt (directory, oké blad),). Het AB en DB vergaderen minder
vaak, thema gericht, doeltreffender en …ook via de 21e eeuw:
internetverbindingen.
Dit jaar komt er in Hilversum een eendaags congres i.p.v. 2-daags,
en als dat bevalt, zal dit zeker ook in 2020 zo zijn. Datum is
zaterdag 12 september 2020.
Ik vond en vind dat ik mede gezien deze ontwikkelingen dat ik niet
achter kan blijven.
Sinds 1 november draai ik mee, heb in die tijd veel goeds gezien
binnen Kiwanis, ben bij de viering geweest van het 50-jarig bestaan
van Kiwanis Rotterdam, super wat die voor elkaar krijgen (als
Amsterdam geborene), in Gent op het Europese kantoor van KI
geweest, daar met de medewerkers gesproken en met de elect
presidenten van Europa en International. Betrokken mensen, die
heel goed aanvoelen dat Kiwanis zich moet blijven aanpassen.
Helaas heb ik ook gezien dat er soms tegenstrijdige belangen zijn,
dat is jammer, kost te veel energie. Mijn kern vraag in dit soort
problemen zal steeds zijn: is dit probleem in belang van Serving the
children of the world…..
Hoe kijk ik persoonlijk tegen Kiwanis aan? Met de nadruk op strikt
persoonlijk
Ik zie Kiwanis, niet een verzameling van zelfstandige vijvertjes,
vijvertjes vallen vroeg of laat droog, die bestaan niet al ruim 100
jaar! Wij zijn een internationale club.
maar ik zie, om te beginnen met de Nederlandse clubs, als allemaal
verschillende beekjes, de een kronkelt, de andere neemt de kortste
weg, weer een ander met watervallen, de een met meer
hindernissen, de andere met veel flora en fauna.
Autonome beekjes, allemaal in hun eigen tempo stromend,
onderdeel van hun directe omgeving.
Beekjes komen of ze nu willen of niet bij elkaar in grotere stromen,
noem het sloten, noem het divisies. Die zorgen voor een groter
deel van het land. De divisies komen samen in de rivier, Kiwanis
district Nederland en jullie raden het al de rivieren, districten komen
samen in een zee (KI EF). En we zijn er nog niet: de zeeën (Regio’s)
vormen samen een oceaan. Kiwanis International.
In de loop van de jaren, vooral in mijn 3 jaar als LG, heb ik gemerkt
dat de Kiwanis bestuurders te veel kijken naar het belang van de
grote oceaan en de clubleden te veel naar hun eigen beekje.
KI vergeet daarbij dat ze gevoed wordt door de beekjes en de clubs
vergeten dat ze mede gevoed worden (verdamping boven oceaan)
door regen. Als Kiwanis meer bekend is, regent het meer leden.
Mijn conclusie is: we hebben elkaar meer dan nodig. Er moet geen
verschil van doel zijn. Het is zo eenvoudig en mooi: Serving the
children of the world, een wereldwijde organisatie met voordelen
en helaas natuurlijk ook de nadelen.
Blijven nog wel de vragen over, hoe houden we de beekjes
stromend, hoe zorgen wij ervoor dat ze geen vijvertjes worden. Is
het niet de hoogste tijd om met alle respect kritisch te kijken, te
blijven kijken, of alle cursussen, overleggen, conventies wel nodig
zijn. Is het niet mogelijk om ook internationaal via moderne
middelen (internet) effectiever, kosten verlagend te gaan werken.
Zo moeilijk is het niet, de meeste grote bedrijven zijn ons al lang
voorgegaan……………
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Elkaar persoonlijk leren kennen is belangrijk, leuk, zinvol, maar niet
eindeloos vaak, Op het einde moet steeds naar voren komen was
het in t belang van de kinderen.
Vraag mij in alle eerlijkheid en oprechtheid af: Is de organisatie,
langzamerhand en onbedoeld, niet belangrijker dan de clubs
geworden?
Ik ben van mening dat de clubs op de eerste plaats moeten staan en
op alle fronten gesteund moeten worden. Dan krijgen ze ook waar
voor hun geld.
Gezonde clubs geeft gezonde groei, geeft een levensbestendig
Kiwanis International.
Daarom is het ook jammer, zoals in het begin gezegd, dat er geen
tegenkandidaten waren, dan hadden jullie zojuist echt kunnen
stemmen en kunnen bevestigen of jullie het al dan niet het eens zijn
met deze visie.
In de mails die ik heb ontvangen na mijn oproep, klinkt dit geluid
gelukkig en helaas vaak ook door….
Tot slot: Kiwanis is en blijft voor mij een van de meest aansprekende
verenigingen. Ik ga mijn best doen om Kiwanis samen met jullie
verder uit te bouwen, te moderniseren. Wil ideeën uitproberen,
aanpassingen omarmen, dit allemaal op een dynamische, betrokken
wijze. Niet te ver voor de troepen uitlopende, maar absoluut niet
achteraan sjokken.
Natuurlijk met jullie steun. We zoeken voor het komende Kiwanis
Nederland jaar een elect gouverneur, een secretaris, een
penningmeester.
Als deze zienswijze je ook maar ietsjes aanspreekt, meld je dan zo
meteen bij mij, dan gaan we het met z’n allen doen.
Serving the children of the world.

Onder applaus ontvangt Carel Maass van de Gouverneur
wijn en wenst hij hem heel veel succes met deze
dynamische functie nu en in de toekomst.
12

Rondvraag

Vanuit de vergadering komt de vraag: of wij als Kiwanis ons
ook bezinnen over onze rol als leden?
Vanuit de Kiwanis Academy wordt aangegeven dat hier
nadrukkelijk aan wordt gewerkt middels ontmoetingen bij
cursussen. Waarbij ontspanning ook een onderdeel is.
Academy is ook nadrukkelijk op zoek naar mensen die de
Academy hierbij willen helpen. Met kennis, voor het
ontwerpen van cursussen en het verzamelen van projectbeschrijvingen - draaiboeken t.b.v. uitwisseling van kennis.

13

Sluiting 12.00 uur met een broodjeslunch

Om 12.00 uur sluit Gouverneur de vergadering onder
dankzegging voor een ieders aanwezigheid en
betrokkenheid en nodigt een ieder uit voor de
broodjeslunch.

Dieren, 19 februari 2019
Ap Lammers, secretaris
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Penningmeester

Divisie 13

Divisie 17

Divisie 18

Alfons Alberts

Joost Boers

Willem Rinsema

Paul Drost

Divisie 11

Divisie 12

Dries Kout

Divisie 9

Divisie 8

Divisie 10

Divisie 7

Peter van Hussen

Guido Palm

Gerard Schippers

Divisie 6

Peter de Lepper

Rob van der Most

Divisie 4

Divisie 5

John Kern

Divisie 2

Ger Adams

W im Reininga

Luitenant-Gouverneurs:

Imm. Past -Gouverneur

Secretaris

Martien van der Meer

Ap Lammers

Gouverneur -Elect

Peter Pietersen

Leo Wielstra

Gouverneur

Det Verhoeven

De samenstelling van de bestuurders is per 30 september 2018:

Samenstelling bestuurders ultimo 2017-2018

De stichting is ingeschreven bij de KVIK Midden Nederland onder nummer 40480748.

De statuta ire zetel van de stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht.

De vereniging Kiwanis Internationaal District Nederland is op 13 september 1986 opgericht.

Oprichttg

1. Algemeen

1

Totaal activa

Bankrekeningen

Liquide middelen

Overige vorderingen

Vorderingen

ACTIVA

2. Balans per 30 september 2017 en 2018

185.540

158.735

158.735

0

845

184.695

0

30-09-2018

845

30-09-2017

2
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158.735

185.540

Totaal passiva

1

I!

I

accouvtaNjsr arviseurs

11 l'or kitnyficatie

158.735

-26.805

185.540

30-09-2018

185.540

58.418

127.122

30-09-2017

Eindsaldo

Saldo baten en lasten verslagjaar

Beginsaldo

Eigen vermog_qn

PASSIVA

2. Balans per 30 september 2017 en 2018

I

3

A

130.685

Totaal

0

145.158
-26.805

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

1.200

111.800

58.418

60.273

2.327

4.000
12.300

4.275
14.473

Totaal overige

Magazine

2.327

3.900

6.350
3.847

0

57.946

12.506

2.774

4.468

16.316

3.856

13.449

4.577

118.691

0

118.691

Commissies (strategie, comms)

4.400

99.500

17.350

6.000

30.000

16.000

8.400

14.950

6.800

113.000

0

113.000

16.273

103.227

15.000

0

7.000

8.000

88.227

17.450

6.500

15.000

15.000

11.577

18.250

4.450

119.500

0

119.500

Begroting

2016-2017
Realisatie

Innovatiefonds

Projecten

16.806

Beheer

5.852

62.292

Congreskosten
Internationale activiteiten

16.897

8.304

11.525

9.009

118.352

8.569

109.783

Begroting

2017-2018
Realisatie

Landelijke en regiobijeenkomsten

Luitenant gouverneurs

Dagelijks Bestuur

AB en DB vergaderingen

LASTEN

Totaal

Individuele kaartverkoop

1. Contributies inc congresbijdrage

BATEN

3. Staat van Baten en Lasten

c l

Lta„ 1

A n ? ldviseurs

catie

4
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lasten worden verantwoord zodra zij zich voordoen of voorzienbaar zijn.

en andere fasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd,

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de baten en de kosten

Grondslagen van resultaatbepaling

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale \A/aarde,

Waarderingsgrondslagen

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

611-a

Fccouiltahts & adviseurA

Ter ichintilicatie

5

ABN AMR° bestuursrekening
ABN AMR° spaarrekening
Totaal

Liquide middeien

Overige vorderingen

5. Toelichting op de balans

32.470
126.265
158.735

Eff adviseurs

(1-1-1(3

ntant

tificatie

58.410
126.265
184.675

845
845

0
0

30-09-2017

30-09-2018

6
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185.540
-26.805
158.735

Beginsaldo

Totaal

30-09-2018

Said° baten en lasten verslagjaar

Eigen Vermogen

PASSIVA

5. Toelichting op de balans

6- rt

—chntsrviieurs

Ter deritificatie

185.540

58.418

127.122

30-09-2017

7

118.691

14.191
118.352

21.737

Totaal ontvangen contributies

104.500
96.615

Congresbijd rage en lndividuele kaartverkoop congres

47,50

2.200

2016-2017

Totaal te ontvangen contributies

2.034
47,50

Aantal leden per peildatum

2017-2018

Contributie per lid

1. Contributies

BATEN

6. Toelichting op Staat van Baten en Lasten
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die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de

Wij hebben de jaarrekening 2017-2018 van Kiwanis International District Nederland te Utrecht

gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017-2018 van Kiwanis Inter-

national District Nederland in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeen-

stemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de

toelichting van de jaarrekening.

-

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Neder-

voeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor

Baat accountants & adviseurs is een maatschap van rechtspersonen. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voor waarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Kruisdonk 64a I 6222 PH Maastricht I T 043 - 3258700 I infomaastricht@baat.n1 I www.baat.n1 I KvK 14118248
Vestigingen: Maastricht I Roermond I Sittard I Maasmechelen (B)

ons oordeel.

2

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de

Verordening ged rags- en beroepsregels accountants (VG BA).

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

Wij zijn onafhankelijk van Kiwanis International District Nederland zoals vereist in de Verordening

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uit-

landse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

andere uit:

standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder

professionele oordeelsvornning toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-

De basis voor ons oordeel

geving en andere toelichtingen.

