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Het motto van Kiwanis,
de wereldwijde
vrijwilligersorganisatie,

Op de hoogte blijven van alle
activiteiten van Kiwanis?
Volg ons op:
en op kiwanis.nl
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Gouverneur District Nederland 2016 -2017
We stropen de mouwen op !
Met het voorjaar komt er nieuwe energie. De natuur komt tot bloei en je krijgt zin om van alles
te gaan doen. Wandelen, een boek lezen, koken, tuinieren, trompet spelen, en ook kinderen
helpen. Kiwanis helpt kinderen. Ik was zelf gelukkig als kind en ook onze kinderen hebben een
fijne jeugd gehad. Dat gun ik alle kinderen van deze wereld. Daarom ben ik lid geworden van
Kiwanis. Alle kinderen van de wereld gevoed, gezond, gelukkig en geliefd. Met het betalen van
ons lidmaatschap wordt onze eigen wereldwijde organisatie draaiende gehouden. We zijn zo
een NGO zonder strijkstok, best iets om trots op te zijn. We hebben alleen onszelf nodig om
onze doelen te behalen. En we groeien, er komen meer leden bij en nieuwe clubs zijn onderweg.
Zodat we nog meer kinderen kunnen helpen. Help jij ook mee?
Martien van der Meer
Trots
‘Det, wat trekt jou toch zo aan in de Kiwanis? En waarom wil je ook nog

Det Verhoeven

de functie van Gouverneur gaan vervullen? Alleen die náám al! “Gouverneur”!’

Gouverneur Elect

Laatst was ik op vakantie met vrienden. Wandelend in de sneeuw stelde een verbaasde vriend
maar mooi voor hebben gezorgd dat in meer dan 26 landen tetanus geen kans meer krijgt. Over
jaarlijkse hoogvliegersdag in Zeeland, waar tientallen zieke en gehandicapte kinderen in allerlei
jong talent de kans krijgt om muziek te maken. Enzovoort, enzovoort. Ik was niet meer te stuiten.
En dan had ik nog niet eens verteld hoeveel plezier en gezelligheid wij met elkaar hebben.

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers

Kiwanis mentaliteit: handen uit de mouwen

die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind

Op basis van respect en onderlinge vriendschap, zetten

per kind en gemeenschap per gemeenschap. Op vele

mannen en vrouwen zich in om de minder bedeelden in

manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan

onze maatschappij (lokaal of wereldwijd) een helpende

het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

hand te reiken. Gezamenlijk worden doelen bepaald
en worden de nodige fondsen verkregen door het

Kiwanisclubs in Nederland

organiseren van allerlei evenementen. ‘Geen woorden

Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. In

maar daden’ is één van de karaktereigenschappen van

1965 werd in Nederland de eerste Kiwanis serviceclub in

leden van Kiwanisclubs.

Amsterdam opgericht. Momenteel telt Kiwanis Nederland
bijna 2100 leden in 112 clubs, in 12 regio’s. Kiwanis Nederland

Serving the Children of the World

is onderdeel van Kiwanis International, die haar roots

Onder het motto: “Serving the Children of the World”

in Amerika heeft. Kiwanis Nederland werd in 1986 een

streven de Kiwanisclubs naar de uitvoering van effectieve

zelfstandig district van Kiwanis International. Kiwanis

humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen.

kent geen leeftijds- en beroepsbeperkingen.

voor kinderen.
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Kinderen mogen
op ons rekenen,
ook straks

VAN KI-EF NAAR KI-E

Van KI-EF naar KI-E
Klinkt eigenlijk erg simpel maar is feitelijk nogal ingrijpend

De Internationale Kiwanis conventie
Jarenlang discussieerden we in Europa over de afhankelijkheid van Kiwanis International, zowel op financieel gebied als

begint steeds nadrukkelijker in

het gebrek aan zelfstandigheid. Na een jarenlange discussie binnen de Kiwanis International Board, waar ik van 2010-

beeld te komen. Voor mij spannend

2013 deel van mocht uitmaken, werd tijdens de wereld conventie in Toronto vorig jaar eindelijk een amendement met een

omdat ik dit jaar kandidaat ben voor

daverende meerderheid aangenomen.

de functie van trustee in de Board

“Nieuwe activiteiten
die bijdragen
aan meer fondsenwerving”

van Kiwanis International.

VAN KI-EF naar KI-E

Nu dit dichterbij komt vraag ik me
soms af waarom ik dat heb gedaan.
Niet dat ik twijfel; het antwoord is

BESTAAND

voor mij nog steeds positief. Kiwanis

TOEKOMST

is voor mij een organisatie waarin ik

INDIANAPOLIS, USA

INDIANAPOLIS, USA

vertrouwen heb; waarin ik geloof. In
de jaren dat ik lid ben van Kiwanis heb
ik hele mooie dingen gezien die mij

GENT, BELGIE

steeds weer hebben overtuigd van
KI-EF

KIWANIS INTERNATIONAL
EUROPE
GENT, BELGIE

DISTRICTEN
CLUBS

DISTRICTEN
CLUBS

DISTRICTEN
CLUBS

DISTRICTEN
CLUBS

Organogram Kiwanis

de meerwaarde van Kiwanis in onze
samenleving.
Fun, Friendship en Fundraising zijn
in mijn ogen de drie onmisbare pijlers
die samen het fundament vormen

KNF op een nieuwe toer

van Kiwanis clubs en die voor aanzien

Het bestuur van het Kiwanis Neder-

Het tweede besluit is om aan aan-

en waardering zorgen. Aandacht voor

land Fonds (KNF) heeft zich beraden

sprekende projecten van clubs een

kinderen geeft Kiwanis een uniek ei-

op haar activiteiten en is een nieuwe

bonus vanuit de kas van het KNF

gen gezicht in vergelijking met andere

weg ingeslagen.

toe te kennen. Inderdaad een bonus

Er komen “affiliates” en ……. in Europa

districten dit graag binnen hun

Jullie kunnen daar bij zijn en

serviceorganisaties. De kracht ligt bij

wordt dit als eerste uitgevoerd.

grenzen zien. Keuze is gevallen op

meepraten en dus ook mee beslissen!

de basis; de clubs waar het allemaal

Er is behoefte aan meer

bij bepaalde NGO’s. Criteria voor de

Wij worden licentie houder van

Luxemburg vanwege de eenvoudige

gebeurt. Als ik word gekozen en als

Het KNF is de laatste jaren voornamelijk

verkrijging van zo’n bonus zijn we aan

Kiwanis International!

wetgeving. De volgende stap was het

Kom 13-15 juli naar Parijs en ontmoet

trustee mag toetreden tot de Board

bezig geweest om de gelden voor

het uitwerken.

op orde brengen van de bezetting

Kiwanians vanuit de hele wereld.

zal ik me daar inzetten voor doeltref-

lustrumprojecten op een goede wijze

Wat betekent dit?

in Gent. Tot vorig jaar was dit een

Ik heet jullie alvast hartelijk welkom!

fend leiderschap op alle niveaus, voor

te beheren en op hun plek te brengen.

Het derde besluit is om in bijzondere

Als je naar het organogram kijkt,

2-mans kantoor. Nu telt het al vijf

innovatie en voor goede communica-

Dat was nuttig en succesvol en zal

gevallen een voorfinanciering vanuit

lijkt de verandering eigenlijk erg

medewerkers. Kortom, er is al veel

Sjoerd Timmermans

tie in een transparante organisatie. Het

in de toekomst ook kunnen plaats-

de kas van het KNF te geven voor

simpel. Maar de werkelijkheid is veel

werk verzet en er komt nog meer aan!

