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Een bijzonder verhaal
Ik vind ‘m ijzersterk, onze Kiwanis-visie: ‘Serving the children of the world’. Het zegt precies wat 
we doen en waar we voor staan. Bij onszelf zit die visie goed tussen de oren, maar bij anderen? 
Kiwanis moet je nog toelichten, merk ik. Heerlijk is dat, want ik heb een prachtig verhaal te vertellen. 
Een verhaal over een wereldwijde organisatie waarvoor mensen vrijwillig en hard werken om 
geld op te halen voor goede doelen voor kinderen; op Unicef na de grootste organisatie die zich 
voor kinderen inzet. Gelukkig komen we in de hoofden van mensen (nog) niet voor in het rijtje van 
de Lions en de Rotary. Dit zijn bekende organisaties, waarover iedereen zich al een beeld heeft 
gevormd. Wij hebben nog de kans om ‘vrij’, zonder vooroordeel, anderen te informeren over ons 
werk, onze doelen en onze prachtige activiteiten voor kinderen. En dat we dat allemaal zélf, via 
het lidmaatschap, bekostigen. Alle donaties gaan dan ook voor 100% naar het goede doel. Het 
zijn dus onze meer dan 2.000 enthousiaste leden, jullie, die Kiwanis maken: als ambassadeurs, 
organisatoren én geldschieters. Wát een bijzonder verhaal.                            
Det Verhoeven

Samen sterk
Soms vraagt iemand je: “Peter, wat is het mooie van Kiwanis?” Voor mij is dat inspiratie 
en vriendschap. En vooral dat je binnen Kiwanis veel kunt doen voor anderen die het slechter 
hebben. Daar wil ik aan bijdragen, ook bestuurlijk. In het besef hoe goed wijzelf en onze kinderen 
het hier hebben. Volg het nieuws en je weet waar we aan de slag kunnen; ver weg of dicht bij 
huis. Kids Need Kiwanis! En daarom is het zo mooi dat we weer aan het groeien zijn, richting 
2.100 leden. Kinderen in nood helpen en een beter toekomstperspectief bieden is onze missie. 
Dat doen we door mooie projecten te organiseren, te fundraisen en door andere organisaties 
te steunen. Ik geloof in onze kracht. En of we nu op de hei ‘groen’ aan het werk zijn, wijn of 
chocolade verkopen, een rally of groot evenement organiseren: samen zijn we sterk, dynamisch 
en betrokken. Daar mogen we trots op zijn. Ik maak graag gebruik van ieders kwaliteiten. Mijn 
insteek is: luisteren naar, delen met en leren van elkaar. En Kiwanians weten: plezier, vriendschap 
en fundraisen gaan hand in hand. Dat bindt en maakt ons sterk voor de toekomst.
Peter Pietersen

“Het motto van Kiwanis, 
de wereldwijde 
vrijwilligersorganisatie,
is “serving the children 
of the world”.
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Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers 
die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind 
per kind en gemeenschap per gemeenschap. Op vele 
manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan 
het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Kiwanisclubs in Nederland
Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. In  
1965 werd in Nederland de eerste Kiwanis service club in  
Amsterdam opgericht. Momenteel telt Kiwanis Nederland 
bijna 2100 leden in 110 clubs, in 12 regio’s. Kiwanis Nederland 
is onderdeel van Kiwanis International, die haar roots 
in Amerika heeft. Kiwanis Nederland werd in 1986 een 
zelfstandig district van Kiwanis International. Kiwanis 
kent geen leeftijds- en beroepsbeperkingen.

Kiwanis mentaliteit: handen uit de mouwen
Op basis van respect en onderlinge vriendschap, zetten 
mannen en vrouwen zich in om de minder bedeelden in 
onze maatschappij (lokaal of wereldwijd) een helpende 
hand te reiken. Gezamenlijk worden doelen bepaald 
en worden de nodige fondsen verkregen door het 
organiseren van allerlei evenementen. ‘Geen woorden 
maar daden’ is één van de karaktereigenschappen van 
leden van Kiwanisclubs. 

Serving the Children of the World
Onder het motto: “Serving the Children of the World”  
streven de Kiwanisclubs naar de uitvoering van effectieve 
humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. 
voor kinderen.

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie
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Beste vrienden, nog even een 
bericht van mij. Onlangs kregen wij 
een “Honorable mention” van onze 
102e KI president Jane Erickson 
voor onze gezamenlijke prestaties 
van het jaar 2016-2017. We hebben 
weliswaar nét geen groeiend aantal 
leden bereikt maar wel de terugloop
van de afgelopen jaren weten te 
stoppen. En voor dit jaar ziet het er 
nog beter uit...
 
Hoe meer leden, hoe meer kinderen 
we kunnen helpen - dat blijft helaas 
nog steeds hard nodig. We gaan door 
totdat alle kinderen gevoed, gezond, 
geliefd en gelukkig zijn.
Ik ben trots en blij dat we dit met 
het bestuur en alle Kiwanis Clubs 
in Nederland hebben bereikt. Deze 
“Honorable Mention” hebben we 
samen verdiend, dank je wel !     
 