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

2. de staat van baten en lasten over 2017-2018; en

be.invloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 30 september 2018;

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Ons oordeel

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017-2018

de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de

1186 SG AMSTELVEEN

jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met

Aan het bestuur van Kiwanis International District Nederland

accountants &adviseurs

Jol 99

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

accountants & adviseurs
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materiële afwijkingen weergeeft.

het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder

opgenomen toelichtingen; en

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

daarover in de jaarrekening staan;

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving

de interne beheersing van de entiteit;

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

M XIA1 . Fft

voior deze:

Babt accountants & adviseurs

Maastricht, 6 december 2018

sing.

3

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheer-

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande

-

-

-

-

accountants &adviseurs
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9.1 Verslag bestuursjaar 2017-2018 financieel
Bestuursjaar 2017 - 2018; Gouverneur Det Verhoeven
Cijfers op basis van toegerekende baten en kosten
Auteur: Leo Wielstra, penningmeester

SAMENVATTING
Dit bestuursjaar stond in het teken van de oprichting van de Kiwanis Academy, interne discussie over de
strategie voor de komende jaren, en het starten van allerlei initiatieven op het gebied van
naamsbekendheid. Verder is de organisatie verder gerationaliseerd: minder divisies; minder geld
uitgegeven aan ‘bestuur’ en meer aan PR, bijna 18% van de begroting. De vorig jaar genoemde stabilisatie
van het leden aantal heeft zich doorgezet (rond de 2000 leden). Een speciale investering betrof de
oplevering van een bestel module voor het congres van bijna 5000 euro. Het congres in Venray is niet
alleen financieel erg succesvol geweest, maar heeft ook bij bijna alle aanwezigen tot zeer positieve
reacties geleid.
INKOMSTEN
De inkomsten uit contributies waren ingeschat op 98.000 euro, te weten 2064 leden die 47.50 per lid per
jaar betalen. In werkelijkheid waren er 1994 leden, waardoor er op contributies een negatief verschil van
3.325 euro ontstond. Dit aantal van 1994 lijkt het laagste punt te zijn geweest, het ledental staat nu (mei
2019) op 2010 leden.
Er zijn een aantal clubs waarvoor 2295 euro minder is ontvangen dan verwacht: Young Professional (bleek
inmiddels niet meer actief te zijn – hier hebben we van geleerd dat ‘paraplu’ clubs onzichtbaar worden
voor het bestuur, omdat er geen bestuur is dat aangesproken kan worden); KC Venlo Jaomerdal (weigert
een deel van de contributie te betalen); en KC Barendrecht (heeft vanwege een zeer grote afname van
leden gevraagd om een schikking, die is ingewilligd).
De congresbijdrage was voor 15.000 euro (prudent) begroot, er is 16.640 euro binnengekomen. De lage
opkomst van clubs (zeker niet gemiddeld 3 leden per club) blijft een reden tot zorg voor het bestuur;
stemmen op afstand zou een mogelijkheid kunnen zijn om de barrière van de reisafstand te overbruggen.
Verder is er 8.096 euro ontvangen uit hoofde van de individuele kaartverkoop voor het congres.
UITGAVEN
De uitgaven zijn onder te verdelen in een zevental categorieën. Per categorie geef ik aan hoeveel er
begroot was, hoeveel er is uitgegeven, en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest.
Dagelijks Bestuur
Voor het DB (vooral reiskosten van gouverneur, elect, immediate past, secretaris en penningmeester
alsmede de vergaderfaciliteiten voor het DB in Figi) was 15.550 euro begroot. Er is 11.324 euro
uitgegeven. De gemiddelde DB vergadering kost 220 euro (vergadering inclusief broodjes en reiskosten. Er
zijn 7 vergaderingen geweest. Daarnaast zijn er overleggen via Skype geweest.
Algemeen Bestuur
Voor het AB (vooral reiskosten van de luitenant gouverneurs) was 12.400 euro begroot. Er is 12.266 euro
uitgegeven. De gemiddelde AB vergadering kost zo’n 1300 euro (vergaderzaal, lunch en reiskosten). Er zijn
6 AB vergaderingen geweest. Het aantal divisies is verminderd van 16 naar 13 door het wegvallen van
Young Professionals als aparte divisie, het samenvoegen van Veluwe IJsselland met Twente Achterhoek en
het samenvoegen van Noord Holland met Gooi/Flevopolders. Dit jaar hebben 7 van de 13 LG’s reiskosten
gedeclareerd. Omdat het onzeker is wie reiskosten gaan declareren wordt hiervoor uit prudentie wel
altijd een bedrag voor gereserveerd, maar dat wordt per persoon lager gehouden dan noodzakelijk. Dat
wil zeggen dat een individuele LG meer geld mag uitgeven dan 600 euro, zolang de totale reservering niet
wordt overschreden. Gedurende het jaar zijn LG’s gestimuleerd om hun clubs minimaal twee maal te
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bezoeken, en een divisievergadering te houden. Er wordt niet bijgehouden of dat in alle gevallen is
gebeurd. Voor 2 divisies zijn er kosten vergoed voor een divisievergadering.
Landelijke activiteiten
Er was een bedrag van 16.000 euro begroot voor landelijke activiteiten (najaarsbijeenkomst, regio
bijeenkomsten en de landelijke training dag voor het nieuwe bestuur). Er is 16.897 euro uitgegeven. Het
aantal deelnemers van de regio bijeenkomst was aanzienlijk hoger (rond de 250 deelnemers) dan in
voorgaande jaren bij de najaarsbijeenkomst.
Congres
Het congres in Venray was enerverend, positief en sprankelend, en een mooie afsluiting van het jaar van
Det Verhoeven.
Begroot voor het congres was 30.000 euro. De totale kosten van het congres bedroegen 30.753 euro. De
grootste kosten werden besteed aan het vriendschapsdiner (10.085 euro), de spreker (Marc Lammers;
6.050 euro), hotelovernachtingen (3.973 euro) en de huur van de schouwburg voor beide dagen (4.290
euro). Er is een hogere bijdrage dan begroot ontvangen van de clubs (16.640 euro ipv 15.000) en de
opbrengsten uit de losse kaartverkoop bedroegen 8.096 euro. Met een aanwezigheid van 51 clubs en de
aanwezigheid van 143 leden in de ochtend en 165 in de middag, kan het congres als een succes
beschouwd worden.
Internationaal
Voor internationale activiteiten (met name de Europese en Wereld congressen, en sponsoring voor Polen,
2000 euro) was 6.000 euro begroot, 500 euro minder dan vorig bestuursjaar. De werkelijke kosten waren
5.050. De sponsoring voor Polen is dit jaar gestopt. Er is 803 euro uitgegeven voor de verkiezing voor
International Trustee van Henk Oostdam in Baveno, een kandidatuur die niet was begroot.
Beheer
Beheer omvat allerhande zaken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging zoals de
website, de apps, het secretariaat, de bankrekeningen en verzekeringen en de kosten van bijvoorbeeld
onderscheidingen. Begroot was hiervoor een bedrag van 17.350 euro. Uitgegeven is 20.918 euro. De
kosten van automatisering waren dit jaar 6300 euro hoger ivm de aanpassing voor de nieuwe privacywet
(1.300 euro) en een aanpassing om de bestelprocedure voor het congres eenvoudiger te maken (5.000
euro). Andere kosten betreffen de kiwanis website+apps: 2700 euro per jaar – in lijn met begroting;
onderscheidingen (vooral life time membership voor de Gouverneur): 905 euro per jaar; bank: 120 per
jaar en verzekering: 200 euro per jaar en accountantskosten (3.600 euro).
Er is veel aandacht en geld besteed aan naamsbekendheid, in totaal 19.682 euro. Er is 1.410 euro
uitgegeven voor het ontwerp, het drukken en de verspreiding van 7.500 Kiwanis folders. Verder is er
4.779 euro uitgegeven voor een advertentie en bannering pilot voor KC Zoetermeer. De resultaten van de
bannering campagne waren positief (gemakkelijker om fondsen te werven), maar hebben niet geleid tot
nieuwe leden. Daarnaast is er ten laste van het innovatiefonds geïnvesteerd in 5000 stickers (675 euro) en
130 spandoeken (4.162 euro). Ook zijn er 2 nieuwe Kiwanis opblaaspoppen aangeschaft voor een bedrag
van 2.381 euro. Deels voor de eigen leden en deels ter verspreiding is het Kiwanis magazine uitgegeven,
2.500 exemplaren voor 4.275 euro. Ook is er op het internationale JCI een Kiwanis stroopwafelstand
gesponsord.
Projecten & Commissies
Kiwanis Nederland kent een aantal commissies: Strategie, Communicatie, Club Building,
Lustrumprojecten, en de Juridische Commissie. Verder is er de stichting Kiwanispop.nl waar de grote
Kiwanis promotie poppen gehuurd kunnen worden. Dit jaar is er extra geld (589 euro) uitgegeven voor de
Kiwanis Academy die dit jaar gelanceerd is. Reiskosten van de commissies bleven beperkt tot 1.945 euro.
Conclusie
De oorspronkelijke begroting ging uit van een positief saldo van 1.200 euro (113.000 aan inkomsten,
111.800 euro aan toegerekende kosten). In werkelijkheid is er 6.190 euro overgehouden.
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11.1 Beleidsplan 2019-2020 Kiwanis Nederland
Serving the children of the world
De kloof tussen landelijke bestuurders en Kiwanisleden moet kleiner worden. Dit willen wij
gaan bereiken door nog meer in onderling overleg samen met de clubs tot een boeiende en
bloeiende vereniging te komen.
Fundraising is belangrijk, maar fundspending eveneens. Dit jaar gaan we daar handvatten
voor opstellen.
Kiwanis is gewend gelden bij te dragen aan goede doelen. We kunnen de vraag stellen of
Kiwanis niet in aanmerking kan komen, om juist bij grote al dan niet commerciële instellingen,
subsidie aan te vragen, samen te werken, om specifieke Kiwanis’ doelen lokaal en landelijk te
verwezenlijken.
Er komt een commissie “vrouwen binnen Kiwanis”. Met als hoofddoel het aantal vrouwelijke
Kiwanisleden sterk uit te breiden. In nieuwe clubs en/of in de bestaande clubs.
Het moet in 2019-2020 mogelijk worden om, te beginnen in Nederland, te stemmen via
internet. Zeker bij de niet-statutaire zaken, dit om een breder draagvlak te krijgen.
Bij alle beslissingen en mogelijke conflictsituaties, zal de leidraad zijn: Are we serving the
children!
De contacten met Kiwanis International en Kiwanis Europa zijn en blijven belangrijk, maar de
nadruk zal vooral liggen op de Nederlandse clubs.
De website van Kiwanis Nederland krijgt een update. Wordt beter toegankelijk. Wij vragen de
ALV hiervoor een budget.
De commissies moeten een haalbaar eenjarig beleidsplan opstellen en na goedkeuring door
het Algemeen Bestuur daadwerkelijk uitvoeren. Een en ander natuurlijk binnen het strategisch
plan van Kiwanis Nederland.
De communicatie naar de leden moet volledig transparant blijven en zo mogelijk verbeterd
worden.
De zeer succesvolle regio-bijeenkomsten blijven gehandhaafd. De regio’s worden uitgenodigd
onderling succesvolle formules uit te wisselen.

Serving the children of the world
Carel Maass, Gouverneur 2019-2020

1
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COMMISSIES KIWANIS DISTRICT NEDERLAND 2019-2020
versie: mei 2019.

Commissie Vrouwen bij Kiwanis Nederland
Leden: Lindy Ward, Maaike Roosen, Chantal Rohaan, Hedi Manderfeld, Cecile van Berkel.
Kiwanis Nederland heeft een te klein percentage vrouwen die lid zijn van Kiwanis Nederland
Ook in de besturen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.
Hetgeen een onnatuurlijke en ook onwenselijke situatie is.
Te beginnen in het jaar 2019-2020 komt er een commissie die geheel uit vrouwen bestaat en
die tot taak heeft:
•
•
•

Bevorderen dat het percentage vrouwelijke leden gaat stijgen
Suggesties te geven om de doorstroming van vrouwen naar DB, AB, commissies, etc.
te verbeteren.
Voorstellen te doen rechtstreek aan het bestuur om een beter vrouwvriendelijker
klimaat binnen KI-DN te scheppen.