President Kiwanis International Europe

versterken van wederzijds respect

vinden, maar dit vindt het huidige

aansprekende projecten. In de loop

Federatie 2016-2017

en onderling vertrouwen begint bij

bestuur te weinig.

van een contractueel overeenge-

weerbarstiger!

zoals ook verkregen kan worden

Laat van je horen en stem

goede communicatie op alle niveaus

Als federatie waren wij nergens

In Parijs gaan we stemmen over de

en een transparante organisatie is

Zoeken naar fondsenwerving in de

terugbetaald worden aan het KNF.

geregistreerd. Dat moet nu wel. Waar

inhoud van de “charter” waarmee

daarbij wezen-

vorming van verkrijgen van legaten is

Bij een voldoende hoge opbrengst

en hoe geeft al direct de nodige

Kiwanis International Europe zal

lijk om goed

niet gelukt, het moet anders.

van het project zal het KNF een van

discussies omdat verschillende

worden geregistreerd!

te kunnen com-

tevoren afgesproken gedeelte van
Wat gaat er gebeuren?

de opbrengst krijgen voor haar kas.

Het eerste besluit is de samenwerking

Daarmee kunnen andere projecten op

Met jullie

met Van Klaveren voor verwerking

dezelfde wijze geholpen worden.

hulp moet het

van verkregen cartridges en mobiele

Jullie horen van ons!

lukken!

telefoons door te zetten. Dit leverde

Frans van der

alleen het eerst kwartaal 2017 al

Gert van Lieshout

Avert

meer dan 600 euro op!

h.t. voorzitter KNF

municeren.

“Beslis mee. Kom 13-15 juli naar Parijs!”

komen periode moet het voorschot

NEDERLAND

Paul van Vliet

Brief van Paul van Vliet

Mobieltjes-actie

50 jaar Kiwanis Amsterdam, Joop Stork aan het woord...

Beste Kiwanis-leden,

Kiwanis Leiden

Ik, Joop Stork, was in opleiding tot

zoek iets te doen voor de NSN/VSN.

gaat gewoon

internist en mijn vrouw was assis-

Uiteindelijk werd het een advertentie,

tente van huisarts Hans Handl. Hij

waarvan de kosten door de kranten

Al die jaren werden er ook kleine

vroeg mij lid te worden van de net

werden gedoneerd aan de VSN.

doelen gesteund. Zoals een reis voor

jaar tijd maar
moeders
vaccineren
tegen
we moeder
én kind.
Met uw
hulp waarmee
liefst 1temiljoen
euro
op tetanus,
te halenbeschermen
voor Stop Tetanus.
Een
geweldig
bedrag
Namens UNICEF wil ik u hartelijk bedanken. Het is u gelukt om in vijf jaar tijd maar
Ook nadat club Leiden eind vorig jaar
zijnKiwanis
we weer zijn
een stap
dichterbij
het1 the
uitroeien
van
levensbedreigende
bacteriële
motto
‘Serving
children
of
the
world’
meer
dan
waarmaakt. Door
liefst
miljoen
euro op te
halendeze
voor Stop
Tetanus.
Een geweldig
bedrag
waarmee
Kiwanis zijn motto ‘Serving the children of the world’ meer dan waarmaakt. Door
van The
infectie.
moeders te vaccineren tegen
tetanus,
beschermen
we
moeder
én
kind.
Met
uw
hulp
zijnInternational Kiwanis Founmoeders te vaccineren tegen tetanus, beschermen we moeder én kind. Met uw hulp zijn
we weer een stap dichterbij het uitroeien van deze levensbedreigende bacteriële infectie.
het ‘Certificate of appreciati
we weer een stap dichterbij het uitroeien van deze levensbedreigende bacteriëledation
infectie.

opgerichte Kiwanisclub Amsterdam.

Zo kwam de eerste 60.000 gulden

gehandicapte kinderen naar Disney

binnen.

World in Parijs, het bekostigen van

veilig
op te met
groeien.
Graag maak
als ambassadeur
UNICEF,
daarvoor
een
Samen
UNICEF
geeftik,Kiwanis
kinderenvan
waar
ook ter
wereld
dediepe
kans

‘Ik maak namens UNICEF een diepe buiging voor de
steun van Kiwanis Nederland’
Namens
wil ik u hartelijk
bedanken.
Het is u gelukt om in vijf jaar tijd maar
Beste UNICEF
Kiwanis-leden,
Paul
van Vliet

liefst 1 miljoen euro op te halen voor Stop Tetanus. Een geweldig bedrag waarmee
Kiwanis
zijn motto
‘Serving
of the
world’ meer
Namens
UNICEF
wil the
ik uchildren
hartelijk
bedanken.
Hetdan
is uwaarmaakt.
gelukt omDoor
in vijf
Beste Kiwanis-leden,

Samen met UNICEF geeft Kiwanis kinderen waar ook ter wereld de kans op gezond en
veilig op te groeien. Graag maak ik, als ambassadeur van UNICEF, daarvoor een diepe
buiging.

Samen met UNICEF geeft Kiwanis kinderen waar ook ter wereld de kans op gezond en

nummer
0 0001 21
27102631

door in 2017!

De sociale activiteit in die tijd was

on’ ontving, gaat de club enthousiast

door met
op gezond
en inzamelen. De opbrengst
in diepe
de eerste vier maanden van dit
buiging.
veilig op te groeien. Graag maak ik, als ambassadeur van UNICEF, daarvoor een
buiging.
jaar is nu alweer hoger dan die van
Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen
Vijf jaar geleden gingen Kiwanis Nederland en Unicef aan de slag. Destijds vroeg ik u:
‘Laat wat zien, kom in actie.’ Dat deed u, en hoe. Niet door uw portemonnee te trekken,
maar met de handen uit de mouwen en de schouders eronder. U zei 1 miljoen euro op te
gaan halen. En u maakte het waar, met creatieve evenementen, sportieve acties en vooral
met uw motivatie en inzet.

uit de
mouwen
VijfHanden
jaar geleden
gingen
KiwanisEenNederland
en Unicef aan de slag. Destijds vroeg ik u:
toost op u
UNICEF is buitengewoon dankbaar voor uw geweldige lustrumproject. Zelf moet ik
denken aan deze regels tekst die ik ooit schreef:

Vijf
jaar
geleden
gingen
Nederland
en Unicef
aan de slag.
Destijds
‘Laat
wat
zien,
kom in actie.’
DatKiwanis
deed u, en
hoe. Niet door
uw portemonnee
te trekken,

voor bedwaterende kinderen. In een

gebroeders Verwey van Veronica om

Dovensociëteit. Maar ook werkten wij

sociale werkplaats gemaakt om die

leden en donaties te werven voor

mee aan het bekostigen van een film

goedkoop aan huisartsen te kunnen

de VSN. Na dit bezoek hoorde ik op

voor ‘Stichting Beschermde Wieg’. Op

leveren. Daar zijn we 25 jaar mee

de terugtocht in de auto al de eerste

de jaarlijkse Doedag zijn wij actief met

doorgegaan.

oproepen hiervoor.

allerlei activiteiten en namen we het
poppenproject over van de succes-

vorig jaar. Tegenwoordig komen de
lege cartridges en oude mobieltjes

T. 088 444 96 66
info@unicef.nl
www.unicef.nl

Ik drink op de mensen

Na een jaar hadden we een miljoen

volle Hein Vader. Tegenwoordig

binnen en ging het blad Story voor

is Kiwanis club Arnhem daar mee

ons aan de slag. Onder een pseudo-

bezig en zijn bijna alle Amsterdamse

niem schreef ik daar elke week een

ziekenhuizen van Kiwanis poppen

stukje voor. Zo kwamen we op het

voorzien.

collecteplan. Ter ondersteuning van

Een toost
op u
UNICEF
is buitengewoon
dankbaar voor uw geweldige lustrumproject. Zelf moet ik
zamelde geld ondersteunt ‘Leiden’
UNICEF
is
buitengewoon
dankbaar
voor
uw
geweldige
lustrumproject.
Zelf
moet
ik van het Kiwanis Children’s
Paul
van
Vliet
denken aan deze regels tekst die ik ooit schreef:
projecten
Ambassadeur UNICEF Nederland
denken aan deze regels tekst die ik ooit schreef:
Fund.
Rekeningnummer
NL86 INGB 0000 0001 21
KvK 27102631

een bed voor een acromegaal
(reuzengroei) en een biljart voor de

Leiden coördineert. Met het inge-

Postbus 95375
2509 CJ Den Haag
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag

liefst 260.000 euro!