Het is mooi om te zien dat Kiwanis 
wereldwijd groeit, in Azië en ook in 

Europa bijvoorbeeld in Frankrijk, Italië 
en Zwitserland. Roemenie is hard op 
weg een volwaardig district (1000 
leden) te worden. Er zijn enthousiaste 
Kiwanis Clubs in Aruba en Curacao en 
in Paramaribo, Suriname. In Nepal en 
India worden nieuwe zgn. “Nations” 
gestart die al meerdere clubs hebben 
opgericht.

Vergis je niet: we leveren wereldwijd 
een grote bijdrage om kinderen te 
helpen. En samen staan we sterker.

NB: Voor meer details; kijk eens op 
kiwanis.org
 
Martien van der Meer
Imm past governor KIDN

Recognition program for 2016-2017: 
Waardering voor Kiwanis KIDN

“Kinderen hebben Kiwanis nodig, Kiwanis heeft mensen nodig”

RECOGNITION PROGRAM FOR 2016-2017

Een vrouwelijke directeur is een direc-
teur. Een mannelijke tuinier heet een 
tuinier. Zeker in deze genderneutrale 
tijd is het not done om vrouwelijkheid 
of mannelijkheid te benadrukken. Dus 
ik ben geen gouvernante. Ik ben een 
gouverneur. De gouverneur van Kiwa-
nis Nederland. Een vrouw. 

Aangenaam. Det Verhoeven. Ik kom 
uit een gezin van 11. De twee oudsten 
en de jongste zijn mijn broers, daar-
tussenin zitten ik en mijn 7 zussen. De 
mannelijk tak ging studeren, de meis-
jes naar de huishoudschool. Dat was 
toen heel normaal. Mijn moeder had 

een winkel en mijn vader een aan-
nemersbedrijf. Druk-druk-druk dus. 
Dochter nummer vijf deed de emmer 
overlopen binnen het gezin. De meis-
jes moesten door de week naar de 
kostschool. Daar volgden de laatste 
vier dames Verhoeven de toenmalige 
Mulo. Ik ontsprong de dans van kost-
school. Daarna ging ik verder naar de 
Havo. Daarna de arbeidsmarkt op. 

Gelijke kansen?
Waarom deden de Verhoeven-man-
nen wél een vervolgstudie en was dat 
niet weggelegd voor mij? Waarom 
keken ze niet naar mogelijkheden, 

kwaliteiten en capaciteiten en enkel 
naar sekse? Die vragen zijn de drive 
van mijn leven geworden. Laten zien 
dat ik ook kan wat voor mijn broers 
vanzelfsprekend was. Dus bleef ik 
naast mijn werk tien jaar parttime stu-
deren: Hbo/Vo en diverse MBA-mo-
dules. Ook toen ik kinderen kreeg, 
bleef ik werken tégen de wil van mijn 
moeder en schoonmoeder. Voor mij 
zijn gelijke kansen dus nooit een van-
zelfsprekendheid geweest.

Kiwanis Nederland bestaat in 2018 
38 jaar. De organisatie is sinds 1989 
ook toegankelijk voor vrouwen.  

Kiwanis heeft jou nodig!

Dat is afgedwongen in Amerika door 
een rechtszaak bij de Rotary. Vandaag 
de dag is ongeveer 11% van de 2.000 
leden in Nederland vrouw. En ik ben 
de eerste vrouwelijke Gouverneur. Nu 
vraag ik me af wat wijsheid is. Veel 
aandacht besteden aan het gebrek  
aan vrouwen bij Kiwanis of juist 
niet? Vlieg ik dit percentage op de 
vrouwe lijke manier aan, passief, zwak 
en privaat (onderzoek Masculine 
Dominantion van Bourdieu (1998)? 
Of op de mannelijke manier: actief en 
krachtig?

Laten we eens kijken wat de weten-
schap hierover zegt. Zoals het begrip 
Ingroup-bias: je hebt een voorkeur 
voor personen met wie je in een 
bepaalde groep zit boven de perso-
nen buiten deze groep. Deze groepen 
kunnen zich rondom allerlei factoren 
vormen, zoals bij Kiwanis de factor 
geslacht. Een ander onderzoek leert 
dat mannen op een bepaalde manier 
naar vrouwen kijken en vise versa. Als 
vrouwen mannen blijven zien zoals 
Bourdieu dat schetst, dan doen we ze 
te kort. Hij omschrijft zijn sekse-ge-
noten namelijk als rationeel, efficiënt, 
intelligent, krachtig en machtig op 
fysiek, mentaal en sociaal vlak. Hij 
kenmerkt mannen, wiens leven zich 
afspeelt in de publieke sector, als 
actief, ambitieus, sterk, competitief, 
assertief en agressief. Onze pater-
nalistische samenleving omschrijft 

vrouwen daarentegen als verzorgend 
en empathisch (Vanhaverbeke, 2015). 
Zij blijft huis, is vriendelijk, irrationeel, 
breekbaar, zwak en minder ontwik-
keld dan de man. 