Het staat de commissie geheel vrij om ook buiten de reeds vastgestelde paden te treden,
dus geheel los van welke plannen dan ook. Out of the box!
Doel: in december 2019 een eerste rapport, met daarin alvast enkele suggesties waarvan het
bestuur in het jaar 2020 gebruik kan maken.

Vrouwen en mannen vormen samen Kiwanis.

Juridische commissie (benoemd door DB/AB)
Leden: Lex van Hengstum (vz), Wim Gerlag en Jan-Peter Hopmans
Taakomschrijving:
•
•
•
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Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het DB en AB over Kiwanis Nederland
gerelateerde onderwerpen vanuit juridisch perspectief.
Gevraagd juridisch advies geven over voorgestelde veranderingen aan de statuten en/of
het huishoudelijk reglement.
Actualiseert Kiwanis Nederland statuten, clubstatuten en (internationale) bylaws.
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Communicatie en pr-commissie
Leden: Frans van der Avert (vz.), Ap Lammers, Vincent Speur, Vester Reijnders, Bart-Jan
Bartholomeus,
Aktieplan 2019-2020: (De commissie is zowel beleidsmatig en als uitvoerend actief.)
Eerste prioriteiten:

•
•
•
•
•
•

Het op korte termijn introduceren van de vernieuwde website, conform de plannen die
in 18-19 gemaakt zijn.
Het updaten van de Kiwanis App
Het zoeken en benoemen van een gekwalificeerde Kiwanis webmaster, liefst tegelijk
met de introductie van de nieuwe website.
Streefdatum uiterlijk 1 november 2019
Volledige integratie van de vernieuwde Kiwanis site met de academy site en de
nieuwsroom.
Streefdatum uiterlijk 1 januari 2020

Overige actiepunten:
•

•
•
•
•
•
•
•

Een heroverweging van nut en noodzaak van het Kiwanis Nederland Magazine.
Doorontwikkelen van een interne en externe marketing en branding voor Kiwanis
Nederland.
Het uitwerken en invullen van het Kiwanis communicatieplan met name waar het de
naamsbekendheid betreft van Kiwanis in Nederland
Het blijven actualiseren van de “Kiwanis Newsroom” , de communicatieagenda met
persberichten over de ‘parels’ van Kiwanis en andere relevante nieuwsfeiten.
Het ondersteunen van de webmaster bij het onderhouden van Kiwanis.nl en de App,
zowel het CMS als de content.
Clubwebmasters trainen in het gebruik van het CMS van de lokale Kiwanis websites.
Een tool op de website (Kiwanis.nl en/of Academy) ontwikkelen waar clubs en LG ’s
draaiboeken en best practices kunnen up- en downloaden.
Beheer en uitvoering van de social media, zoals Facebook, Instagram, Linkedin en
Twitter. En hierbij ook een keuze te maken, waarvan gaat KI-DN gebruik maken.

3
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Commissie: Relatie onderhoud en hulp voor clubs.
Leden: Rob van der Most (vz.), Martin Poesen, Wim Gerlag.
Al jaren loopt niet alleen het aantal leden, maar ook het aantal clubs achteruit. Er zijn ook nu
nog clubs die met een paar leden, toch jarenlang het Kiwanis lidmaatschap hebben. Juist dit
soort clubs moet geholpen worden de draad omhoog weer op te pakken. Ook zijn er ieder
jaar weer clubs die ineens door de kritische ondergrens heen zakken.
De commissie gaat actief op zoek naar deze clubs en probeert samen met het clubbestuur de
club voor Kiwanis te behouden, door naar de problemen te luisteren, suggesties te doen, te
helpen. De commissie leden kunnen geheel vrij de taak uitvoeren.
Doelstelling: Clubs/leden behouden en al lerend handvatten op te stellen om in de toekomst
te kunnen gebruiken. In 2020 moeten er minstens 8 clubs bezocht worden.

Commissie Opleiding/ Kiwanis Academy Nederland (benoemd door DB/AB)
Leden: Lindy Ward (vz), [vacature] en Leo Wielstra (adviseur)
Taakomschrijving:
•
•
•
•

Het technisch uitbouwen en vullen van de Kiwanis Academy Nederland als onderdeel van
Kiwanis.nl met trainingen, links, best practices, lessons learned en andere content.
Trainingen ontwikkelen voor LG’s, commissieleden o.b.v. het huishoudelijk reglement,
statuten, LG-boekje, websites enz.
LG ‘s en clubbesturen opleiden; ook thematisch zoals ‘dienend leiderschap’.
Verbreden en verspreiden van kennis over Kiwanis.

Commissie Lustrumprojecten.
Leden: Gert van Lieshout (vz) en Jos van Erp
Taakomschrijving:
•
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Het onderhouden van goede contacten met de organisaties van de vier bestaande
lustrumprojecten van Kiwanis Nederland. Te weten Beverwijk, Groningen, Nijmegen en
Barneveld.
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•
•
•
•
•
•

Adviseert en ondersteunt clubs bij het doen van voorstellen voor het komende
lustrumproject.
Adviseert het DB/AB over mogelijke projecten voor het lustrumjaar 2021 die aansluiten
op onze missie en passen binnen het beschikbare budget.
Stelt in dat verband een tijdpad en kostenraming op.
Maakt een plan voor gerichte fundraising en PR.
Stelt een plan op voor een feestelijke overdracht van het lustrumproject (13 september
2021) aan de belanghebbende, met oog voor een effectieve PR voor Kiwanis.
De commissie laat zich voor het lustrum project bijstaan door de lustrum 2021
commissie bestaande uit:
• Lustrum 2021 commissie
Maaike Roosen (vz.), Joost Boers, Ger Adams.
De commissie doet oproepen uitgaan naar de clubs en de leden van Kiwanis Nederland,
om projecten voor te dragen, die geschikt zijn als landelijk project
De commissie maakt een voorselectie en komt op de AV in september 2019 naar de AV
toe.
De leden kiezen uiteindelijk het winnende project. Mocht dat in de komende AV niet
lukken, dan kunnen we de 3 projecten ook digitaal in stemming brengen in oktober.
In de komende 2 jaar gaat de commissie aan de slag om samen met de hoofdcommissie
het project onder de leden duidelijk te maken en de clubs te stimuleren hun statutaire
bijdrage van 2500,-- euro te betalen.
Ook doet deze commissie een voorstel aan het BD/AB voor de feestelijke afsluiting van
het lustrum 2021 project.

De commissies 2019-2020 leggen in hun werkzaamheden een accent op het
bereiken van de doelstellingen in het beleidsplan 2019-2020.

5
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Strategiecommissie (benoemd door de AV)
Leden: Henny Beuvink(vz), Guido Palm, Michel Oldenburg, Erik Luijkx
Taakomschrijving:
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•

Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende
draagvlak van het AB en bij de clubs.

•

Draagt zorg voor de jaarlijkse monitoring van de uitvoering van dit plan.

•

Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en
ongevraagd voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het
vigerend Strategieplan.

•

Uitwerken strategische positionering van Kiwanis Nederland en Kiwanis clubs binnen
Kiwanis International.

•

Evaluatie van het vigerend plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks
rechtstreeks aan de AV.
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Soort
Baten

Baten

Kosten

Kosten

Kosten

Kosten

Kosten

Kosten

Kosten
Kosten

Rekening
8000
Contributies

11.2 BEGROTING KIWANIS NEDERLAND 2019-2020, GVR CAREL MAASS

Toelichting
Budg 2018-2019 Realisatie t/m april
In maart 2018 hadden we 2078 leden, dus exclusief life time members was 2060 leden
112.850,00
72.496,37
een goede basis voor de begroting van 2018-2019, en konden we rekenen op
2060*47.50=97.850. Status per 24 april 2019: ledenstand is 2010. Uit prudentie is het
voorstel te werken met een ledenaantal voor het jaar 2019-2020 van 2000. De
opbrengst wordt dan 2000*47.50 = 95.000 euro. Verder de bijdrage voor de
congresdeelname: 100 clubs a 156 euro = 15.600 euro.
8510
6.000,00
De opbrengsten uit de individuele kaartverkoop voor het congres varieren van 6.220 in
Congresbijdrage
16-17 tot 8.096 in 17-18.
Individueel
Prudent lijkt het om 6.000 euro op te nemen.
Volgens bestand '4.0 Concept Activiteiten Agenda 2019-2020' hebben we 6 DB
4500
Dagelijks Bestuur vergaderingen. Daarvan is alleen de vergadering in mei 2020 fysiek. Gemiddelde kosten
FIGI per vergadering zijn 225 per vergadering. Rekening houdend met de mogelijkheid
(DB)
voor 1 extra fysieke vergadering budgeteren we 500 euro. Appear calls zijn niet
meegeteld, want daarvan zijn de kosten nul euro. De reiskosten worden gefinancierd uit
de kosten per funtie (Gouverneur, Elect, etc)
Volgens bestand '4.0 Concept Activiteiten Agenda 2019-2020' hebben we 4 AB
4501
Algemeen Bestuur vergaderingen, allemaal fysiek. Er is nog steeds een mogelijkheid om een aantal
daarvan via Appear te doen. Gemiddelde kosten FIGI per vergadering inclusief lunch zijn
(AB)
1115 euro. Met 4 vergaderingen komen we dan op 1115x4=4460 euro. Daarnaast
hebben we een apart afscheid voor vertrekkende LG's in september (ter vervanging van
het wegvallen van het friendshipdinner op vrijdagavond), daarvoor budgeteren we
1200 euro.
4502
Betreft onvoorziene kosten. Betrof lopend jaar voornamelijk kosten van trustee
Onvoorzien
verkiezingen (reiskosten naar AV en reiskosten naar Europese conventie, voor Martien
van der Meer en Frans van der Avert). Verwachting voor 2019-2020: alleen kosten Frans
vd Avert. Uit bestand 'Schatting kosten KNF_KCF 2018_2019.xlsx' komt een bedrag van
1450. Als de helft daarvan door KIDN wordt betaald betreft het een bedrag van 725
euro. Uit prudentie houden we hetzelfde bedrag als vorig jaar aan: 2200, er bestaat een
kans dat er weer kandidaten opstaan voor bestuursfuncties op internationaal niveau.
Betreft voornamelijk reiskosten en dinerkosten van de Gouverneur. Deze kosten
4503
bedroegen in 14-15 10.627 (FvdA); in 15-16 7.612 (HO); in 16-17 6.531 (MvdM). Na
Gouverneur
overleg met de G-E lijkt 6000 per jaar een redelijk bedrag.
4504
Betreft reiskosten en dinerkosten van de Gouverneur-Elect. Deze kosten bedroegen in
Elect
14-15 7.803 (HO); in 15-16 3.029 (MvdM) en in 16-17 5.097 (DV). Gemiddelde kosten
van 5.310. In de begroting van 17-18 hebben we 2500 euro opgenomen. Vanwege de
absentie van de Gouverneur-Elect tot januari 2019 zijn deze kosten beperkt. 3500 lijkt
prudent voor het komende jaar.
4505
Betreft reiskosten van de secretaris. Betreft voornamelijk reiskosten voor AB, DB
Secretaris
vergaderingen. In het jaar 2019-2020 zullen reiskosten voor de
communicatiecommissie tlv de commissie komen. Betreft gemiddeld 68km x 28 cent =
20 euro per vergadering. Aantal fysieke AB vergaderingen is 4+1 afscheidsfeest; aantal
fysieke DB vergaderingen is 1. In totaal 6 vergaderingen = 6 * 20 = 120 euro. De kosten
van het secretariaat worden betaald uit hoofde van andere budgetposten.
Betreft reiskosten van de penningmeester. Nog geen penningmeester, fysieke afstand
4506
nog onbekend.
Treasurer
4507
Betreft reiskosten van de Immediate past Gvr Peter Pietersen.
Immediate Past Reiskosten voor 6 fysieke vergaderingen zou zijn 2*30km*28 cent = 100 euro

Kosten

4508-4523
LG's Divisies

Kosten

4531
Regio
bijeenkomsten

Kosten

4532
Congres

Kosten

4534
Teamdag 2020

Betreft reiskosten, en kosten van divisievergaderingen. Kosten varieren elk jaar, er
wordt altijd veel minder gedeclareerd dan gebudgeteerd. 5000 euro lijkt prudent.
Betreft lokatie, catering en spreker(s) voor de regio bijeenkomsten. Oorspronkelijk
budget afkomstig uit de najaarsbijeenkomst, waarvoor 5000 euro beschikbaar was. De
kosten waren in 16-17 4.006; in 17-18 3.886, in 18-19 5.432 euro. De
regiobijeenkomsten zijn een succes (dichterbij de leden, minder grote reisafstand) een
budget van 2000 euro per bijeenkomst lijkt prudent.
Dit betreft de volledige congreskosten, voor een 1-daags congres. Deze kosten zijn
5.000 euro lager dan begroot in het jarar 2018-2019 vanwege het vervallen van het
Friendship diner op de vrijdagavond (dat kostte zo'n 10K). In voorgaande jaren was
alleen het saldo van de baten en de kosten opgenomen; in de extra ALV in januari 2019
is besloten dat de daadwerkelijke bruto kosten getoond moeten worden in de
begroting.