Daarna bracht ik een bezoek aan de

UNICEF Nederland
Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Beatrix

Een toost op u

onze doelstellingen zijn er overal, met

Toch is er één grote verandering in

behulp van de dialysefilm, afdelingen

die 50 jaar opgetreden. Destijds was

en collecte comités opgericht. Dit alles

het meer een vriendenkring die als

vanuit onze Kiwanis club.

vanzelf groter werd. Tegenwoordig is

UNICEF kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met Kiwanis Nederland, onder
meer in een artikel op unicef.nl.

het lastig om nieuwe (jonge) mensen

drinkverzetten
op de mensen
DieIkbergen
DieDie
doorbergen
blijven verzetten
gaan met hun kop in de wind
Die door blijven gaan met hun kop in de wind

Ook hebben we de Stichting Weerhebben wij een tehuis gebouwd

Joop Stork

Ik had ze voor u geschreven kunnen hebben. Namens alle kinderen: dank u wel.

voor dove meervoudig gehandicapte

Kiwanis Club Amsterdam

Met hartelijke groet,

sche inrichtingen verbleven. Dat heeft

enthousiast te maken.

klank opgericht. Via deze Stichting

Ik had ze voor u geschreven kunnen hebben. Namens alle kinderen: dank u wel.

kinderen, die tot die tijd in psychiatri-

Met hartelijke groet,

14 miljoen gulden gekost! Recent nog
waren we met onze club eregast bij
NEDERLAND de nieuwbouw van het tehuis.
Op de foto: Ed Bink (links) en Piet Smit.

Paul van Vliet
Ambassadeur UNICEF Nederland

Paul van Vliet

Ambassadeur UNICEF Nederland

UNICEF kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met Kiwanis Nederland, onder
meer in een artikel op unicef.nl.

Steun nierstichting

Verder hebben we jarenlang het rol-

Mijn werkgever, Willem Drukker,

stoeltennis in ons land ondersteund

richtte in 1966 de Nierstichting Ne-

en de laatste 20 jaar organiseerden

derland (NSN) op. Onze club richtte

we een concert voor een goed doel.

stichting (VSN) op.

het concertgebouw.

‘Ik maak namens UNICEF een diepe buiging voor de
de Vereniging tot steun van de NierEerst in het conservatorium, later in
steun van Kiwanis Nederland’
Paul van Vliet

Beste Kiwanis-leden,

“Ik maak namens UNICEF een diepe buiging
voor de steun van Kiwanis Nederland”
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het fabriceren van antiplaswekkers

vroeg
u: grootste deel van de afvalvoorikhet
‘Laat
wat
zien,
kom
in
actie.’
Dat
deed
u,
en
hoe.
Niet
door
uw
portemonnee
te
trekken,
maar met de handen uit de mouwen
de schouders eronder. U zei 1 miljoen euro op
brengstations in Alphen aan den Rijn
Ik drink open
de mensen
Die bergen verzetten
maarhalen.
met de
mouwen
en
dekopschouders
eronder.
U zei
1 miljoen
euro
op te& Braassem. ‘Ophalen en
Die
door blijven
met hun
in
de wind
te gaan
Enhanden
u maakteuit
hetde
waar,
metgaan
creatieve
evenementen,
sportieve
acties
en
en Kaag
gaan
halen.
En
u
maakte
het
waar,
met
creatieve
evenementen,
sportieve
acties
en
vooral
Ik
had
ze
voor
u
geschreven
kunnen
hebben.
Namens
alle
kinderen:
dank
u
wel.
vooral met uw motivatie en inzet.
logistiek verwerken, dat is alles’, zegt
met uw motivatie en inzet.Met hartelijke groet,
Piet Smit die de actie van Kiwanis

us 95375
en Haag
eweg 74
en Haag

444 96 66
unicef.nl
unicef.nl

1966 – 2016, 50 JAAR KIWANIS CLUB AMSTERDAM
EN 50 JAAR LIDMAATSCHAP JOOP STORK

SAMENWERKING KIWANIS EN UNICEF

Fotografie: Hendrik Jan Smits fotografie

ederland
mvrouwe
oogheid
s Beatrix

‘Ik maak namens UNICEF een diepe buiging voor de
6 steun van Kiwanis Nederland’

Opbrengsten varieerden tussen de
Een van onze leden, Bob Franken,

10.000 tot 25.000 euro. Het laatste

maakte een dialysefilm. Een ander

succesvolle jubileum concert, ter ere

lid, Bob Steinmetz, toen chef redactie

van ons 50 jarig bestaan in 2016,

van het Parool, regelde een kamertje

was heel speciaal voor de stichting

Namens UNICEF wil ik u hartelijk bedanken. Het is u gelukt om in vijf jaar tijd maar
mij
bijStop
HetTetanus.
Parool.
Van
hieruit
konwaarmee Papageno. Deze stichting zet zich in
liefst 1 miljoen euro op voor
te halen
voor
Een
geweldig
bedrag
Kiwanis zijn motto ‘Serving the children of the world’ meer dan waarmaakt. Door
ik hoofdredacteuren en directeuren
voor autistische kinderen. Opbrengst
moeders te vaccineren tegen tetanus, beschermen we moeder én kind. Met uw hulp zijn
we weer een stap dichterbij
uitroeien
van bellen
deze levensbedreigende
vanhet
alle
kranten
met het ver-bacteriële infectie.
van deze bijzondere avond was maar
Samen met UNICEF geeft Kiwanis kinderen waar ook ter wereld de kans op gezond en
veilig op te groeien. Graag maak ik, als ambassadeur van UNICEF, daarvoor een diepe
buiging.
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Het vergeten kind in de regio
Met de benefietavond beoogd Kiwanis Veendam geld in te zamelen voor een kinderhotel in Oost
Groningen: Stichting De Burcht in Wedde. Het hotel is er voor kinderen die aan de andere kant van
het geluk geboren zijn. Logeren in een echte burcht, ridder en jonkvrouw zijn en terugkomen op
school met fantastische verhalen. We willen dat zo veel mogelijk kinderen zich op deze manier een
weekend kunnen vermaken.

UITGELICHT

De nacht van de Lach

meer informatie ga naar: www.kiwanisveendam.nl
Kiwanis Voor
Veendam

Geslaagde Kiwanis projecten

UITGELICHT
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Kiwanis Noord-Holland en Flevoland

Kiwanis Veendam organiseert op 4 november aanstaande
een groots benefietfeest met een scala aan artiesten ten

Uit de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn ver-

ziekenhuis in Zambia en de bouw van een kinderziekenhuis

bate van “het vergeten kind” in de regio.

schillende Kiwanis clubs actief met projecten die inmiddels

ondersteunt.

een toonaangevende traditie hebben.
Een vrolijke feestavond en buffet

Met een sportieve traditie van de Paleizenwandeltocht, dit

Het wordt een vrolijke feestavond in het lokale theater

Kiwanis Club Naarden organiseert al vele tientallen jaren het

jaar op 10 juni met start bij Kasteel Groeneveld in Baarn,

vanBeresteyn. Een gevarieerd programma met opgetredens

Goois Jazz Festival. Na het welbekende North Sea Jazzfes-

heeft Kiwanis Club Hilversum-Baarn met het Kiwanis

door de bekende cabaret gezelschappen “ Vrouw Holland”

tival is dit uitgegroeid tot het grootste indoor Jazzfestival in

Business Golftoernooi op de greens van De Goyer Golf

ons land dat ieder jaar veel enthousiaste bezoekers trekt.