Double bind
Deze visies lijken ouderwets maar 
hebben vandaag de dag nog veel 
invloed op hoe we naar elkaar kijken. 
Mannen zijn nog steeds de ideale 
leider, in plaats van vrouwen, leider-
schapskwaliteiten horen bij hém: 
think-manager-think-male. Een vrou-
welijke leider leidt onder het begrip 
double bind: de situatie waarbij er 
tegenstrijdige verwachtingen zijn van 
een individu. Een klassiek voorbeeld 
daarvan is als je wilt dat een vrouwe-
lijke leider zich mannelijk gedraagt, 
door bijvoorbeeld beslissingen te 
nemen. Om vervolgens dat gedrag 
negatief te labelen: ze is een bitch. 
Dergelijke double bind zie ik helaas 
ook nog binnen Kiwanis: ‘Leuk zo’n 
vrouw, maar potverdorie, ze heeft een 
eigen mening, dat was zeker niet de 
bedoeling.’

Tot slot van Milestone & Meyer 
(2012): ‘Gender omvat alles wat bij het 
mannelijk of vrouwelijk geslacht hoort. 
Dat gaat verder dan het biologische 
begrip sekse, wat aangeboren is. Gen-
der bevat óók de sociaal geconstru-
eerde associaties die we hebben met 
sekse. Met andere woorden: gender 

staat niet voor een vaste maar voor 
een variabele identiteit. Die identiteit 
is gebaseerd op een reeks van gebrui-
ken en karakteristieken die we met 
de tijd - voornamelijk onbewust - als 
mannelijk of vrouwelijk bestempelen.’

Ik lees daaruit dat onze kijk op man-
nelijk en vrouwelijk eigenschappen  
maakbaar is. Ik ben trots op Kiwanis. 
Onze leden zijn onze ambassadeurs. 
Onze inzet, enthousiasme, opbreng-
sten en keuzes voor goede doelen 
máken Kiwanis. We staan open voor 
alle kinderen die onze hulp nodig 
hebben. Laten we bij Kiwanis óók 
open staan voor maatschappelijke 
ontwikkelingen. Eén daarvan is dat 
zowel mannen als vrouwen beschik-
ken over een breder repertoire aan 
vaardigheden dan dat traditioneel en 
simplistisch werd gedacht. Vaardig-
heden overlappen beide seksen. Dat 
beseffende komt er meer ruimte voor 
nuance,  meer ruimte voor andere 
oplossingen. Als we onze verwachtin-
gen daarop bijstellen en ons gedrag 
daarop aanpassen, worden we uitein-
delijk allemaal beter. Kinderen hebben 
Kiwanis nodig, Kiwanis heeft mensen 
nodig: vrouwen én mannen. Mannen 
én vrouwen.

Det Verhoeven
Gouverneur van Kiwanis Nederland
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KNF is de steven aan het wenden

Kiwanis paasactie

De Kiwanis Pop vindt haar weg
Vorig jaar kon het bestuur van het Kiwanis Nederland Fonds (KNF) het volgende 
melden:
 a. doorgaan met inzamelen van cartridges en mobiele telefoons via Van  
  Klaveren;
 b. aansprekende projecten van clubs onder bepaalde criteria een bonus geven  
  vanuit de kas van KNF;
 c.  in bijzondere gevallen een voorfinanciering geven voor aansprekende  
  projecten van clubs, welke in een contractueel overeengekomen periode  
  terugbetaald zou worden en met een zekere winst voor het KNF als het  
  project een voldoende hoge opbrengst zou hebben.

Het Kiwanis Poppen Project is sinds 
haar geboorte in 2000 steeds beter 
zichtbaar binnen ziekenhuizen. 
Om dit te stimuleren probeert de 
stichting zo vaak mogelijk aanwe-
zig te zijn met een informatieve 
stand op medische evenementen 
waar kinderen het hoofdonder-
werp zijn. Medisch Pedagogisch 
Zorgverleners, de Nationale MS 
dag, Stichting Kind & Ziekenhuis en 
EACH European Organisation for 
Children in Hospital zijn hier een 
goed voorbeeld van.

Enthousiasme
Op deze dagen horen wij graag en-
thousiaste ervaringen van de zorg-
verleners aan. Vaak enthousiasmeren 
zij collega’s uit andere zorginstellingen 
en krijgen wij het verzoek om in hun 
ziekenhuis de Pop ook te gebruiken. 

“Mijn collega orthopedagogen en 
kinderpsychologen binnen Revant 
Breda en Revant Goes reageerden 
zeer enthousiast toen ik hen vertelde 
over de Kiwanispop.”

Na een dergelijk verzoek neemt  
Kiwanispop.nl contact op met spon-
sor Kiwanis Clubs omgeving van de 
aanvragende instelling.

Aantal bedden
De afname van het poppen op de 
kinderafdelingen is sterk afhankelijk 
van het aantal bedden op die afdelin-
gen. Het varieert van minder dan 50 
tot meer dan 300 Kiwanispoppen per 
jaar.

De pop wordt ook steeds breder 
ingezet. Niet alleen bij pre- en of post 
operatieve situaties, maar ook binnen 
een fysieke of emotionele context 
waarbij kinderen de pop als houvast 
of als troost kunnen gebruiken. 
Als we de kosten van de Kiwanis Pop 

afzetten tegen de impact die zij heeft 
bij kinderen, kan er maar een conclusie 
zijn: een uitstekende wijze om ons 
motto ‘Saving the children of the 
World’ waar te maken en de naams-
bekendheid van Kiwanis te vergroten! 
En dat de Kiwanis Pop wordt gemaakt 
door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is de kers op de taart. 