De teamdag inclusief overnachting wordt georganiseerd in mei 2020 ter voorbereiding
van het volgende bestuursjaar. Hiervoor worden de nieuwe LG en DB leden
uitgenodigd, ter kennismaking, voor de bepaling van overkoepelende thema's voor het
AB; en ter bepaling van het vergader en communicatieschema (incl. regio en landelijke
bijeenkomsten). Daadwerkelijke kosten: 4450 (incl. 1000 euro voor fleece jacks) in 1617; 3960 euro (incl. 812 voor paraplu's). Voor dit jaar is het voorstel 3500 euro.
In het komend jaar 18-19 gaan we verder met het onderling verbinden van onze leden.
Kosten
4535
Andere activiteiten Als onderdeel van de regio bijeenkomsten worden alle nieuwe leden van de regio
uitgenodigd om met elkaar en Kiwanis kennis te maken. Benodigd budget van 500 euro
lijkt voldoende.
Betreft verblijfkosten voor de Internationale Convention in de VS voor de Gouverneur
Kosten
4541
Convention KI en de Gouverneur-Elect. 3000 euro lijkt prudent. Reiskosten en logies voor de
gouverneur worden deels vergoed door Kiwanis International.
Betreft reis en verblijfkosten voor de Europese Conventie in Brugge voor Gouverneur,
Kosten
4542
Convention KI-EF Gouverneur-elect, secretaris en penningmeester. Blijft normaal gesproken onder de
1500 euro per jaar.

2019-2020
Delta
110.000,00 (2.850,00)

6.000,00

-

2.250,00

322,56

500,00 (1.750,00)

5.575,00

2.949,84

5.660,00

2.200,00

1.695,15

2.200,00

7.000,00

1.479,04

6.000,00 (1.000,00)

3.500,00

620,03

3.500,00

750,00

833,76

250,00

750,00

-

750,00

85,00

-

-

(500,00)

-

1.500,00

540,00

500,00 (1.000,00)

7.200,00

2.202,33

5.000,00 (2.200,00)

10.000,00

5.432,88

8.000,00 (2.000,00)

25.000,00

1.071,82

22.500,00 (2.500,00)

5.000,00

-

1.000,00

-

3.500,00 (1.500,00)

500,00

(500,00)

2.500,00

1.924,19

3.000,00

500,00

1.500,00

2.807,50

2.000,00

500,00
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Kosten

Kosten

-

4546
Betreft evt andere activiteiten.
Andere activiteiten
Deze zijn niet voorzien.
4550
Secretariaat

Dit betreft de kosten van het secretariaat: enveloppen, porto, printervullingen, soms
een boekenbon of een bloemstuk, en aanpassing van het lint van de Gouverneur.
Exacte kosten lang onduidelijk, maar lijken de 750 euro niet te overschrijden.
Dit zijn de kosten die we betalen aan GoMotion voor de Kiwanis App op Apple en
Kosten
4551
Automatiserings- Android (188 euro maandelijks, dus 2280 in totaal); en de jaarlijkse kosten van een
veiligheidscertificaar van 30 euro per jaar (GoMotion). De hosting kosten van de YP
kosten
website zijn vervallen ivm opheffing YP club; er zijn extra hosting & support kosten voor
de event registratie module op de Kiwanis site van 421 euro inc BTW per jaar, vanaf 2
april 2019. Totale kosten zijn dan 2280+30+421=2731 euro per jaar.
Kosten
4552
Dit betreft oa. aanpassingen aan de website richting PortalBuzz, de administratie waarin
Directory
de leden zijn opgenomen en die wordt onderhouden door Kiwanis International in
Amerika. GoMotion is nu de partij die de links onderhoudt van kiwanis.nl (via
webservices) naar de Portalbuzz database. Ook aanpassingen aan de Kiwanis apps
worden uit deze budgetrekening betaald. Voor het jaar 2019-2020 voorzien we het
toevoegen van de clubnaam aan de info die per lid in de app wordt getoond, evenals
het moderniseren van de gehele kiwanis.nl website. Zie offerte XX
Kosten
4553
Dit betreft de kosten van onderscheidingen (pins) voor leden (800 euro per jaar
Onderscheidingen
gemiddeld?), en eventueel awards zoals life time memberships (700 euro in een keer af
en aanverwante
te kopen). Totale kosten 1500 euro per jaar.
artikelen
Dit betreft kosten voor Public Relations. Werd in 16-17 ingevuld met het magazine, voor
Kosten
4554
4328 euro. De kosten voor het magazine zijn nu opgenomen onder 4562 (Magazine).
PR kosten Voor Social Media Reporters hebben we 2000 euro gereserveerd. Daarnaast willen we
Branding
investeren in het verhogen van de naamsbekendheid van Kiwanis in Nederland, door
bijvoorbeeld de inkoop van advertentieruimte.
Kosten
4555
Dit betreft de resterende beheerkosten zoals bankkosten ABN AMRO (10.50 per maand;
Andere
(bankkosten + 126 euro per jaar), verzekeringen (Meeuws bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,
verzekering + polisnr. MA48269861; 196 euro per jaar). Verder de kosten van de accountant: 3600
euro per jaar. Totale kosten worden dan 126+196+3600=4000 euro per jaar.
accountant)
Het Innovatiefonds is voorzien om nieuwe zaken uit te proberen zoals genoemd in het
Kosten
4560
Innovatie Fonds beleidsplan van de Gouverneur.
Kosten
4561
We verwachten dat de commissie Strategie actief zal deelnemen aan vergaderingen.
Commissie
Hiervoor zijn reiskosten voorzien van 250 euro per jaar
Strategie
Dit betreft de opmaak, druk en verspreidingskosten van het Kiwanis Magazine, voor
Kosten
4562
2500 exemplaren (500 om uit te delen). Kosten vorig jaar waren 3012.33 voor het
Magazine
opmaken en drukken; en 1316 euro voor de verspreiding (via SANDD)
Kosten
4563
Commissie Task Voor de taskforce club verwachten we 400 euro aan reiskosten
force
Kosten
4564
Hier worden de kosten van de communicatiecommissie geboekt. De communicatie cie.
Commissie
Communicatie heeft gemiddeld 175 euro aan kosten per vergadering (lokatiekosten Figi). Voor de
Academy betalen we 24.00 jaarlijks voor hosting van de kiwanisacademynederland.nl
website op mijndomein.nl; en daarnaast USD216 per 2 jaar voor Weebly ProSite, een
website design programma. Totale kosten 4 vergaderingen comm. cie = 700 + 24 = 725
Dit betreft reiskosten van de commissie Partnerschappen en de Lustrumcommissie
Kosten
4565
leden. Hiervoor hebben we 400 euro aan reiskosten voorzien, in lijn met de reiskosten
Commissie
Partnerschappen zoals begroot voor de andere commissies.
Kosten
4566
Commissie
Dit betreft reiskosten van de commissie Opleiding en Academy.
Opleiding en
Academy
Kosten
4567
commissie
Dit betreft reiskosten van de commissie Vrouwen bij Kiwanis
Vrouwen bij
Kiwanis
Totale baten
Totale kosten
Saldo
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-

750,00

139,33

750,00

2.400,00

756,84

3.000,00

2.500,00

421,08

1.500,00

28,85

17.000,00

4.325,00

7.000,00

3.661,60

-

600,00

12.500,00 10.000,00

1.500,00

-

17.000,00

-

4.325,00

-

5.000,00 (2.000,00)

400,00

250,00

4.500,00

4.500,00

-

400,00

400,00

-

725,00

725,00

-

400,00

400,00

-

250,00

400,00

150,00

500,00

500,00

118.850,00
117.875,00

(150,00)

116.000,00 (2.850,00)
115.110,00 (2.765,00)
890,00
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11.3 JAARLIJKSE CONTRIBUTIE DISTRICT NEDERLAND 2019-2020
Clubs OR*/CH*; over alle leden op peildatum 1 oktober.
Clubs in oprichting: over alle leden vanaf 12 maanden na aanmelding.
Contributie per lid: € 47,50 is ongewijzigd.
Congresbijdrage per club: € 156,00 voor drie vertegenwoordigers à € 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) 2019-2020
Alleen clubs OR of CH door KI vastgestelde koers US$/€ op 31 juli 2019 =
KI contributie per lid (2018-2019): $ 52,00 (ongewijzigd) € 46,80
KI-EF contributie per lid (2018-2019): € 8,35 (ongewijzigd) € 8,35.
Totaal € 55,15
Uitgave:

Algemeen Bestuur augustus 2019
Vastgesteld tijdens het Congres op 14 september 2019 in Laren.

ALV AGENDA # 11
FINANCIËN 2018-2019 /
CONTRIBUTIE
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Weert, 24-06-2019

13.2a Aan : Algemene Vergadering van:

Kiwanis International District Nederland
T.a.v. de voorzitter KIDN Gouverneur Peter Pietersen
Per adres : Secretaris KIDN Ap Lammers
Bij deze heeft de Strategie Commissie het genoegen de Strategienota 2019 e.v. jaren te
presenteren.
De Strategie Commissie spreekt de hoop uit dat de AV van KIDN deze nota zal aanvaarden en
als richtlijn zal zien om de doelstellingen van KIDN te bewerkstelligen.
De nota is bedoeld als richting gevend maar ook om flexibel en dynamisch in te spelen op
een veranderende maatschappelijke omgeving.
We verwijzen graag naar de achterin de nota vermelde internet enquête. Daar kan per
speerpunt een ranking worden aangeven. We hopen dat veel leden de enquête, liefst voor
15 augustus, zullen invullen.
De Strategie Commissie zal niet de richtlijnen zelf implementeren, maar is altijd bereid om
met stakeholders samen de doelstellingen proberen te bereiken.
De Strategie Commissie dankt een ieder die heeft bijgedragen aan het formuleren van de
richtlijnen.
Namens de Strategie Commissie :
Hendrik Beuving
KC Weert
voorzitter
Erik Luijkx
KC Westland
secretaris
Michel Oldenburg KC Zoetermeer
Guido Palm
KC Valkenburg Charlemagne

SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD

34 |

Acteer als partner en doe voorstellen,
gevraagd en ongevraagd, aan DB/AB
wanneer bijstelling van de vigerende
Strategie noodzakelijk wordt geacht.

Evalueer de vigerende Strategie en
rapporteer hierover jaarlijks aan de
AV.