& Countryclub in Eemnes een nieuw project opgepakt.

Dat komt onder meer door de grote keur aan artiesten, zowel

Liefhebbers zetten 23 oktober 2017 in de agenda voor een

bands en de presentatie is in handen van een bekend Gro-

veelbelovende talenten als gerenommeerde vedetten.

welverzorgde golfmiddag. De baten gaan naar Stichting

ninger cabaretduo, zij zullen garant staan voor een avond die

Afgelopen jaar stond Candy Dulfer op het podium als

Dream4Kids.

egerdag Vliegveld Midden-Zeeland 16 juli 2016
“Oeloek”. Midden-Zeeland 16 juli 2016
egerdag en
Vliegveld
muzikale Midden-Zeeland
noot wordt verzorgd 16
door
diverse
egerdag De
Vliegveld
juli
2016artiesten en

!

haar naam eer aan doet.

afsluitende act. Sportcentrum voor gehandicapte jongeren
Only Friends in Amsterdam mocht voor het tweede jaar de

Het vergeten kind in de regio

burcht, ridder en jonkvrouw zijn en terugkomen op school

Met de benefietavond beoogd Kiwanis Veendam geld in te

met fantastische verhalen. We willen dat zo veel mogelijk

ob Strating,
Kiwanisclub
Goes-deinBevelanden
zamelen
voor een kinderhotel
Oost Groningen: Stichting
kinderen zich op deze manier een weekend kunnen vermaken.
ob Strating,
Kiwanisclub
Bevelanden
De Burcht in Wedde.Goes-de
Het hotel is
voor kinderen die aan de
ob Strating, Kiwanisclub Goes-de Bevelanden
andereheeft
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zijn.Kiwanisclubs
Logeren in een echte
Voor meer
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www.kiwanisveendam.nl
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dag 16 juli hebben genoten, was te zien aan die glunderende gezichten!
Hoogvliegerdag Vliegveld Midden-Zeeland 16 juli 2016

opbrengst ontvangen, dat was meer dan 30.000 euro!
Gaan we door in de culturele hoek, dan heeft Art Laren
eveneens een vaste plaats in de agenda van vele liefhebbers.
Met een traditie van meer dan 20 jaar vindt het evenement
in 2017 plaats van 9 t/m 11 juni op de Brink in Laren. Tussen
11.00 en 18.00 uur kunnen de kunstliefhebbers terecht om
de collecties van meer dan 20 galeries en kunsthuizen te
bekijken en mogelijk aan te schaffen. Vorig jaar bracht het
evenement (na verhoging door Wilde Ganzen) ook ruim
30.000 euro op voor de Mieke Huigen Stichting, die een

Door Rob Strating, Kiwanisclub Goes-de Bevelanden
Hoogvliegerdag Vliegveld Midden-Zeeland 16 juli 2016

Hoogvliegerdag Vliegveld

Voor de tweede keer heeft een aantal Zeeuwse Kiwanisclubs met veel plezier geassisteerd bij de
jaarlijkse Hoogvliegerdag op het vliegveld Midden-Zeeland. Dat de 51 zieke en gehandicapte kinderen
Hoogvliegerdag Vliegveld Midden-Zeeland 16 juli 2016
op zaterdag 16 juli hebben genoten, was te zien aan die glunderende gezichten!

Midden-Zeeland 16 juli ‘16

Een echte Sinterklaasfabriek

Kiwanis Valkenburg-Charlemagne

Kiwanisclub Goes-de Bevelanden

Door Rob Strating, Kiwanisclub Goes-de Bevelanden
Hoogvliegerdag Vliegveld Midden-Zeeland 16 juli 2016
Door Rob Strating, Kiwanisclub Goes-de Bevelanden

Voor de tweede keer heeft een aantal Zeeuwse Kiwanisclubs met veel plezier geassisteerd bij de
jaarlijkse Hoogvliegerdag
op het vliegveld
Midden-Zeeland.
Dat de
51 zieke en Kiwanisclubs
gehandicapte kinderen
Voor de
tweede
keer
heeft
een aantal
Zeeuwse
met
Voor de tweede keer heeft
aantal 16
Zeeuwse
Kiwanisclubs
met
veel
geassisteerd
bij de gezichten!
op een
zaterdag
juli hebben
genoten,
was
teplezier
zien aan
die glunderende

Ondersteund door de omliggende clubs Meerssen-Gloriëtte,
veel plezier

Maastricht-Heuvelland en Young Professionals Maastricht

jaarlijkse Hoogvliegerdag op het vliegveld Midden-Zeeland. Dat de 51 zieke en gehandicapte kinderen
op zaterdag 16 juli hebben genoten, was te zien aan die glunderende gezichten!

geassisteerd bij de jaarlijkse Hoogvliegerdag op het vliegveld Midden-Zeeland.

hebben alle vrijwilligers ervoor gezorgd dat tijdens een

Dat de 51 zieke en gehandicapte kinderen op zaterdag 16 juli hebben genoten,

ruim anderhalf uur durende rondleiding de kinderen en hun

was te zien aan de glunderende gezichten!

begeleiders konden genieten van én meehelpen in wel tien

Door Rob Strating, Kiwanisclub Goes-de Bevelanden

Rob Strating

verschillende afdelingen: het pietenlaboratorium, de speel-

Voor de tweede keer heeft een aantal Zeeuwse Kiwanisclubs met veel plezier geassisteerd bij de
jaarlijkse Hoogvliegerdag op het vliegveld Midden-Zeeland. Dat de 51 zieke en gehandicapte kinderen
op zaterdag 16 juli hebben genoten, was te zien aan die glunderende gezichten!

goedafdeling, de chocoladegieterij, de pepernotenbakkerij
enz., om tenslotte te eindigen in het kantoor van Sinterklaas.
Met bijna 6.000 bezoekers en een opbrengst van ongeveer
25.000 euro was er sprake van een groot succes en zijn op
18 mei jl. diverse cheques aan goede doelen in de regio overOnder het motto ‘Laat kinderen stralen’ heeft club Valkenburg-Charlemagne afgelopen december in Maastricht de
eerste Sinterklaasfabriek van Nederland geopend.

handigd.
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Hét Zuidhollandse veldtourtocht event:

Kiwanis Zoetermeer

Van Herwerden Kiwanis Challenge 2017

Het Kiwanis
Poppen project gaat uitbreiden

POPPEN PROJECT

11

de gevorderde fietser uit. Dankzij de
zorgvuldig gemarkeerde route mis je
niets van al het moois dat deze tocht
te bieden heeft.
Het Event
Naast de mooie veldtour-MTB tocht
zijn er diverse andere activiteiten.
Neem gerust familieleden mee om er
een gezellige en sportieve dag van te
maken en te doen waar je zin in hebt!
Zo is er de mogelijkheid om in het
buitensportcentrum te klimmen , te
abseilen en te boogschieten.
De van Herwerden-Kiwanis

aan Leiden en weer terug door Wijk

Challenge is voor Zuid-Holland een

en Wouden, richting Zoetermeer.

unieke en afwisselende veldtour-

Kom ook!
Aanmelden op www.kiwanismtb.nl

Het Poppen Project is het langstlopende Kiwanis project in Nederland én
internationaal. De kracht van dit project is dat het naadloos aansluit op
ons motto ‘Serving the children of the world’. Iedere Kiwanis Club kan het
financieel op brengen gezien de beperkte kosten, echter met een groot
resultaat.