Ter informatie. De oude grote pop 
is bijna met pensioen. Binnenkort 
komen twee lichtgewicht poppen 
beschikbaar voor jullie events en of 
projecten. Het logistieke proces wordt 
hiermee ook aanzienlijk vereenvoudigd. 
Alles voor een glimlach van een kind 
én de Kiwanis leden.  

Ad a. De inzameling gaat nog steeds door. Opbrengst in 
2017: ruim duizend euro.

Ad b. De criteria voor het geven van een bonus zijn nog 
niet geheel uitgewerkt. Wel is op ons jaarlijks congres in 
september 2017 vanuit het KNF een donatie van € 10.000,- 
gedaan aan het project Kids Rights. KC Laren doneerde 
€ 15.000,-. Het was als het ware een project van die 
Kiwanisclub. Er is een mooie samenwerking ontstaan met 
Kids Rights, niet in het minst dankzij het bevlogen praatje 
van de voormalige kinderombudsman Marc Dullaert, de 
voorzitter van Kids Rights, op ons congres.
Het begin van bonussen is er dus.

Ad c. Er was een project onder handen waarbij 
voorfinanciering gevraagd werd vanuit het KNF, maar dat 
is niet tot uitvoer gekomen. Jammer. Toch zal hier verder 
aandacht aan besteed worden. Niet in het minst door de 

op handen zijnde samenvoeging van het voorzitterschap 
van KNF met dat van de vertegenwoordiger namens 
Nederland in het internationale Kiwanis Children Fund 
(KCF), de voormalige Kiwanis International Foundation. 
Onderzocht gaat worden of KCF en KNF pilots kunnen 
gaan starten in Nederland voor grotere projecten samen 
met één of meerdere clubs. En al dan niet in het kader van 
voorfinanciering of ook gewoon met een donatie.

Kortom, er is beweging. Als je naast bovenstaande hier dan 
ook nog leest dat we in april jl. het beleidsplan KNF 2018-
2022 zullen hebben aangenomen, dan wil je wel geloven 
dat de oude dame KNF zich aan het vernieuwen is. Jullie 
horen nader van ons.

Gert van Lieshout, 
h.t. voorzitter, tot 1 oktober 2018 

Kiwanis Lelystad

Doe mee
en steun

Stichting
Langs de Zijlijn

KIWANIS PAASACTIE 2018
Kiwanis komt in actie voor De landelijke dag van“Langs de Zijlijn” op  

9 juni 2018. Op deze dag wordt kinderen en ouders een boeiend 

programma aangeboden met toffe workshops o.l.v. bekende Nederlanders.

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 86.000 mensen kanker vastgesteld en worden ongeveer 9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen getroffen. Kanker krijgen is in de eerste plaats heel erg voor het slachtoffer zelf, maar kanker heb je niet alleen! Ook het gezin wordt 
ondergedompeld in een proces van hoop en vrees in alle stadia. 
Kanker is ingrijpend voor ieder gezinslid. Vaak is er meer aandacht voor 
de zieke en zijn de kinderen onzichtbaar voor de hulpverleners in het ziekenhuis. Kinderen worden geconfronteerd met een nieuwe situatie 
qua rolverdeling en verantwoordelijkheden. Die zijn niet voorbereid

Stichting Langs de Zijlijn

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Het motto van Kiwanis is “serving the children of the world”. 

Speciaal voor het goede doel van Kiwanis heeft chocolaterie-kunstenaar Rob Brouwer deze paashaas vormgegeven. 

slechts

Koop ook een Kiwanis paas-haas van de beste chocolade* en steun hiermee direct Stichting Langs de Zijlijn!
Maak bovendien kans op een workshop ‘Bonbons maken’ voor twee personen t.w.v. €100,-. Vind de gouden wikkel en win!

op zulke ingrijpende situaties in deze fase van hun leven. Ze staan langs de zijlijn – in sporttermen – en moeten lijdzaam toezien wat er gebeurt in het speelveld van medici en patiënt. 

Kiwanis en Stichting langs de Zijlijn vragen via deze actie aandacht voor deze groep; kinderen die een stem krijgen als de kanker in het gezin is.

Een klein gebaar, een waardevol resultaat!Uw steun is van onmisbare waarde!

cacaobonen uit 
West-Afrika!

€6,75  
Gemaakt van de beste

Kiwanis Flevoland houdt elk jaar een paasactie voor 
wisselende goede doelen. Chocolaterie-kunstenaar 
Rob Brouwer heeft speciaal daarvoor een paashaas 
vormgegeven. Deze chocoladehaas wordt verkocht aan 
bedrijven en particulieren. 