Ontwikkel een Strategie voor de
middellange termijn ,met draagvlak
van het AB en de clubs.

Geef Kiwanis Nederland en de
Kiwanis Clubs een duidelijke en
onderscheidende positie binnen
Kiwanis International

De opdracht aan de Strategiecommissie !

SERVING THE CHILDREN
OF THE WORLD

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT
NEDERLAND

NOTA MET RICHTLIJNEN VOOR EEN DYNAMISCH EN EFFECTIEF

13.2b
STRATEGIENOTA
2019 EN VERDER

1

13-8-2019

Na goedkeuring door het AB/DB zal deze nota naar alle leden
gestuurd worden ter informatie als voorbereiding voor de AV

De opzet van deze Strategienota moet eenvoud en helderheid
uitstralen

De commissie is uitgegaan van de doelstellingen die Kiwanis NL wil
bereiken en van de wensen die leven binnen de clubs

Strategienota 2019 en volgende jaren
: aanpak

De commissie heeft gemeend geen oordeel te geven over het
vigerende strategieplan 2013-2018

De Strategiecommissie beveelt aan om de geformuleerde richtlijnen
jaarlijks te toetsen.

Dit plan geeft richtlijnen aan de Kiwanis organisatie voor de termijn
van Oktober 2019 en volgende jaren

Het plan is gericht op de toekomst !

13-8-2019

2
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KIDN vertegenwoordigt alle clubs in Kiwanis International en onze
samenleving: laat zien wat de clubs doen en bereiken

KIDN is er enkel voor om clubs te ondersteunen: ga in dialoog met
de clubs en initieer activiteiten die clubs vooruit helpen

In alles wat KIDN doet : concentreer je op het doel van Kiwanis
(“serving the children of the world”)

3

Speerpunt 1

De commissie zal niet aan de uitvoering van de punten deelnemen,
maar wel jaarlijks de voortgang monitoren

Lokaal relevant en trots op wat er bereikt wordt

• De Gouverneur en de LG’s;

Initiators

• Binnen Kiwanis International en Kiwanis Europa.

• Binnen het Algemeen bestuur

• Bij de clubs en de leden van KIDN

Creëer draagvlak voor de Strategienota :

Bij deze punten zijn suggesties toegevoegd voor de initiële rollen om
deze te kunnen implementeren

Clubs met enthousiaste leden die een weerspiegeling zijn van de
maatschappij

Welke strategie hanteert KIDN daartoe?

De commissie stelt 10 speerpunten voor om de strategie te
implementeren.

De Strategie samengevat in 10 punten

Serviceclubs die zich inzetten voor een beter leven voor kinderen
(“Serving the children of the World”)

Wat wil Kiwanis Nederland zijn?

13-8-2019

13-8-2019
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Speerpunt 3

Speerpunt 2

5

• Algemeen Bestuur

• Algemeen bestuur

• Dagelijks Bestuur

Initiators:

• Dit artikel zal zodanig moeten worden omgevormd dat er geen
belemmeringen meer zijn, en het aan de leden van de clubs
gelaten wordt ter beoordeling van het toelaten van potentiele
kandidaat leden ook uit dezelfde beroepsgroep.

• Beoogd doel: meer potentiële leden bereiken

• Tot op heden is de algemene opvatting conform de statuten dat
er max. twee leden met hetzelfde beroep lid kunnen worden
van dezelfde Kiwanis club

Flexibiliseren Beroepen Criterium

• Het AB: Benoem een commissie om een kader te scheppen
waarin geëxperimenteerd kan worden binnen clubs

Initiators

• Clubs

Speerpunt 5

Speerpunt 4

• Het beoogde doel : meer (vooral jonge) mensen betrekken bij
de fundraising activiteiten, bij “handen-uit-de-mouwen”
projecten.

• De vraag wordt regelmatig gesteld; de Strategiecommissie is van
mening dat ieder vorm van lidmaatschap geoorloofd is mits
voldoet aan de vigerende statuten en het vigerende
huishoudelijk reglement

Flexibiliseren van lidmaatschapsvormen.

Initiators

• Het Huishoudelijk regelement van KIDN kan, indien nodig na
goedkeuring door een AV, worden aangepast.

• Geef clubs de ruime om te experimenteren en van elkaar te
leren

• Het te bereiken doel : meer leden binden aan Kiwanis, oudere
leden betrokken houden bij clubs

• Dat kan zijn andere vormen van vergaderen, satelliet clubs,
senatoren afdelingen of Golden clubs , etc.

• Er is een toenemende vraag vanuit clubs naar een flexibiliteit in
de manier waarop clubs worden geacht te functioneren

Flexibilisering van clubvormen :

• Via KIWANIS Academy trainingen en instructies voor clubs en leden.

• Ontvangen: leden krijgen via social media en mail zeer regelmatig
informatie en geven terugkoppeling

• Zenden : een landelijke website beheerder (zorgt voor actuele en
inspirerende informatie)

• Het AB: Versterk de Commissie Communicatie en maak er een
substantieel budget voor vrij

Initiators:

• Communiceren heeft twee dimensies: zenden en ontvangen

• De communicatie binnen de Kiwanis gemeenschap is de bindende
factor

• De marketing van KIWANIS c.q. de externe communicatie, moet
consistent zijn (vooral op social media) en met een duidelijke
boodschap (focus op blije kinderen in beeld)

• Communicatie is een gebied waar veel over wordt geklaagd

Communiceren, communiceren,…… :

13-8-2019

13-8-2019
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Speerpunt 7

Speerpunt 6

• Dagelijks bestuur

Initiators :

• Nieuwe leden worden speciaal uitgenodigd, alle leden krijgen
standaard uitnodiging.
• Statutaire verplichtingen worden in een AV in zo beperkt mogelijke
tijd afgehandeld, benoemingen en installatie van bestuur worden in
de loop van het evenement op ludiek-feestelijk wijze gedaan.

• Een evenementen organisatie, bij voorkeur uit eigen gelederen of
ingehuurd, organiseert het evenement.
• De bijeenkomst wordt dan een onderhoudend evenement waar alle
leden welkom zijn en o.a. een inspirerende spreker een hoogtepunt is.
• Het evenement kan live gestreamd worden .
• Voordelen zijn vast draaiboek vaste afspraken met zaal- hotellocatie e.d.

• De commissie ziet dit als een dag waarop kennis gemaakt wordt met
elkaar.
• Het jaarlijks evenement organiseren op een vaste centrale locatie in
het land.

Moderniseren en transformeren
Jaarlijks congres :

Beoogd doel : Door het kiessysteem te moderniseren via
digitale weg wordt bereikt dat alle stemgerechtigden ( geen
fysieke aanwezigheid vereist ) worden gehoord.
Initiators:
• Dagelijks Bestuur

Het huidige kiessysteem bij de Algemene Vergadering
vereist fysieke aanwezigheid op de AV. Daar de AV in het
algemeen tijdens het jaarlijkse congres wordt gehouden is
de vertegenwoordiging van kiesgerechtigde leden (3 leden
per club ) uit het hele land in het algemeen matig. Omdat
het congres regionaal rondom de locatie van de zittende
Gouverneur wordt gehouden is de vertegenwoordiging van
kiesgerechtigden in het algemeen ook regionaal
vertegenwoordigd. Hiermee wordt geen afspiegeling
bereikt van alle kiesgerechtigden uit het hele land.

Kiessysteem Moderniseren

7

13-8-2019

Speerpunt 9

Speerpunt 8

• Partnership manager of commissie

• Clubbesturen

• Leden

Initiators :
. DB. AB

• Ook in ons land is de bevolking divers samengesteld, deze afspiegeling is
amper terug te vinden in het leden bestand, werken hieraan kan een
verrijking betekenen voor onze organisatie.

• Ook de jongeren van onze samenleving zijn ondervertegenwoordigd,
maar van wezenlijk belang voor de groei van ons ledenbestand.

• Strategische samenwerkingen en partnerships nationaal/regionaal
opzetten, inbedden en opnemen in beleid/strategie.

• Een belangrijk deel van het potentieel aan leden voor onze Kiwanis
organisatie zijn vrouwen, die nu ondervertegenwoordigd zijn ( slechts
14 % )

Ondervertegenwoordiging van potentiele leden :

• Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur

Initiators:

• Regiomeetings opnemen, streamen en delen als mogelijkheid.

• De L.G `s hebben dan draagvlak voor hun inbreng in de AB
vergaderingen.

• Betrek daar ook de digitale stemmen bij van de clubs die niet
aanwezig kunnen zijn, overigens stelt de Strategie commissie,
dat ook buiten de regio vergadering de clubs digitaal moeten
kunnen stemmen over agenda punten van de algemeen bestuur
vergadering .

• Geef ze het recht om te stemmen op punten die in het AB
behandeld gaan worden.

• Standaard onderwerpen behandelen als clubbuilding,
communicatie en interessante projecten/ontwikkelingen

• Geef deze regiobijeenkomsten de mogelijkheid om hun stem te
laten doorklinken in het algemeen bestuur.

• De regiobijeenkomsten hebben een positieve invloed op de
betrokkenheid van de clubleden uit de regio.

Regiobijeenkomsten blijven stimuleren

13-8-2019
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•

Leden Strategie Commissie

Initiators:

• Daartoe heeft een vertegenwoordiger van de Strategie
Commissie na onderling overleg met de Gouverneur, voorzitter
van de vergadering van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen
Bestuur, indien nodig toegang tot de DB en de AB vergadering
van KIDN en recht op spreektijd in deze vergaderingen.

Samenwerking of partnerships met andere clubs zoals JCI, Roundtable
etc. blijven verkennen als bron van nieuwe leden

Leden van commissies voor meerdere jaren benoemen om consistentie in
het voorgestelde beleid te bevorderen b.v. clubbuilding commissie.

Kiwanis communicatie moet consistent en helder zijn; het gebruik van
logo’s en beelden verhoogt de herkenbaarheid

Een paar punten als toevoeging

Speerpunt 10

• De commissie behoud zich het recht voor om het dagelijks
bestuur, en het algemeen bestuur te wijzen op de richtlijnen in
de Strategienota en bij niet navolgen van door het AV
geaccordeerde richtlijnen, het bestuur hierover te consulteren.

• De commissie heeft zich tot doel gesteld om samen met alle
stakeholders de vinger aan de pols te houden

• Bij goedkeuring van de Strategieplan door de AV van KIDN is de
taak van de Strategie commissie niet beëindigd

Monitoring van het geformuleerde beleid

9
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Invullen Enquete : Druk op de grote knop

We horen graag uw mening.

KC Westland
KC Valkenburg Charlemagne

Michel Oldenburg
Guido Palm

KC Weert
KC Zoetermeer

Erik Luijkx secretaris

Hendrik Beuving voorzitter

De commissie staat open voor vragen !

Altijd in overleg met het bestuur van Kiwanis Internationaal District Nederland.

De taak van deze commissie is een strategienota voor de komende jaren te produceren en
te monitoren en daar waar nodig of gewenst, aan te passen aan de omstandigheden.

De leden van de Commissie :

Strategiecommissie 2019 e.v. jaren

Enquête

De commissie wil graag uw mening horen
over dit strategieplan.
Hiervoor is er een enquete beschikbaar.

13-8-2019

10
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15.0 COMMISSIE LUSTRUMPROJECT 2021 KIWANIS NEDERLAND
Commissieleden: Maaike Roosen, Joost Boers, Ger Adams
De Commissie Lustrumproject 2021 geeft een presentatie tijdens het congres. Hierin worden
de vorderingen en ontwikkelingen besproken.

Ook de verdere procedure voor het te kiezen goede doel voor de landelijke geldinzameling
wordt uit de doeken gedaan. Tot slot is er kort tijd en ruimte om vragen te stellen. Dit zal
allemaal binnen 10 minuten gebeuren.