MTB tocht van 24 of 48 kilometer.

Gemarkeerde tocht

Ben je daarnaast geïnteresseerd in

De start is vanuit het attractiepark

De route is 95 % door natuur en

het mooie Kiwanis wielren en /of

Ayers Rock in het Zoetermeerse

afwisselend terrein. De vernieuwde

hardloop tenue? Vul een berichtje in

De enthousiaste reacties van de

komen daar na een ongeval aan

of juist gewoon een warme knuffel te

Buytenpark. Daarna vervolgt de

en frisse tocht heeft veel te bieden

op de website.

kinderen, maar zeker ook van artsen,

zonder hun vertrouwde knuffel.

zijn in een aangrijpende tijd.

route zich door de Vlietstreek tot

en daagt zowel de beginnende als

Arthur Singendonk

pedagogisch medewerksters en

Dan brengt de Kiwanispop de eerste

verpleegkundigen stimuleren het

troost.

meedoen aan dit Kiwanis goede doel.

Kerstdiner 2016

Kiwanis Uden Veghel

Kortom, de Kiwanis pop is aan weer
een nieuwe mooie reis begonnen,

We zijn dan ook trots en blij met de

en hoopt nog veel kinderen steun,

Bovendien worden de Kiwanispoppen

Kiwanis leden, die zich telkens weer

veiligheid en troost te kunnen bieden.

met veel plezier gemaakt door

inzetten om de poppen onder de

Een warme groet aan alle leden die dit

aandacht te brengen.

mogelijk blijven maken.

Na 11 keer een kerstdiner verzorgd te hebben voor

een viergangendiner voorgeschoteld. De bediening werd

mensen met een afstand tot de

kinderen met een verstandelijke beperking hebben we

perfect uitgevoerd door de partners van de clubleden.

arbeidsmarkt. Dus ook op deze wijze

ditmaal gezinnen, die op dit moment gebruik maken

Niels Swinkels zorgde zoals gewoonlijk voor de muzikale

dragen wij bij aan een betere wereld.

De pop wordt steeds breder ingezet,

Kijk ook op www.kiwanispop.nl en

van de voedselbank, getrakteerd. Er waren 45 kinderen

begeleiding. De vrolijke klanken van zijn accordeon maakten

Op dit moment wordt al in ruim 72 %

onder meer op de kinderdiabetes-poli

facebook.com/stichtingkiwanispop

aanwezig met meestal hun moeder. Zoals gewoonlijk

de kindergezichtjes vrolijk en blij.

koken leden van de Kiwanisclub.
Na het diner ontvingen alle kinderen een prachtig cadeau.
De directie van Grillrestaurant Jambon stelde wederom

Ze gingen blij en tevreden naar huis. Natuurlijk danken wij

geheel belangeloos haar keuken en restaurant ter

de sponsoren, die in geld of natura deze fantastische avond

beschikking. Onder leiding van de kok van Jambon werd

mede mogelijk hebben gemaakt.

‘Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt.’
Toon Hermans
van de Nederlandse ziekenhuizen

tijdens de prik-instructie.

met een kinderafdeling de pop ingezet

Recent ontvingen we de eerste

als middel om kinderen te troosten,

aanvragen van orthopedagogen als

voor te lichten en te begeleiden

begeleidings- instrument voor hun

tijdens hun ziekteproces. Sommige

jonge patiëntjes. Daarnaast zijn wij

kinderafdelingen gebruiken wel 300

aan het onderzoeken hoe de Kiwanis

poppen per jaar. Ook bij de SEH

pop ingezet kan worden bij rouw en

(Spoedeisende hulp) wordt de

verlies. De pop kan kinderen helpen

Kiwanispop ingezet. De kinderen

hun verdriet bespreekbaar te maken

Help de kinderen door
onze Facebook pagina
te liken en of te delen.
Een kleine moeite met
grote impact.
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YOUNG PROFESSIONALS

13

Glunderende gezichtjes op
“Sterretje van de dag” Kiwanis Ede
54 kinderen (die in het dagelijkse leven veelal op de achter
grond staan) stalen de show. Het begon al bij de binnenkomst. De rode loper lag uit en de muziekband “Decibel”
trakteerde de aanwezige kinderen met (groot)ouders en
andere belangstellenden op een muzikale show waarna
de kinderen achter de muziek aan het schoolgebouw
binnenliepen.

Kiwanis Young Professionals

Speciaal voor jonge leden (18 tot 35 jaar)

De kinderen werden verdeeld over diverse workshops: cup

Stichting Weekendschool

Kiwanis Almelo

cakes maken, houtbewerken, glitter en glamour, sport, auto
races en dans. Begeleid door vrijwilligers en professionals

Kiwanis Club Young Professionals

sponsord door Kiwanis International

Kiwanis Club Young Professionals

Nederland is er voor jonge professi-

District Nederland. Kiwanis Club

Nederland is daarmee een netwerk

onals van 18 tot 35 jaar die lid willen

Young Professionals Nederland is

voor een groot aantal service gerichte

belangstellenden, met als hoogtepunt de presentatie van de

worden van Kiwanis.

binnen het district Nederland onder-

jonge mensen door heel Nederland.

kinderen zélf. “Het is een fantastische dag geworden!”

deel van Kiwanis International.

Voor nadere informatie kunt u o.a.

Deze club van jonge mensen onder-

Kiwanis Club Young Professionals

contact opnemen met de Luitenant

steunt initiatieven om nieuwe clubs,

Nederland kent een aantal lokale

Gouverneur van de Young Professio-

gericht op Young Professionals, op

afdelingen. O.a. in Nijmegen en

nals Gerjon Nijeboer.

te richten en wordt om die reden ge-

Maastricht.

gerjon84@hotmail.com

Kiwanis Club Almelo heeft zich voor de duur van vijf jaar
verbonden aan Stichting Weekendschool Toppers op

beleefden zij een heerlijke middag. Hierna volgde een gevarieerde show voor (groot-)ouders, broertjes, zusjes en overige

Goede doelen cheques
Kiwanis Roermond

Zondag. Kiwanis Club Almelo doneert jaarlijks 12.000
euro aan dit mooie project!

Kiwanis Roermond reikt jaarlijkse goede doelen cheques
uit. Op dinsdag 22 november 2016 hebben zij diverse

Young Professionals over

Stichting Weekendschool Toppers op Zondag biedt

handigen cheque van €7000

kinderen in de leeftijd van 10 - 14 jaar, afkomstig uit minder
kansrijke gezinnen, de gelegenheid in het weekend (op

Kiwanis ondersteunt goede doelen voor Kinderen. Het gaat

zondag) bijeenkomsten te volgen welke gegeven worden

er daarbij vooral om kinderen, waar mogelijk, een steun in de

De jongens van Kiwanis Club Young Professionals Nijmegen kunnen

door gastdocenten uit diverse disciplines en met passie

rug te bieden.

terugkijken op een prima jaar, Zij hebben een cheque overhandigd

voor hun vak. De ene keer is dit een gezagvoerder van een

aan Monique Hogenboom van Stichting Kinderdroomwens.