Dit jaar werd er geld ingezameld voor De landelijke dag van“Langs 
de Zijlijn”. In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 86.000 mensen 
kanker vastgesteld en worden ongeveer 9.000 gezinnen met 
thuiswonende kinderen getroffen. Kanker krijgen is in de eerste plaats 
heel erg voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de rest van het gezin. De 
Stichting zet zich in voor hen, die ‘langs de zijlijn staan’.
In totaal is er met deze actie € 5.000,- opgehaald. Op 9 juni 2018 wordt 
kinderen en ouders een boeiend programma aangeboden met toffe 
workshops o.l.v. bekende Nederlanders. 

Kijk voor meer info op:

www.kiwanispop.nl
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Op zaterdag 9 december 2017 hebben leden van KIWANIS Goes 
de Bevelanden grenslinden geplant op twee historische markante 
plaatsen in ‘s-Gravenpolder en ‘s-Heerenhoek in de Zak van Zuid-
Beveland.

Voortzetten van een mooie traditie
Sinds de eerste inpolderingen in het begin van de Middeleeuwen werden 
op Zuid-Beveland al lindebomen geplant als begrenzing van een polder 
of scheiding van een ambachtsheerlijkheid. Sinds haar oprichting in 1986 
houdt onze club zich o.a. bezig met het in ere herstellen van dit historische 
gebruik. In samenspel met natuurorganisaties wordt gekeken naar 
verantwoorde en passende locaties om te planten. 

Deze zaterdag was er weer een 
plantmoment. Oud-huisarts 
Korstanje mocht een boom 
planten vanwege het feit dat 
zijn ruim 30 jaar oude boom 
het veld moest ruimen. Marco 
van Oosten mocht een nieuwe 
boom plaatsen vanwege vandalisme van zijn in 2012 geplante boom. Gudo 
Klein Gebbink en Paul Platier mochten een lindeboom planten vanwege 
hun toetreden tot de club. Zij zetten de mooie traditie voort.

De naam HEBI is een afkorting van  
Hemel Baby Incubator. Hemel is de 
naam van Dr. Oscar van Hemel, MD 
phD, specialist in verloskunde en gy-
naecologie, verbonden aan het Reinier 
de Graaf Ziekenhuis in Delft, heeft in 
1968 een simpele, maar zeer effectieve 
couveuse ontwikkeld in Uganda. Sinds 1970 
is deze couveuse, mede gestimuleerd door 
dr. Henk Voorhoeve, specialist in tropische 
pediatrie, beschikbaar als een bouwpakket 
dat op non-profit basis geproduceerd wordt 
met behulp van Nederlandse sponsors.

Medio 2006 heeft dr. Oscar van Hemel, onder 
invloed van zijn tanende gezondheid, contact 
gezocht met de Kiwanis Club Rotterdam. René 
Stout, al jarenlang materiaalsponsor van de couveuses, 
heeft hem gewezen op de eventuele mogelijkheden die 
deze serviceclub zou kunnen bieden. 

Inzetten van kennis
Een van de projecten van de Kiwanis Club Rotterdam is de 
HEBI Foundation. Hier komen alle doelstellingen van Kiwanis 
samen. Niet door direct geld te geven aan een project, maar 
door gebruik te maken van de kennis en maatschappelijke  
positie van de leden is een platvorm gecreëerd om het 
levens(reddende)werk van dr. Oscar van Hemel voort te 
zetten.

De HEBI Foundation heeft tot doel couveuses en eenvoudige 
maar sterke medische apparatuur te produceren, die 
geschikt zijn voor gebruik in ontwikkelingslanden. Op het 
moment dat de leden van Kiwanis Club Rotterdam akkoord 
gingen met het HEBI project, werd gedacht dat het project 
niet veel meer zou omvatten dan alleen maar een couveuse 
maken en verzenden. De praktijk viel echter tegen. Bouw-
tekeningen waren niet voorhanden en niet alle onderdelen 
waren te koop in de winkel. 

Langzamerhand kwam het besef dat de eenvoudig ogende 
couveuse toch zeer intelligent in elkaar zit. 

Geavanceerd ontwerp
De werking van de couveuse is eenvoudig doch zeer effec-
tief. Door de drie gloeilampen wordt warmte ontwikkeld. 
Deze warme luchtstroom komt in de couveuse door het 
zogenaamde schoorsteen effect. De luchtstroom komt 
langs een bakje met water om de luchtvochtigheid op 
peil te houden. Aan de linkerzijkant van de couveuse is de 
luchtuitlaat. Deze wordt gemeten door een thermostaat. 
Wordt de lucht te warm dan schakelt de thermostaat de drie 
gloeilampen uit. Bij te koele lucht schakelt de thermostaat de 
lampen automatisch weer aan. Het elektrische systeem van 
de couveuse is berekend op de zeer onregelmatige stroom-
toevoer met hoge pieken e.d. Er wordt dan ook geen gebruik 
gemaakt van hoogwaardige elektronica zoals printplaten. 