Maaike Roosen
Commissie Lustrumproject 2021
tel. 06-23297018
e-mail: maaikeroosenkiwanis@gmail.com
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url: www.kiwanis.nl
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17.0 Voorstel tot herindeling van een tweetal 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 2019 voor:
Divisie Zuid Limburg en Maas en Mijn worden samengevoegd tot één divisie.
De navolgende clubs gaan deel uitmaken van deze nieuwe divisie:
KC Geleen
KC Sittard
KC Heerlen
KC Brunssum

KC Sittard Geleen-Land van Gulick
KC Stein Maaskentj
KC Kerkrade-Landgraaf
KC Heerlen-Maastricht
KC Maastricht-Mergelland
KC Meerssen-Gloriétte
KC Valkenburg Charlemagne.

Als nieuwe naam van deze divisie stellen wij ‘Zuid Limburg’ voor.
Na deze wijzigingen bestaat het district Kiwanis International District Nederland nog
uit 11 divisies.
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112.750 VH

HOOFDSTUK II. DE DIVISIES

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 letter f (Kern)
Vervalt; letter g, h, i, j verletteren, in letter g (was h) en h (was i) vervallen de woorden vanaf
"zijnde het ..."
Opmerking: Kernen staan nog wel in de statuten (artikel 6 lid 2). Uitleg vanaf "zijnde" is
overbodig; de kreet "hoogste orgaan" is bovendien juridisch onjuist.
Artikel 1
Toevoegen letter j luidend:
Schriftelijk: Ook communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder email. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in dit
reglement aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien
de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht,
stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is
vastgelegd. Ingeval op grond van dit reglement bepaalde
stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd
en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan
hieraan door het District ook worden voldaan door deze
stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar
(downloadbaar) te maken via haar website en van de plaatsing
per e-mail mededeling te doen aan de geadresseerden.
Opmerking: Tijdelijke oplossing; dit hoort in de statuten.
Artikel 2
Lid 1 vervalt; van lid 2 vervalt "2"en vervallen de woorden "en aspirant-leden".

NB Nieuwe tekst cursief.

Voorstel zoals vastgesteld 7 juni 2019 door het Algemeen Bestuur

Voorgesteld door de Juridische commissie, bestaande uit mr. A.J.W.M. (Lex) van Hengstum
(voorzitter), mr. W.J.Th.B. (Wim) Gerlag en mr. J.P.W.V. (Peter-Jan) Hopmans.

Aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement van
Kiwanis International-District Nederland

OPMERKING! Om papier en kosten te besparen zijn alleen de eerste twee
pagina's afgedrukt. Het bestand 'Aanpassing tot ....' kunt u downloaden via de
website: https://www.kiwanis.nl/congresstukken-jaarcongres-2019-hilversum

AGENDA 18.1

1

Artikel 1 lid 1
Kernen worden niet meer toegelaten.
Zij die de status van georganiseerde club (en daarmee het lidmaatschap van het district) willen
aanvragen doen dit vanuit hun status van satelliet (hoofdstuk V artikel 1 lid 2) of als
zelfstandige (nog niet "Kiwanis" in de naam voerende) vereniging.
Opmerking 1: De voorgestelde eerste zin heeft geen rechtskracht (HR mag niet afwijken van
de statuten) maar verduidelijkt als inleiding de verdere tekst.
Opmerking 2: Men kan nog wel buiten de satelliet-status om (dus als "gewone" vereniging)
lid worden.
Opmerking 3: De verbrokkelde regeling (deels in Hoofdstuk III, deels in Hoofdstuk V) is niet
fraai, maar wordt om praktische redenen zo gelaten, zij het met omwisseling van de artikelen
2 en 3.
Artikel 1 lid 2
Onverminderd de voorschriften van KI en KI-EF moet:
a. De aanvrager een concreet actieplan met fondsenwerving hebben voorbereid voor een

HOOFDSTUK III. DE VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP VAN HET DISTRICT; FUSIE,
OPSPLITSING EN OPHEFFING VAN CLUBS; BEROEPSPROCEDURE IN GEVAL VAN
ONTZETTING

Hoofdstuk III
Opschrift wordt:

Artikel 1
Woorden "plus kernen" in lid 1 vervallen.
Lid 4 vervalt
Artikel 2 lid 1
De Luitenant-Gouverneur pleegt zo vaak als hij dat nuttig acht overleg met een of meer clubs
in zijn divisie; daarnaast belegt hij in principe tweemaal per jaar een vergadering van
afgevaardigden van de clubs in zijn divisie.
Opmerking 1: Voor details zoals thans nog in de tweede en derde zin lijkt geen plaats meer.
Artikel 2 lid 2
Slot wordt "alsmede aan het Algemeen Bestuur".
Opmerking : Een verslag of -ten minste- een besluitenlijst lijkt ons essentieel; dit is hopelijk
toch niet in onbruik geraakt? kopie aan het AB lijkt beter dan aan de (in onbruik geraakte)
genodigden.
Artikel 2 lid 3
Voor de in lid 1 bedoelde vergaderingen kan de Luitenant-Gouverneur tevens uitnodigen de
Gouverneur, alsmede de Luitenant-Gouverneur- Elect en de Immediate-Past-LuitenantGouverneur binnen zijn divisie.
Artikel 2 leden 4, 5 en 6 vervallen (lid 7 vernummert).
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
a. Statuten:
- de Statuten van Kiwanis International - District Nederland.
b. District:
- het Kiwanis International - District Nederland.
c. KI:
- Kiwanis International.
d. KI-EF:
- Kiwanis International European Federation.
e. Club:
- een club die overeenkomstig artikel 6 van de Statuten lid is
van het District (gecharterde en georganiseerde clubs).
f. Kern:
- een groep personen die samen het voornemen hebben een
Kiwanisclub te gaan vormen, daarbij worden begeleid door een
(lid van een) gecharterde club en conform de daarvoor geldende
regels door het Algemeen Bestuur als kern is erkend. De status
van "kern" blijft gehandhaafd tot het aantal van twintig (20)
leden is bereikt en het organisatiecertificaat is uitgereikt.
g f. Verenigingsjaar:
- het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 5 van de Statuten.
h g. Algemene Vergadering: - de Algemene Vergadering, als bedoeld in artikel 13, lid 1, van
de Statuten, zijnde het hoogste orgaan binnen Kiwanis
International District Nederland .
i h. Algemeen Bestuur:
- het Algemeen Bestuur, als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de
Statuten, zijnde het Bestuur van Kiwanis International District
Nederland.
j i. Dagelijks Bestuur:
- het Dagelijks Bestuur, als bedoeld in artikel 20, lid 1, van de
Statuten.
j. Schriftelijk:
Ook communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel,
waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het
bepaalde in dit reglement aan de eis van schriftelijkheid wordt
voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming,
volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch
is vastgelegd. Ingeval op grond van dit reglement bepaalde

N.B. GEDEELTEN DIE VOLGENS VOORSTEL VERVALLEN ZIJN CURSIEF GEMAAKT, DE
DAARVOOR IN DE PLAATS KOMENDE PASSAGES ZIJN GEEL GEMARKEERD.
Verbeteringen in spelling/interpunctie zijn niet aangeduid als deze geen inhoudelijke
verandering betekenen.

OPMERKING: Om papier en kosten te besparen zijn alleen de eerste twee pagina's
afgedrukt. Het volledige bestand 'Concept Huish.Regelement' kunt u downloaden via
de website: https://www.kiwanis.nl/congresstukken-jaarcongres-2019-hilversum
1
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van
KIWANIS INTERNATIONAL - DISTRICT NEDERLAND

AGENDA 18.2

Artikel 2
1. De Luitenant-Gouverneur belegt ten minste pleegt zo vaak als hij nuttig acht overleg
met een of meer clubs in zijn divisie; daarnaast belegt hij in principe tweemaal per
jaar een vergadering van afgevaardigden van de clubs en kernen in zijn divisie. De
eerste maal binnen twee maanden na aanvang van het verenigingsjaar, de tweede maal
in de zes (6 ) weken voorafgaand aan het Congres. Vindt het Congres in september
plaats, dan vindt de tweede vergadering plaats in de periode tussen 15 mei en 30 juni.
2. De Luitenant-Gouverneur zit de in lid 1 bedoelde vergadering voor. Hij draagt er zorg
voor dat een schriftelijk verslag of een besluitenlijst wordt opgemaakt van het
besprokene, welk verslag of besluitenlijst wordt gezonden aan de LuitenantGouverneur, aan de clubs van de betrokken Divisie, alsmede aan de in lid 3 bedoelde

HOOFDSTUK II. DE DIVISIES
Artikel 1
1. Bij het vaststellen van het aantal divisies en hun geografische begrenzing houdt het
Algemeen Bestuur als richtlijn aan dat elke Divisie ten minste vijf (5) en ten hoogste
vijftien (15) georganiseerde of gecharterde clubs plus kernen omvat.
2. Over een besluit tot wijziging van het aantal Divisies of van hun geografische
begrenzing wint het Algemeen Bestuur vooraf - door tussenkomst van de daarbij
betrokken Luitenant-Gouverneurs - het advies in van de betrokken clubs.
3. Een besluit als bedoeld in lid 2 wordt van kracht met ingang van het eerstvolgende
verenigingsjaar en wordt - zo enigszins mogelijk - in de maand januari daaraan
voorafgaand genomen en schriftelijk aan de betrokken clubs bekendgemaakt.
4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 van dit artikel worden de kernen met clubs
gelijkgesteld.

Artikel 2
1. De bepalingen van dit Reglement die betrekking hebben op clubs gelden niet voor
kernen - de aspirant-leden - tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.
2. Waar in de Statuten en dit Reglement sprake is van schriftelijke mededelingen aan (in
principe alle) leden en aspirant-leden, kunnen die mededelingen ook worden gedaan
door vermelding in het periodiek informatieblad van het District, thans genaamd
"KiwanisMagazine".

stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd
en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan
hieraan door het District ook worden voldaan door deze
stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar
(downloadbaar) te maken via haar website en van de plaatsing
per e-mail mededeling te doen aan de geadresseerden.
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19.0 Verslag Gouverneur:
Driekwart - Goed op weg?
Na negen maanden Gouverneurschap wil ik een vervolg geven
aan mijn bijdrage ‘Halverwege - Goed op weg?’ in ons Kiwanis
Magazine 2019-2020, blz. 12. Aan de hand van het huidige
beleidsplan loop ik dit langs op de onderdelen Visie, Dynamisch
en Betrokken.
Visie
Aan de visie dat een betere naamsbekendheid van belang is voor onze goodwill en
dat het makkelijker werkt als je niet hoeft uit te leggen ‘wie we zijn en wat we doen’
moet komende jaren nóg meer aandacht worden besteed. Daarom ben ik blij met het
voor dit jaar verhoogde Communicatie/PR budget van € 15.000, dat voor ruim de
helft is besteed.
De jarenlange trend van ledenverlies is weliswaar omgebogen, maar een doorbraak
lijkt achterwege te blijven. Niet zozeer door te weinig nieuwe leden, maar als gevolg
van het stoppen van clubs en het natuurlijk ledenverloop.
Jongere leden m/v sluiten zich steeds makkelijker aan bij bestaande clubs. Dat is
goed voor Kiwanis Nederland maar vooral goed voor de betreffende clubs. Het
oprichten van specifieke jongerenclubs is niet meer het hoofddoel. Voor jongere leden

werd door Kiwanis Nederland (KI-DN) de jaarlijkse EU Youth Summit gesponsord.