Boeing 777 die vertelt over zijn beroep, een volgende keer

In het 35-jarige bestaan van de club heeft Kiwanis al vele

Deze stichting zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met

een chirurg de kinderen meeneemt naar een operatieka-

mooie goede doelen ondersteund. De doelen worden zowel

18 jaar die een ernstig trauma hebben. Denk daarbij aan het verlies

mer, of een rechter die op zondag een rondleiding geeft in

in Roermond geselecteerd, als in de omliggende regio en

van een broertje of zusje, verlies van een ouder, het lijden aan een

de Rechtbank. Op deze wijze komen kinderen in aanraking

veraf in arme landen.

langdurige of ernstige ziekte, misbruik en mishandeling. Daarnaast is

met beroepen waarvan men voorheen geen weet had. Ze

Stichting Kinderdroomwens actief in het ondersteunen van getrau-

leren te denken in mogelijkheden, in plaats van onmoge-

Uit handen van voorzitter Antoine Dohmen kregen de vol-

matiseerde jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar die vast-

lijkheden. En het werkt: in bijvoorbeeld Amsterdam (waar

gende initiatieven een cheque uitgereikt: Orthopedagogisch

gelopen zijn in de maatschappij of die met zichzelf in de knoop zitten

Weekendschool Toppers op Zondag al jaren succesvol

behandelinstituut Gastenhof , Equipe Mont Ventoux, Prior

en richting nodig hebben in het leven.

draait) komen inmiddels volwassenen enthousiast vertellen

44 Pergamijn en de Saina Hope Foundation.

goede doelen in het zonnetje gezet.

over hun mooie beroep - zij zaten jaren geleden als kind in
Ook in 2017 zet Kiwanis Club Young Professionals Nijmegen zich

de klas bij Weekendschool Toppers op Zondag - en kregen

In totaal is een bedrag van bijna 14.000 euro aan de goede

weer in voor het goede doel: Stichting Liz en het Ronald McDonald

daar een andere kijk op hun mogelijkheden. Het verbreed-

doelen geschonken!

Huis Nijmegen. Stichting Liz leert kinderen zonder beperking dat er

de hun gezichtsveld.

kinderen zijn die anders zijn, dat ze niet eng of raar zijn, maar leuk
om mee te spelen en voor te zorgen. Het Ronald McDonald Huis

Stichting Weekendschool Toppers op Zondag heeft een ei-

Nijmegen biedt uitkomst aan ouders en familieleden van ernstig zieke

gen traject ontwikkeld waarin twee thema’s centraal staan:

kinderen met een ‘thuis ver van huis’, vlak bij het ziekenhuis.

Talentontwikkeling en Horizonverbreding.

Artikel uit Nieuws in Nijmegen, 2 maart 2017
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10 Klumpkesrace
e

Kiwanis Sint Oedenrode - Rooi

Binnen het Kiwanis District Nederland

SAMENWERKEN

Verbinden,
Versterken,

»Jos van Erp. De heer Zeevenhoven

Verantwoordelijkheid

zijn diverse commissies actief die het
Algemeen Bestuur en Verenigingen
ondersteunen bij de uitvoering van

heeft laten weten met zijn werkzaamheden voor deze commissie te willen

Als nieuw bestuur voor het jaar 2017-2018, geloven we in de boven-

haar doelstellingen en het door de
leden jaarlijks vastgestelde beleid.
Wij doen een oproep aan onze leden.
Help ons bij de realisatie van dit beleid.
Wij zijn op zoek naar leden (m/v) die
hier graag aan willen meewerken. Of

VACATURES

15

stoppen.

staande woorden. Hiervoor willen wij ons graag inzetten.

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Van dit team mag ik, Det Verhoeven de gouverneur in het jaar

Voor meer informatie neemt u contact

2017/2018 zijn. Voor het eerst een vrouw. Zal dat anders zijn?

op met de heer Zeevenhoven. Tel. 06

Wij willen in ieder geval onze leden

Versterken

en anderen geïnteresseerden graag

•

Verbinden versterkt de eigen

52145345.

Vacature
Communicatie Commissie

het nu gaat om Commissie Clubbuil-

De ‘Rooise’ Kiwanis werden ge-

genummerd en daarmee verbonden

uitnodigen, inspireren en faciliteren

kracht van het individu, maar ook

ding, Communicatie Commissie, Com-

ïnspireerd door de eeuwenoude

aan een loterij. Bij de finishplaats zijn

om met elkaar in gesprek te gaan en

de kracht van de clubs, ook van

missie Relatie Lustrumprojecten en/of

klompenmakerij. Op zondag 24

kinderspelen, een speciale kinder-

samen te werken aan de toekomst

de districten. Als we verbinden,

Wil jij ons helpen bij de realisatie van

Strategische Commissie. Hierbij is het

september wordt de Klumpkesrace

race, een wedstrijd “mooist versierde

van Kiwanis. Waarom? Heel simpel:

dan geldt: 1 plus 1 = 3.

een open communicatie met de interne

motto: Vele handen maken licht werk

voor de tiende keer gehouden.

klumpke”, er is live muziek en er is

omdat kinderen Kiwanis nodig hebben.

Verbinden versterkt de samen-

en externe wereld? Wij maken daarbij

natuurlijk een gezellig terras.

Kids Need Kiwanis!

werking voor kinderen, vooral ook

gebruik van de deskundigheid die

door “ fun and friendship”.

binnen Kiwanis Nederland aanwezig is.

en “Kids need Kiwanis”.

Vacature Clubbuilders

•

De Kiwanis verkopen de loten,

Hoe werken we samen aan de toe-

Versterken betekent ook dat we

Per divisie zijn wij op zoek naar leden

werven sponsors en organiseren en

komst van Kiwanis?

de lijnen voortzetten die we in de

(m/v) die bij evenementen in de divisie

Wil jij de commissie en de Luitenant-

bemensen het geheel. De sponsors

Door te VERBINDEN, door te VER-

afgelopen jaren hebben neerge-

foto’s en, nog liever, korte filmpjes maken

Gouverneurs (LG) in de divisie gaan

dragen financieel bij en stellen prijzen

STERKEN en door VERANTWOOR-

zet. Waar nodig uitbouwen en

voor op de site en/of op Facebook. Je

ondersteunen bij het opstarten en het

ter beschikking.

DELIJKHEID te nemen.

versterken.

denkt ook mee in de mogelijkheden

•

begeleiden van (nieuwe) clubs?

om maximaal gebruik te maken van de
De opbrengst gaat naar een afzon-

Verbinden

Verantwoordelijkheid

moderne communicatiemiddelen, denk

het relatiebeheer doet met de bestaan-

De klumpkesrace is een jaarlijks top

derlijke Stichting. Jaarlijks zijn er

‘Verbinden’ betekent verbinding

De organisatie moet flexibel zijn, heeft

aan:

de clubs. Ze werken aan een actieve

evenement waarbij klompjes op rivier

nieuwe kinderdoelen; in 2015 was dat

maken tussen:

een eigen verantwoordelijkheid en

•

Algemene website

divisie. Clubbuilders zijn lid van de

De Dommel ‘racen’. De klompjes zijn

bijvoorbeeld Stop Tetanus.

Verleden en toekomst

moet initiatiefkracht tonen. Laten we

•

Club website

Commissie Clubbuilding. Voor meer

‘Met de tijd meegaan’ en ‘herkenbaar

daarvoor allemaal onze verantwoor-

•

e-nieuwsbrief

informatie over deze leuke en interac-

blijven voor de leden’

delijkheid nemen:

•

Kiwanis evenementen

Jong en minder jong.

•

Neem je verantwoordelijkheid in

•

Persberichten

de communicatie tussen bestuur

•

Sociale Media

en leden.