Jonge lines op historische plekken HEBI couveuses voor landen met een laag 
ontwikkelingsniveauKiwanis Goes de Bevelanden

KidsRights vindt het belangrijk dat alle kinderen, ook in Nederland, 
bekend zijn met hun rechten. Want waar heb je als kind recht op 
als je vlucht voor oorlog of geweld? Waarom gaan er wereldwijd 
meer jongens dan meisjes naar school? En als een kind een 
beperking heeft, waar mag het dan aanspraak op maken? Het 
KidsRights Kinderrechtenlespakket leert kinderen wat hun 
rechten zijn en dat ze mogen opkomen voor deze rechten. Om het 
KidsRights Kinderrechtenlespakket nog meer tot leven te brengen, 
biedt KidsRights gastlessen aan waarbij een gastdocent een les 
over kinderrechten komt geven op groep 7-8 van de basisschool 
of in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Zou jij het leuk 
vinden om zo’n gastles te verzorgen, of wil je hier meer over 
weten? Neem dan contact met ons op via scholen@kidsrights.org. 
Meer informatie over het KidsRights Kinderrechtenlespakket is te 
vinden op www.kidsrights.nl/scholen.

Kiwanis is wereldwijd partner van KidsRights

Oproep: word gastdocent en verzorg een les 
over kinderrechten

Kiwanis Rotterdam

Bij Kiwanis-Goes in de annalen
Vindt men over Lindes verhalen.

Ze houden hun woord.
Het planten gaat voort.

Niet verstoord door Dow of vandalen.
 Jan de Ruiter Hebi is één van de tien genomineerden, voor de verkiezing 

beste Kiwanisproject op het Wereldcongres in Las Vegas!
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PROGRAMMA
Vrijdag 14 september 2018
17.30 – 22.30 uur 
Vriendschapsdiner met entertainment 
in Schouwburg Venray
(vervoer van en naar hotel wordt 
verzorgd)

Zaterdag 15 september 2018
10.00 – 10.30 uur 
Ontvangst in Schouwburg Venray
10.30 – 13.00 uur 
Congres
Partnerprogramma
13.00 – 14.00 uur
Lunch
14.00 – 16.00 uur 
Lezing Marc Lammers
16.00 – 16.15 uur 
Afsluiting van congres
16.15 – 16.30 uur
Afsluitend drankje
16.30 – 18.30 uur
Wijn & Spijs
(aparte aanmelding is vereist)

14-15 september 2018 

De Rooyse Ladies heten u van harte 
welkom
Kiwanis Club Rooyse Ladies is een 
damesclub met 24 leden opgericht 
in 2003. Het thema van onze 
huidige president, Ilse Franssen, 
is hostmanship, dit staat voor het 
creëren van sfeer en vertrouwen. Dé 
basis voor iedere relatie. Elk contact 
kan uitgroeien tot vriendschap maar 
alles begint bij die eerste ontmoeting. 

Iemand ontmoeten, betekent geven: 
iets van jezelf, je tijd en je aandacht. 
Goed hostmanship vraagt om 
empathie, inzicht en toegeeflijkheid. 
Hoe toepasselijk voor het congres! 
Wij ontvangen u heel graag voor het 
jaarlijkse Kiwanis Nederland congres 
op 14 en 15 september in de mooie 
Schouwburg van Venray.

Kosten Congres

Vriendschapsdiner, all-in  € 65,- 

Deelname congres incl. lunch 
en lezing  € 30,- 

Partnerprogramma incl. lunch 
en lezing  € 40,-

Wijn & Spijs 
(na afloop congres)  € 37,50

Hotelkamer Asteria*  
(incl. ontbijt)  € 77,- 

Hotelkamer Hulsman 
(incl. ontbijt)  € 93,- 

* Vervoer van en naar hotel wordt verzorgd.

Interview met Gouverneur Det Verhoeven
Bij de voorbereiding van dit artikel leek het ons leuk om 
met Det een beetje terug maar ook vooruit te kijken op 
haar tijd als Gouverneur van Kiwanis Nederland.

Welke verwachtingen heb je van het congres? 
Een ontspannen sfeer met veel gezelligheid waar 
mijn kernwaarden Verbinden,  Versterken en 
Verantwoordelijkheid voelbaar zijn. Hopelijk gaan heel 
veel Kiwanisleden de gastvrijheid van mijn club Kiwanis 
Clbu de Rooyse Ladies ervaren.

Wat heb je tot nu toe geleerd? 
Kiwanis Nederland is een prachtige en veelzijdige 
organisatie met grote ambities. Ook ik heb grote ambities 
die ik met ondersteuning van het DB en AB wil realiseren. 
Halverwege mijn gouverneurjaar ervaar ik dat de tijd 
beperkt is om deze ambities te realiseren.

Dit heeft onder meer te maken met het jaarlijks 
wisselen van bestuursleden. Dit vraagt aan het begin 
van het bestuursjaar om een nadere kennismaking 
en afstemming van ambities. Noodzakelijk om tot 
gezamenlijke doelen te komen maar ook vertragend om 
tot concrete resultaten te komen. Verder heb ik vooral 
de bevestiging gekregen dat we in gezamenlijkheid 
hele mooie dingen tot stand brengen en veel kinderen 

een extra steuntje in de 
rug geven. Daar doe je het 
uiteindelijk voor en dat geeft 
energie. 