Motto ‘Dynamisch’

Puntsgewijs geef ik bij de speerpunten aan in hoeverre we daarin zijn geslaagd:
•
•
•
•
•

Dynamisch is een vrijwilligersorganisatie die openstaat voor veranderingen om haar heen
en vlot acteert op de veranderende maatschappij.
Dat besef is al goed op gang gekomen.
… is een organisatie die oog heeft voor vernieuwende vergaderstijlen en bijeenkomsten
en voor digitale communicatievormen die aansluiten bij de hedendaagse praktijk.
Bij veel clubs wordt dat al gedaan of wordt ermee geëxperimenteerd.
… is een organisatie die wil experimenteren met de invulling van het lidmaatschap in
vormen en verplichtingen om ook voor de komende generatie aantrekkelijk te blijven.
Dit wordt gedaan of er wordt over nagedacht.
… is evaluatie van bestaande en experimenteren met nieuwe clubvormen;
Op dit punt is nog een grote slag te maken; denk bijvoorbeeld aan een E-club.
… is een organisatie die onderkent dat op (natuurlijk) ledenverloop geanticipeerd moet
worden met instroom van nieuwe, ook jongere, vrouwen en mannen met diversiteit.
Dat gaat steeds beter, met name instroom van jongere leden m/v bij bestaande clubs.

Motto ‘Betrokken’

Ook bij deze speerpunten vermeld ik in hoeverre we daarin succesvol zijn.
•
•
•

Betrokken bij onze prachtige, wereldwijde missie ‘Serving the Children’.
Dankzij de geweldige inzet van de clubs is onze betrokkenheid groot en zijn onze
projecten zeer succesvol. Dank en waardering aan allen!
… door onze voortdurende aandacht voor de omstandigheden waaronder zoveel
kinderen moeten leven en opgroeien.
Die missie staat al jaren terecht hoog in ons vaandel.
… door trots te zijn op je club en haar doe- en fundraiseprojecten, waarbij zichtbaarheid
optimaal wordt benut.
Met de trots zit het wel goed; de zichtbaarheid (projecten / pers) moet en kan beter.
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•

… binnen Kiwanis in onderlinge verbondenheid en door te luisteren naar elkaar.
Hier valt nog een slag te maken. De betrokkenheid is goed, maar het luisteren naar
elkaar en naar elkaars argumenten kan soms beter.

Wat heb ik zoal gedaan als Gouverneur?

Vanzelfsprekend het voorbereiden en leiden van zo’n 12 DB-vergaderingen (3/4 via internet)
en 6 AB-vergaderingen (1 via internet). Veel overleg met de landelijk secretaris, gesprekken
met LG’s, afstemmingsoverleg met commissies.
De inspirerende avonden bij lokale Kiwanis clubs is altijd een feest en daar leer je het meest.
Het bezoeken van de vier regiobijeenkomsten en jubilerende clubs zoals KC Rotterdam, het
uitreiken van awards, deelname aan enkele divisievergaderingen, de contacten met JCI
Nederland en JCI Het Gooi zijn mooie voorbeelden.
Ik heb trainingen en bestuursoverleg gevolgd bij KI-EF in Praag (congres IJsland door
omstandigheden gemist), deelname aan KI-congres in Orlando. En collegiale bezoeken aan
de congressen in Roemenië, Duitsland, België en Zwitserland, wat erg leerzaam is.

Waar ben ik tevreden mee?

Het al genoemde verhoogde budget voor Communicatie/PR is een goede zaak. Dat geldt
ook voor Newsroom en activiteiten van de Social media reporter. We zijn actiever op FB,
Twitter en Instagram, zowel landelijk als lokaal.
De opzet voor een vernieuwde landelijke website met landingspagina’s voor clubs en nieuwe
clubsites is klaar. Naast social media blijven de websites van groot belang voor gestructureerde informatie over Kiwanis Nederland en voor de (projecten van) lokale clubs.
Ook om trots op te zijn: het prachtige jaarlijkse Magazine gemaakt door het redactieteam
o.l.v. Ap Lammers, de maandelijkse Nieuwsbrieven. En ik ben blij met meer onderlinge
samenwerking van clubs. Trots dat we ook dit jaar met KC Woerden ’t Groene Hart weer zijn
genomineerd bij de ‘Signature Project Contest’ in Orlando.
Tevreden ben ik dat nu wel een nieuw Strategieplan aan de Algemene Vergadering kan
worden aangeboden en ook een Huishoudelijk Reglement dat aan de huidige tijd en praktijk
is aangepast.
Ik kijk met plezier terug op de succesvolle regiobijeenkomsten. Daar zijn we al gestart met
het bevragen van clubs over goede ideeën voor het lustrumproject september 2021. Ook de
LG-thema’s tijdens de fijne Algemeen bestuursvergaderingen zijn leerzaam en vernieuwend.
Eveneens enthousiasme over de voorbereiding van het eendaags congres, onder leiding van
Jaap Peerenboom van KC Laren. Met als belangrijk onderdeel het Kids Fun Program,
waarbij veel kinderen van 6 tot 16 jaar een leuke dag wordt aangeboden tijdens het congres.
Motto: niet alleen een feestje voor onszelf, maar ook voor onze doelgroep ‘kinderen die het
wat minder hebben’.

Waar ben ik ontevreden over?

Onvoldoende communicatie over wat het DB/AB, naast facilitaire zaken, doet voor de clubs.
De aantallen voor nieuwe clubs, nieuwe leden, vrouwelijke leden en jongere leden. En de
nog niet verbeterde naamsbekendheid.
De database Clubprojecten die nog niet van de grond is gekomen.
Teleurstellend is de tijd en energie die ik in de rol van Gouverneur heb besteed aan
verstoorde verhoudingen. Soms moest ik ‘brandjes blussen’. Denk daarbij aan het zich
terugtrekken als kandidaat Gouverneur Elect van Sjoerd. Dit alles draagt niet bij aan onze
missie ‘Serving’. Een vrijwilligersorganisatie is hier misschien gevoeliger voor dan het
bedrijfsleven of bijvoorbeeld defensie.
Laten we er in voorkomende gevallen beter op letten conform onze mooie leidraad ‘FFF’.
Ik wens iedereen - namens het landelijk bestuur en de congrescommissie - een interessant
en gezellig congres toe.
Peter Pietersen, Gouverneur Kiwanis Nederland 2018-2019
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22. 0 Beste Kiwanis collega’s in Nederland
Kiwanis District Nederland (KIDN) is een vereniging die ruim 30 jaar gelden opgericht
is om meerwaarde te creëren voor de Kiwanis clubs in Nederland. Het is een
vereniging van en vóór de clubs! Wanneer ernaar gevraagd, zullen de meeste clubs
antwoorden dat zij van het KIDN bestuur en haar activiteiten weinig weten en vooral
weinig merken. Dat wil niet zeggen dat KIDN geen toegevoegde waarde heeft, wel
dat de afstand tussen de clubs en KIDN nog steeds erg groot is.
Ik heb mij kandidaat gesteld voor de rol van Gouverneur-elect KIDN om samen met
de clubs te identificeren waar KIDN waarde kan en moet toevoegen, en heb ervoor
gekozen om niet om als lid van een kritische club in West Brabant aan de zijlijn een
afwachtende houding aan te nemen. In alles wat het KIDN bestuur en de diverse
commissies initiëren, uitwerken en beslissen moeten zij zich de vraag stellen: “wordt
een club hier beter van?”
Plannen bedenken, uitwerken en implementeren en daarna evalueren op succes,
kost tijd! Dat is een onmogelijke opgave om binnen de cyclus van één
bestuurdersjaar te realiseren. Om effectief te worden en goede contacten met de
clubs in het land op te bouwen, zou een KIDN team een paar jaar samen moeten
optrekken om aan de gewenste verandering invulling te geven.
Ik wil graag met de bestuursleden van KIDN werken aan het vaststellen van de
“purpose” van het KIDN bestuur, passend in de huidige tijdsgeest, en voorstellen
generen hoe wij gaan bijdragen aan het succes van clubs. Daarmee wil ik langs de
clubs gaan om te vragen wat het bestuur moet doen om ook daadwerkelijk het
succes van onze clubs te versterken.
Mijn commitment aan alle Kiwanis clubs in Nederland is om mij in te zetten voor onze
missie: “Serving the children of the world”, en voor een KIDN dat waarde toevoegt
aan het netwerk van clubs die daardoor lokaal nog relevanter kunnen worden. Ik ben
een team builder en goede luisteraar.
Na een ruim 35-jarige loopbaan bij Philips als leidinggever van wereldwijde Research
and Development teams in de licht divisie, ben ik 4 jaar geleden met pensioen
gegaan. Ik ben bijna 20 jaar als lid van een Kiwanis club.
Piet Derks

Kiwanis Halderberge - Rucphen
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AB
D
C
D
B
A
A
D
B
C
B
A
D
C

DB

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Roelf Smit (KC Veendam)
Dirk Stehouwer (KC Rotterdam)
Vester Reijnders (KC Utrecht)
Peter de Lepper (KC Bergen op Zoom)
Peter van Hussen (KC VenLo Joamerdal)
Fons Alberts
Rob van der Most (KC Ede)
Gerard Schipper (KC 's Hertogenbosch)
Jan-Eric Lubbers (KC
Willem Rinsema (KC Goes-Bevelanden)
Fons Alberts
Mark Ent (KC Almelo)
Louis Huissen (KC Lelystad)

08-05-2009 Den Haag
29-05-2010 Den Bosch
16-04-2011 Zierikzee
08-09-2012 Maastricht
14-09-2013 Deventer
06-09-2014 Weert
19-09-2015 Sittard
17-09-2016 Alphen a.d. Rijn
16-09-2017 Laren
16-09-2017 Venray
14-09-2018 Hilversum

Leo van Rosmalen
Peter van der Ree
Geert van den Akker
Jos van Erp
Roelant van Zuylen

Ov

Ov
Ov
Ov

Leden van verdienste van het Kiwanis District Nederland

Sjoerd Timmermans
Geurt Brouwer
Luit Eizinga
Martin Poesen
Rik Goedman
Hendrik Beuving
Frans van der Avert
Henk Oostdam
Martien van der Meer
Det Verhoeven
Peter Pietersen

Wim Reininga (KC Stadskanaal)
Wim Reininga (KC Stadskanaal)
Roelf Smit (KC Veendam)
Ger Adams (KC Rotterdam)
Ger Adams (KC Rotterdam)
Dirk Stehouwer (KC Rotterdam)
Maarten Hartog (KC Utrechtse Heuvelrug) John Kern (KC Leusden)
John Kern (KC Leusden)
Peter de Lepper (KC Bergen op Zoom)
Peter de Lepper (KC Bergen op Zoom)
Peter de Lepper (KC Bergen op Zoom)
Wim le Clercq (KC Gennep Maas en Niers) Peter van Hussen (KC Venlo Jaomerdal) Peter van Hussen (KC Venlo Jaomerdal)
Guido Palm (KC Valkenburg-Charlemagne) Guido Palm (KC Valkenburg-Charlemagne) Fons Alberts (KC Sittard)
Rob van der Most (KC Ede)
Rob van der Most (KC Ede)
Rob van der Most (KC Ede)
Harry Veendrick (KC Uden - Veghel)
Gerard Schipper (KC 's Hertogenbosch)
Gerard Schipper (KC 's Hertogenbosch)
Michel Oldenburg (KC Zoetermeer)
Dries Kout (KC Westland)
Dries Kout (KC Westland)
Bram Rodenburg (KC Vlissingen)
Willem Rinsema (KC Goes-Bevelanden)
Willem Rinsema (KC Goes-Bevelanden)
Fons Alberts (KC Sittard)
Fons Alberts (KC Sittard)
Fons Alberts (KC Sittard)
Paul Drost *(KC Amelo)
Paul Drost (KC Amelo)
Marnix van Kooij (KC Almelo)
Joost Boers (KC-Hilversum-Baarn)
Joost Boers (KC-Hilversum-Baarn)
Louis Huissen (KC Lelystad)

Carel Maass (KC Geleen)
Martien van der Meer (KC laren)
Det Verhoeven (KC De Rooyse Ladies)
Peter Pietersen (KC Laren)
Peter Pietersen (KC Laren)
Henk Oostdam (KC Rijn en Gouwe)
Martien van der Meer (KC Laren)
Det Verhoeven (KC De Rooyse Ladies)
Piet Derks (KC Halderberge)
Det Verhoeven (KC De Rooyse Ladies)
Kandidaat2018-2019 Peter Pietersen (KC Laren)
Carel Maass( KC Geleen)
Leo Wielstra (KC Hilversum-Baarn)
Ap Lammers (KC Rheden De Veluwezoom) Ap Lammers (KC Rheden De Veluwezoom) Ap Lammers (KC Rheden De Veluwezoom)
Sofia Oudmaijer-Carbajo (KC MontferlandLeo
e.o.)
Wielstra
Leo Wielstra (KC Hilversum-Baarn)
Leo Wielstra (KC Hilversum-Baarn)
n.v.t.
n.v.t.