•

Video berichten

Je werkt nauw samen met de LG, die

tieve functie neem je contact op met de
voorzitter van de clubbuilders commissie: Det Verhoeven 06-30169530
of stuur een e-mail aan secretariaat@
kiwanis.nl

Vacature
Relatie Lustrum projecten

Gijs van Gennep Legend

Kiwanis Bilthoven
Gijs van Gennep Legend

Geslaagde rally "Gijs van Lennep Legend" --> 43.000,00 Euro voor
In 2016 organiseerde Kiwanis Club
en Duin en de laatste drie jaar voor
kinderhospice ZonnaCare te Den Dolder
Bilthoven alweer voor de zesde
ZonnaCare, Kinderhospice in Den

Spontaan, enthousiasme, ervaring en
wijsheid.
Bestuur en leden.

•

En neem ook je verantwoordelijk-

Landelijk en internationaal.

heid om samen de kar te trekken.

Heb je interesse in deze vacature?

Man en vrouw.

Want dat kunnen Kiwanisleden

Neem contact op met Det Verhoeven

erg goed.

06-30169530 of stuur een e-mail aan

Maar laten we vooral ook samen

secretaris@kiwanis.nl

Serieus en veel gezelligheid en humor.

jecten van Kiwanis District Nederland

keer de “Gijs van Lennep Legend”,
Dolder’. Voor ZonnaCare haalden KC
In 2016 organiseerde Kiwanis Club Bilthoven alweer voor de zesde keer de
voorheen de “Bilthoven Classic”.
Bilthoven de afgelopen twee jaar al
"Gijs van Lennep Legend", voorheen de "Bilthoven Classic". Deelnemers
Deelnemers die zich wilden inschrij65.000 euro op voor een aangepaste
die zich wilden inschrijven, moesten snel zijn, want in no-time was de rally
ven, moesten snel zijn, want in norolstoelbus, om de zorgintensieve
volgeboekt.
Eerder
dan
ooit
werdveilig
het maximum
van 100 auto's bereikt.
time was de rally volgeboekt. Eerder
kinderen
te vervoeren.

heeft tot doelstelling dat zij regel-

dan ooit werd het maximum van 100

Juist dat maakt ons sterker! Samen

matig contact onderhouden met de

auto’s bereikt.   

delen van draaiboeken, ideeën op-

Het lijkt mij een super uitdaging om

doen, activiteiten organiseren. ‘Waar

Gouverneur van zoveel bijzondere,

De commissie Relatie Lustrum Pro-

vertegenwoordiger van het District

•
Verbinden vraagt om durf, je eigen

veel lachen en plezier maken

kwetsbaarheid tonen. Laat zien wat je

elkaar inspireren en netwerken.

kunt én waar je minder goed in bent.

•

Niet ‘jij en wij’, maar ‘Wij Kiwanis’!

en de organisaties waarvoor een lus-

Afgelopen 25 jaar hebben wij geld op-

zijn jullie goed in en waar zijn wij goed

initiatiefrijke, hardwerkende mensen

trumproject is georganiseerd.

gehaald voor o.a. Wilhelmina Kinder-

in?’ Samen zoeken naar balans in

te mogen zijn.

ziekenhuis, Kinderhospice De Glindt

deze, sturen en ruimte geven, leren

in Barneveld, Christophorus in Bosch

en ervaren. Samen er voor elkaar zijn.

De Commissie bestaat uit twee leden.
Te weten de heren Zeevenhoven en »

Afgelopen 25 jaar hebben wij geld opgehaald voor o.a. Wilhelmina
Kinderziekenhuis, Kinderhospice De Glindt in Barneveld, Christophorus in
Bosch en Duin en de laatste 3 jaar voor ZonnaCare, Kinderhospice in Den

Doen jullie mee?
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Soms is het
antwoord simpeler
dan de vraag...
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ACTIVITEITEN

Activiteitenschema 2017 - 2018 - District Nederland
VERGADERLOCATIE: Figi ‘t Rond 2, Zeist
DATUM

VERGADERING

02 OKTOBER

DB team 2017 - 2018

07 OKTOBER

AB en commissies*

16 OKTOBER

DB team 2017 - 2018

DB
DB

20.00 uur

Regiobijeenkomst

Regio A

20.00 uur

DB

20.00 uur

Regiobijeenkomst

Regio C

20.00 uur

30 OKTOBER
09 NOVEMBER

INDELING REGIO’S
REGIO A

Divisie 7, 8 en 13

REGIO B

Divisie 6, 10 en 12

REGIO C

Dicivie 15, 4 en 11

REGIO D

Divisie 2, 5, 9, 14 en YP

Data

Regio Tijd

09 november A

20.00 uur

16 november C

20.00 uur

25 november B

10.00 uur (zaterdag)

30 november D

20.00 uur

13 NOVEMBER
16 NOVEMBER

SKYPE AANVANG
18.00 uur

Hoe kunnen wij als Kiwanis

10.00 uur (tot 17.00 uur)
20.00 uur

onze kracht versterken?
Onze club laten groeien?

25 NOVEMBER

Regiobijeenkomst

Regio B

10.00 uur

30 NOVEMBER

Regiobijeenkomst

Regio D

20.00 uur

Graag stel ik me aan u voor. Peter Pietersen,

04 DECEMBER

DB

18.00 uur

enthousiast lid van Kiwanis Laren sinds 1991.

16 DECEMBER

AB

10.00 uur

Getrouwd met Paula en onlangs als educatief
uitgever/auteur met pensioen gegaan. Ik ben

08 JANUARI

DB

20.00 uur

22 JANUARI

DB

20.00 uur

05 FEBRUARI

DB

18.00 uur

17 FEBRUARI

AB

10.00 uur

26 FEBRUARI

DB

20.00 uur

12 MAART

DB

20.00 uur

24 MAART

**

26 MAART

DB

20.00 uur

DB

20.00 uur

AB***

22 MEI (2e Paasdag)
DB

18.00 uur

09 JUNI

AB

10.00 uur
DB

Trainingsweekend

25 JUNI

Mijn drijfveer om te kandideren voor Gouverneur Elect
is dat Kiwanis zich onderscheidt door actief te werken
aan het welzijn van kinderen. De vele, mooie doe- en
fundraiseprojecten van de Kiwanis clubs zijn ons
‘handelsmerk’. Daar mogen we trots op zijn; maar juist

20.00 uur

20.00 uur

02 JULI

DB

18.00 uur

20 AUGUSTUS

DB

18.00 uur

01 SEPTEMBER

AB

10.00 uur

15 en 16 SEPTEMBER

strategisch beleidsplan.

22e: 17.00 | 23e:16.00 uur

DB

03 SEPTEMBER

DB

20.00 uur

DB

20.00 uur

daarom moeten we onze projecten ook zo goed mogelijk
aan iedereen laten zien. Dat zal volgens mij vooral bij
de clubs moeten gebeuren, maar wel met steun van
het DB/AB en de commissies. Daar wil ik graag op een
pragmatische en verbindende manier aan meewerken.

Kortom, samenwerking met onze
JCI partner biedt toekomstperspectief
voor nu en voor morgen; voor alle
betrokkenen!

Ik geloof in de kracht van lokale clubs en in de spilfunctie
van LG’s en deel de huidige opvatting over dienend en

Congres Venray

17 SEPTEMBER

Waarom?
Je hoeft niet uit te leggen hoe tof het is om
lid te zijn van een serviceclub.
Ze delen dezelfde waarden en normen.
Na hun verplichte afscheid op hun veertigse,
biedt Kiwanis een natuurlijke overstap en
een nieuwe uitdaging. Je haalt frisse, doch
ervaren energie binnen.