Waar ben je het meest 
trots op tot nu toe? 
Dat is zonder twijfel de lancering van de Kiwanis 
Academy Nederland op 24 maart jl. Een uniek concept 
voor Kiwanis dat met behulp van Europese subsidie tot 
stand is gekomen. Het doel van de Academy is met en 
van elkaar leren waardoor de onderlinge verbondenheid 
maar vooral ook de kracht van Kiwanis toeneemt.

Dit kan tot stand komen door trainingen, lezingen, 
ontmoetingen, het delen van ervaringen enzovoort. 
Lindy Ward en Wim le Clercq hebben hier, met vele 
anderen, een stevige basis voor gelegd.

Wat wil je nog bereiken binnen Kiwanis Nederland?
Vrouwen en Kiwanis is voor mij een belangrijk thema. 
Waar nu het percentage vrouwen 11% is, ga ik mijn 
best doen onze club aantrekkelijk te maken voor meer 
vrouwen waardoor Kiwanis Nederland verder kan 
groeien en ontwikkelen. Hier blijf ik mij, ook na mijn 
gouverneurschap, voor inzetten.

PARTNER
PROGRAMMA

Voor de partners van Kiwanisleden 
vinden diverse leuke en interessante 
programma’s plaats in de ochtend. Bij de 
inschrijving geeft u uw voorkeur aan.
De partners sluiten weer aan bij de 
lunch en de lezing van gastspreker Marc 
Lammers. Ook bij Wijn & Spijs zijn de 
partners van harte uitgenodigd.

Marc Lammers is een innovatieve 
coach. Zijn grootste sportieve succes 
behaalde hij als bondscoach van het 
Nederlandse dames hockeyteam 
tijdens de Olympische spelen van 
Beijing met een gouden medaille.

In het bedrijfsleven staat Marc vooral 
bekend om zijn innovatieve manier van 
denken en zijn uitspraken. Misschien 
is; “waar een crisis is, is een kans” 
hiervan wel de meest bekende. We 
zijn supertrots dat hij zijn ervaringen 
en visie met ons gaat delen tijdens het 
Kiwaniscongres.

CONGRES 2018  Venray

Aanmelden: 
www.kiwanis.nl/congresregistratie Top gastspreker Marc Lammers
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Geïnspireerd door onze prachtige 
missie ‘Serving the Children of the 
World’ wil het landelijk bestuur 
2018-2019 zich inzetten voor een 
dynamische en betrokken Kiwanis- 
organisatie die open staat voor ver-
anderingen. We willen samen met u 
inspelen op wat leeft en verandert in 
de maatschappij, zonder onze Kiwanis 
waarden uit het oog te verliezen.

Aandachtspunten 
Het vaak en duidelijk laten zien van 
onze Kiwanis-projecten is dé manier 
om een betere naamsbekendheid te 
verkrijgen, goodwill op te bouwen en 
zo nieuwe leden en sponsoren aan 
ons te kunnen binden. Alles werkt 
makkelijker als je minder hoeft uit te 
leggen wie we zijn en wat we doen.
De trend van jarenlang ledenverlies 
is omgebogen en dat is goed nieuws 
om over 15 jaar ons mooie werk nog 
daadkrachtig te kunnen doen. Het 
bestuur zal aandacht blijven geven 
aan groei door middel van ledenbe-
houd, nieuwe leden, diversiteit en 
nieuwe clubs. Met extra inzet voor 
damesclubs. 

Jongere generaties binden zich 
niet meer jarenlang aan een club of 
vereniging, maar dat betekent níet dat 
jongeren geen vrijwilligersbijdrage 
willen leveren aan de maatschappij. 
Echter op hun manier: tijdelijk, 
project matig, met minder fysiek ver-
gaderen. Laten we onderzoeken wat 
kan en wat werkt. Samen kunnen we 
onze mooie vrijwilligersorganisatie 
verder versterken en uitbouwen. Ik 
vind het een prachtige uitdaging om 
me als uw voorzitter in te mogen 
zetten voor zoveel inspirerende en 
enthousiaste mannen en vrouwen.

Peter Pietersen

Dynamisch en 
betrokken Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Wim Reininga 

en ik ben lid van Kiwanis Club Stadskanaal sinds 2008 en 
heb bij mijn club diverse functies vervuld. Mijn belangrijk-
ste drijfveer voor mijn lidmaatschap is het kunnen leveren 
van een bijdrage aan een goede toekomst voor kinderen, 
waar dan ook. 

Toen ik in 2015 werd benaderd voor het LG schap was dat nog 
iets te vroeg. Gelukkig was Thom Deutekom (KC Drachten) 
bereid er een derde (!) jaar als LG aan vast te knopen en zo 
ben ik in 2016 aan de slag gegaan als LG.

Die rol is mij zeer goed bevallen. Je wordt goed opgevangen 
door het dagelijks bestuur en zittende LG’s en je krijgt meer 
inzicht in wat er speelt bij andere clubs, in Nederland en 
daarbuiten. Voor wat betreft dat laatste: Kiwanis is na Unicef 
wereldwijd de grootste organisatie van vrijwilligers die zich 
inzet voor kinderen en dat dan met alleen vrijwilligers!