Versie 1 augustus 2019
2019-2020

Oprichting Kiwanis International District Nederland op 13 september 1986 te Rotterdam
Lijst Gouverneurs
congres
Life time member
Leo van Rosmalen
04-04-1987 Amsterdam
Bert van Leeuwen
Ov 23-04-1988 Enschede
Chris ter Beek
Ov 08-04-1989 Eindhoven
Leo van Rosmalen
Ov 28-04-1990 Mierlo
Peter van der Ree
Ov 13-04-1991 Garderen
Bert Woudstra
11-04-1992 Almelo
*
Geert van den Akker
Ov 24-04-1993 Maastricht
Koos Benink
Ov 23-04-1994 Amsterdam
*
Ed Schiffer
Ov 22-04-1995 Mierlo
Hans Goyen
20-04-1996 Heerlen
*
Peter Zeevenhoven
19-04-1997 Scheveningen
Jan Hendriks
Ov 25-04-1998 Venlo
*
Anne van Zanten
17-04-1999 Egmond aa/Zee
*
Wim Monhemius
Ov 14-04-2000 Eindhoven
Jan Ceha
07-04-2001 Maastricht
*
Pieter Jongejan
Ov 20-04-2002 Noordwijkerhout
Roelant van Zuylen
Ov 12-04-2003 Rotterdam
*
Gert van Lieshout
15-05-2004 Cuijk
*
Leo Teiwes
16-04-2005 Hengelo Ov
*
Jérome Jennekens
19-05-2006 Stein-Urmond
*
Thomas Maas
Ov 12-05-2007 Uden
*
Erwald Kuin
17-05-2008 Earnewoude
*

LG Div 2 Noord Oost
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

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

Jaar

23.1 BESTUUR KI-DN

*
*
*
*
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*
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Secretaris Kiwanis District Nederland

Onderwerp: Trustee KI

FW: 24.1 Endorsement

Geachte bestuur Kiwanis International District Nederland,
Zo, ook een nieuwe formele kandidaatstelling is geen sinecure. Na de ervaringen van vorig jaar waren er maar twee
gedachten: geduld is een schone zaak en I’ll be back.
Zoals jullie weten zet ik mij met hart en ziel in voor kinderen en voor Kiwanis International als organisatie die wat
voor kinderen doet. Ik wil dat graag blijven doen als bestuurslid (trustee) van Kiwanis International.
Ik verzoek de algemene vergadering van KIDN zich uit te laten spreken of zij een kandidaat wensen te ondersteunen
en mij te ondersteunen als kandidaat Trustee at Large.
Hieronder treffen jullie mijn motivering. Uiteraard zal ik met plezier mijn kandidatuur nader toelichten.
Met vriendelijke groeten,
Henk Oostdam, Past Governor (2015-2016)
Motivering:
De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de verjonging van Kiwanis en dat heeft op diverse plaatsen in Nederland
impact gehad. Ook buiten Nederland heb ik in België, Duitsland en KI-EF verband mogen bijdragen aan (de aandacht
voor) verjonging van Kiwanis. Voor verdere verjonging op dit moment blijft de belangrijkste vraag hoe Kiwanis de
incubator kan worden waar jongere mensen bij willen horen zonder de ervaren rotten van ons af te stoten.
Zoals bekend heb ik bestuurlijk mogen bijdragen als Gouverneur 2015/2016 van Kiwanis International - District
Nederland. De afgelopen jaren stonden wat dat betreft voor luisteren, verbinden, vernieuwen, uitproberen en
aanpassen. Dat proces gaat door. In europa mocht ik als 7e bestuurslid bijdragen in het bestuur van Kiwanis
International - Europeese Federatie. Als chair van de Europese "Commitee on Resolutions" is daar effectief nog een
jaar aan vastgeplakt. Ik heb daarbij veel nieuwe vrienden gemaakt en ondersteuning gekregen waar dat nodig was. Je
kunt zoiets nu eenmaal niet alleen.
Het afgelopen (half)jaar heb ik op verzoek van de KI Vice president Art Riley bij mogen dragen aan de KI-Vice
President advisory committee. Een commissie die de VP informeert over ontwikkelingen en adviseert over de te
stellen prioriteiten. De commissie telde 10 leden waarvan 2 uit Europa..
Bestuurlijk gezien zit Kiwanis lastig in elkaar. Die organisatorische situatie moet aanpassen en meer luisteren naar
haar leden, de clubs. Op dit moment bepaald ongeveer 3% van de clubs het beleid en de broodnodig veranderingen.
Dat moet anders, dat moet beter. De afgelopen jaren is getracht om dat vanuit Europa te regelen. Dat werkt niet
soepel. Voor iedereen is het beter dat het wel wordt opgelost. Dat vraagt aan beide zijden om bestuursleden met visie,
lef, doorzettingsvermogen en diplomatie. Visie om te zien wat nodig is, lef om te doen wat nodig is,
doorzettingsvermogen en diplomatie om te realiseren wat nodig is. Ik denk deze kwaliteiten te bezitten en wil dat
voor het bestuur van Kiwanis International in kunnen zetten.
Ik heb overlegd met mijn familie. Uiteraard heb ik ook overlegd met enkele ervaren Kiwanians waaronder onze
voormalige counselor Trustee Patrick Ewing en onze huidige Europese President. Zij hebben mij aangemoedigd en
enthousiast gemaakt, met name ook omdat hun ervaring uitwijst dat het te doen is. Om die reden stel ik mij graag
kandidaat voor de functie van Trustee at Large op het Congres te Indianapolis. Uiteraard ben ik bereid de daaraan
verbonden werkzaamheden te verrichten.
Met vriendelijke groeten,
Henk Oostdam, Past Governor (2015-2016)

Kiwanis International District Nederland
m +31 (0) 620 246 691
Noordeinde 213b
2771 WN BOSKOOP
1
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24.2 ENDORSEMENT MARTIEN VAN DER MEER

Beste DB leden,

Ontvangen 1 juli 2019

Net terug uit Orlando wil ik met genoegen mijn voornemen hierbij formeel kenbaar maken,
te kandideren voor de functie van Vice President KI-EF 2020/2021, te kiezen op de Europese
conventie in Brugge op 5/6 Juni 2020.
Ik heb de afgelopen weken gebruikt om vele Kiwanians binnen en buiten ons district te
spreken over deze rol en alles wat er op de agenda staat en zal komen in de komende jaren.
Er is genoeg te doen. We willen voor de toekomstige Europese Kiwanis organisatie graag een
voorbeeld neerzetten van een effectieve operatie op basis van een succesvol
veranderingsproces waar we nu midden in zitten (en wat afgelopen jaar nog niet is
opgeschoten).
Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik over de juiste kennis en vaardigheden beschik om
deze rol te kunnen vervullen samen met een goed team. En dat ik me met veel plezier wil
inzetten , ook voor de Internationale (in dit geval Europese) Kiwanis familie.
Daarom vraag ik het DB dit voornemen van mij te agenderen op het komende congres op 14
september 2019, zodat - indien onze leden dit wensen te ondersteunen - aan mij namens
het District endorsement wordt verleend.
Met vriendelijke groet,
Martien van der Meer
PG KIDN 2016/2017
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Verslag Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF) 2018 - 2019
In het verenigingsjaar 2018-2019 bestond het bestuur van het KNF uit:
•
•
•
•
•
•

Penningmeester Jan de Jonge (KC Bergen op Zoom, Past-Districtspenningmeester);
Secretaris Gerrit Roefs (KC Land van Cuijk, Past-Districtssecretaris);
Voorzitter Gert van Lieshout (KC Land van Cuijk, Past-Gouverneur); tot
20.12.2018
Voorzitter Frans van der Avert (KC Maastricht Mergelland en KC Golden
Nederland, Past-Gouverneur) vanaf 20.12.2018
Det Verhoeven (KC Rooyse Ladies, Gouverneur 2017-2018), statutair
lid;
Peter Pietersen (KC Laren, Gouverneur 2018-2019), statutair lid.

Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar driemaal vergaderd, in november 2018, in
december 2018 en in april 2019.
De taken van het KNF zijn beperkt met als belangrijkste het beheer van gelden van
lustrumprojecten en het ondersteunen van clubprojecten.
De samenwerking met Van Klaveren, de inzamelaar van mobiele telefoons en cartridges, is
ook in dit jaar voortgezet en leidt tot bescheiden inkomsten
KNF beschikt over een klein eigen vermogen. Hiervan is ook dit jaar de jaarlijkse financiële
bijdrage ad € 1.000 aan de door de Gouverneur vast te stellen Club Award bekostigd.
Een belangrijk aspect in de komende periode is dat invulling gegeven gaat worden aan het
vastgestelde beleidsplan. Versterking van de eigen financiële posities door het aanboren van
nieuwe inkomstenbronnen waaronder legaten en donaties is daarbij een belangrijke opgave.
Een belangrijke taak daarnaast is het zichtbaarder maken van KNF.

Namens het bestuur van Kiwanis Nederland Fonds,
Frans van der Avert, voorzitter

13.08.2019
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13-8-2019

Organiserende club
Kiwanis Laren
Congrescommissie:
Jaap Peerenboom (vz)
Alex Schaap (partners/kids)
Diederik von Meyenfeldt (middag)
Toby Nieman (financiën)
Harm Weber (muziek)
Jan Bastiani (adviseur, MCO)
Partnerprogramma:
Lineke van der Pols
Liesbeth van der Made
Paula Pietersen
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programma
zaterdag 14 september
09.30 | 10.20

Ontvangst in het MCO, badges

10.00

Zaal Studio 1 open

10.20 | 13.15

Congres, jaarvergadering leden

kosten p.p.
€ 27,50*

Partnerprogramma 1 (met lunch)
Dudokwandeling inclusief raadhuis

€ 40,00

Partnerprogramma 2 (met lunch)
Beeld en Geluid, 65 jaar TV

€ 40,00

Kids Fun program (apart inschrijven)

€ 10,00

13.15 | 14.30

Lunches in het MCO,
De Jonge Haan of De Unie

inbegrepen

14.30

Muziek jeugd Fancy Fiddlers

inbegrepen

14.45

Lezing Prof. dr. HenkJan Honing:
‘Kind-Intelligentie-Muziek’

inbegrepen

15.45

Project Metropole op School

inbegrepen

16.15

Afsluiting met de Fancy Fiddlers

inbegrepen

16.30 | 17.30

Drankje in lobby MCO

inbegrepen

18.00 | 20.30

Vriendschapsdiner in De Unie

20.30

Einde congres met koffie/thee

€ 62,50
inbegrepen

* Lunch/consumptie; drie leden per club ‘kosteloze’ vergadering.
hotelovernachting voor of na in loosdrecht
2-persoons, inclusief ontbijt

€ 103,00

1-persoons, inclusief ontbijt

€ 91,00

extra op vrijdag- of zondagmiddag
Kiwanis picknick-sloepentocht

€ 20,00

UITNODIGING KIWANIS
'BEELD EN GELUID'

14 september 2019
Kids Fun Program