Commissie en mede-auteur van het huidige

20.00 uur

28 MEI

22 en 23 JUNI

was ik lid en later voorzitter van de Strategie

10.00 uur
DB

18 JUNI

LG geweest van Divisie 1 en 15. Daarnaast

10.00 uur (tot 16.00 uur)

09 APRIL
05 MEI

Dat kan op vele manieren. Echter, een
slimme en leuke wijze is verbinding zoeken
met de lokale <jonge> serviceclub leden van
JCI, onze wereldwijde partner.

coöperatief besturen.
De steeds veranderende maatschappij dwingt

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

vrijwilligersorganisaties als Kiwanis om bijtijds te
vitaliseren. Inspelen op wat leeft bij (potentiële)
leden en bij onze doelgroepen en partners.

DATUM

VERGADERING

LOCATIE

13 OKTOBER 2017

KI-EF Board Meeting

Praag

Komt u zaterdag 16 september ook naar het

14 OKTOBER 2017

KI-EF Function passing

Praag

landelijk congres in Laren om uw stem uit te

2-5 NOVEMBER 2017

KI-Gouverneur Elect training

Indianapolis

brengen?

24 NOVEMBER 2017

KI-EF EC Meeting & Train the Trainer conference

Praag

26 JANUARI 2018

KI-EF EC Meeting & District Officers Training

Praag

24 MEI 2018

KI-EF Convention

Baveno-Italië

27-30 JUNI 2018

Kiwanis International Convention

Las Vegas

* Presentatie beleidsplannen LG’s en commissies
** Overleg met bestuur en leden van Clubs
*** Bespreking conceptstukken congres 2018

Peter Pietersen
kandidaat Gouverneur Elect 2018 - 2019

ture!

he fu
Meet JCI, meet t
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KIWANIS-CONGRES

KIWANIS-CONGRES

Andere opzet Kiwanis-Congres
Het teruglopende aantal Kiwanis le-

Partnerprogramma

Berg, de middelbare school in Laren.

den die jaarlijks het landelijke Kiwanis-

Tegelijkertijd is er een gevarieerd

Zij zijn overtuigd van het goede werk

Kiwanis-concert

congres bezoeken, stimuleerde de

partnerprogramma. De partners van

dat wij voor de kinderen in de wereld

Ook het avondprogramma beloofd veel

congrescommissie van KC Laren om

KC Laren hebben de organisatie op

doen. De bus rijdt ook tussen het hotel

moois. Jonge muzikale talenten staan

in september 2017 een aantrekkelij-

zich genomen. In Laren is veel te zien.

De Witte Bergen, waar veel gasten

op het podium. Prijswinnaars van

ker congres na te streven. Natuurlijk

Daarom zijn er keuzemogelijkheden.

zullen verblijven, en Singer.

het Prinses Christina Jazz-Concours

blijven programma-onderdelen als

Met een gids een rondgang door het

discussiëren over kinderrechten in Ne-

(PCC) zullen optreden, samen met de

het Friendshipsdinner (vrijdagavond)

Singer Museum, met een unieke ten-

Congresmiddag

derland. Uit het jaarlijks onderzoek van

Big Band van het Metropole Orkest.

en de leden vergadering staan, maar

toonstelling over Cubaanse kunst. Of

De landelijke bekendheid van Kiwanis

de Erasmus Universiteit blijkt Neder-

Om de muziekeducatie te stimuleren

het mag wel wat meer pit hebben.

een fietstocht langs de schilderachtige

is matig. Onze eigen Harm Weber heeft

land op de wereldindex van kinder-

heeft het PCC een rijdende concertzaal

plekjes die Laren als kunstenaarsdorp

door zijn onderzoeksbureau Mobiel

rechten steeds verder weg te zakken.

(Classic Express) , waarin basisschool-

Friendshipsdinner

een gezicht gaven. Of een shopping-

Centre laten uitzoeken dat maar 14 %

Doen we daar wat aan? Om de positie

kinderen kennis maken met muziek.

Het Friendshipsdinner wordt een

toer door Laren met de mooiste zaken

van de panelleden Kiwanis kenden,

van kinderen in Nederland in historisch

Door audiovisuele effecten lijkt het

gala-avond met dames in schitterende

van ’t Gooi. We hopen dat hierdoor de

terwijl Lions en Rotary boven de 50 %

perspectief te plaatsen vroegen we

net of je in een concertzaal zit. Daar

avondkleding en heren in strakke black-

partners van de Kiwanis worden gesti-

scoorden. Mede daarom willen we iets

de bekende cultuur-histroricus Prof.

kunnen we als Kiwanis ook onze naam

tie’s. We dineren in het restaurant

muleerd ook naar Laren te komen.

organiseren dat landelijke uitstraling

Herman Pleij zijn visie hierover.

aan koppelen. Met een bezoek aan het

heeft.

Gelukkig kent hij Kiwanis heel goed en

Kiwanis-concert draag je bij aan dit

Club, de vergaderlocatie van KC Laren.

Lunch

komt hij naar ons congres.

project. Het is echt een unieke ervaring

Tijdens deze avond worden ook alle

Laren is bekend van haar vele eetgele-

De contacten met Marc Dullaert hebben

die jonge talenten met een professio-

Kiwanis gehuldigd die bijzondere

genheden. De lunch wordt geserveerd

ertoe geleid dat er een samenwerking

neel orkest te zien samenspelen.

prestaties hebben geleverd; vroeger

in verschillende restaurants rond de

tussen Kiwanis International met zijn

gebeurde dat tijdens de ledenverga-

Larense Brink. De Larense horeca laat

Stichting Kidsrights aan het ontstaan

Dus op 15 en 16 september 2017 hopen

dering.

zich van haar beste kant zien. In elk

is. Deze stichting reikt jaarlijks ‘the Kids

we veel Kiwanis met hun partners te

restaurant is een Kiwanis-tafel voor

Peace Prize’ uit. Dat is een enorme

mogen begroeten!

Ledenvergadering

ongeveer 25 gasten gereserveerd.

manifestatie in de Ridderzaal, waar de

Daarmee wordt de ledenvergadering

Zo leer je andere Kiwanis kennen. Je

top van overheid en bedrijfsleven is

Bert Harenberg

op zaterdagmorgen een stuk efficiënter.

zit met willekeurig andere Kiwanis en

vertegenwoordigd.

Voorzitter

Die vergadering vindt plaats in het

partner aan de Kiwanis-tafel. Dat moet

gloednieuwe Singer Theater, naast het

toch leiden tot nieuwe kontakten?

van de stijlvolle Goyer Golf & Country

Kiwanis-congrescommissie 2017
Wellicht dat ‘Kiwanis’ kan worden
gekoppeld. Ook daarover wordt tijdens

Singer museum. Gouverneur Martien
van der Meer belooft de vergadering

Amerikaanse schoolbus

de congresmiddag gesproken. Om

soepel te leiden. Er is ook alle gelegen-

De restaurants liggen op loopafstand

de openheid naar de samenleving te

heid netelige kwesties aan de orde te

van het Singer Theater; toch zal er

benadrukken is de congresmiddag ook

stellen. Er moet een beetje reuring in

een Kiwanisbus rijden voor degenen

toegankelijk voor geïnteresseerden van

de zaal komen. Met je mobiel telefoon

die wat minder goed ter been zijn. Die

We benaderden Marc Dullaert, oud

buiten. Die middag gaat niet te lang

stem je. We zijn benieuwd hoe dit

bus is een Amerikaanse schoolbus,

kinderombudsman, maar ook een

duren, want er moet ook ruimte voor

uitpakt.

bestuurd door vrijwilligers van Laar en

begenadigd spreker. Hij stelde voor te

ontmoeting tussen de Kiwanis zijn.

Op de hoogte blijven van alle
activiteiten van Kiwanis?
Volg ons op:

en op kiwanis.nl
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Let’s go to Paris and
vote for
Nederland

2017 - 2018
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July 13-16, 2017
kiwanis.org/convention