Er is een koers van verandering ingezet bij Kiwanis Nederland 
en Europa. Clubs roerden zich overal, er was een geweldig 
congres in Laren in 2017 en ook naar die van 2018 in Venray 
kijk ik al uit. Regiobijeenkomsten werden georganiseerd om 
het landelijk bestuur dichter bij de clubs te brengen, social  

Wim Reininga draagt stokje over Kiwanis Stadskanaal

DYNAMISCH is:

• een vrijwilligersorganisatie die openstaat voor veranderingen om  
 haar heen en vlot acteert op de veranderende maatschappij; 
 
• een organisatie die oog heeft voor vernieuwende vergaderstijlen en  
 bijeenkomsten en voor digitale communicatievormen die aansluiten  
 bij de hedendaagse praktijk;
 
• een organisatie die wil experimenteren met andere dan de gang - 
 bare lidmaatschaps-vormen en verplichtingen om ook voor de  
 komende generatie aantrekkelijk te blijven;
 
• een organisatie die onderkent dat op (natuurlijk) ledenverloop  
 geanticipeerd moet worden met instroom van nieuwe, ook jongere,  
 vrouwen en mannen met een grote diversiteit.

BETROKKEN zijn we:
• bij onze prachtige, onderscheidende missie ‘Serving the Children’;

• door onze voortdurende aandacht voor de omstandigheden  
 waaronder zoveel kinderen moeten leven en opgroeien;
 
• door TROTS te zijn op je club en haar doe- en fundraiseprojecten;

• binnen Kiwanis in onze verbondenheid en door te luisteren naar  
 elkaar.

Wat bedoelen we met ons motto 
Dynamisch en Betrokken?

media werd onder de aandacht gebracht, Kiwanis Poppen 
gaat nog steeds door, Skype werd gebruikt om reizen te be-
perken en er lopen mooie initiatieven om in een vergrijzende 
samenleving bruggen te (blijven) slaan tussen de generaties 
om Kiwanis op koers te houden. Gezien de ontwikkelingen in 
de wereld blijft aandacht voor kinderen, waar dan ook, nodig 
en wij kunnen een goede bijdrage blijven leveren is mijn 
overtuiging.

Al met al was het mijn tijd meer dan waard om als LG te 
mogen functioneren de afgelopen twee jaar. Ik wens mijn 
opvolger, Roelf Smit (KC Veendam) veel plezier als LG.

Wim Reininga 
Luitenant – Gouverneur Divisie 2 Noordoost 2016-2018
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Zaterdag 27 januari jl zijn tijdens 
het Kiwanis Sport- en Cultuurgala 
de Weerter sportprijzen over 2017 
uitgereikt. 

Meer dan alleen prijsuitreiking
Kiwanisclub Weert heeft in samen-
werking met vertegenwoordigers 
van de Weerter sportraad en het 
Regionaal Instituut voor Cultuur- en 
Kunsteducatie (RICK) een avondvul-
lend theaterprogramma op de bühne 
gebracht. Er waren optredens varië-
rend van de Bigband van het RICK tot 
operazangeres Ellen Valkenburg en 
van Ballroom dansers tot de inmiddels 
internationaal bekende breakdancer 
Lorenzo Caboni.
 
Inbreng sportverenigingen
De sportprijzen werden uitgereikt in 
de categorieën: Sporttalent, G-sporter, 
Sportcoach, Sportteam en Sportman/
vrouw. Voorafgaand aan het sportgala 
is aan de besturen van alle sport-
verenigingen in Weert gevraagd om 
kandidaten te nomineren.
Dit heeft geleid tot een lijst met ge-
nomineerden welke vervolgens weer 
voorgelegd is aan de sportverenigin-
gen en enkele andere deskundigen 
met het verzoek per categorie een top 
3 vast te stellen. Na het tellen van de 
stemmen zijn de drie genomineerden 

met de meeste stemmen uitgenodigd 
om op het Kiwanis Sport- en Cultuur-
gala aanwezig te zijn en om daar te 
vernemen of ze de winnaarstroffee in 
ontvangst mochten nemen.  
 
Veiling voor jeugd
Tussen de optredens en de uitreiking 
van de sportprijzen werden kunst-
werken, welke gemaakt zijn door cur-
sisten van het RICK, geveild voor het 
goed doel. Kiwanisclub Weert heeft 
enkele jaren geleden de keuze ge-
maakt om zich meer te profileren met 
het doel Weerter jeugd in beweging. 
 
Het organiseren van het Sportgala 
past prima in deze doelstelling, 
aangezien daarbij een podium wordt 
geboden aan talenten uit de regio.
Dit is enerzijds een stimulans voor 
de talenten, maar anderzijds ook een 
prikkel voor anderen om meer te gaan 
bewegen. Mooie bijkomstigheid is dat 
met het Kiwanis Sport- en Cultuurgala 
tevens een donatie gedaan kon worden 
aan het goede doel “United by Music” 
om in Weert een orkest op te zetten 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 
 
Peter Evers
President Kiwanis Weert

Sportgala Streven naar hetzelfde doelKiwanis Weert
Binnen het Kiwanis District Nederland 
zijn diverse commissie actief die het 
Algemeen Bestuur en verenigingen 
ondersteunen bij de uitvoering van 
haar doelstellingen en het door de 
leden jaarlijks vastgestelde beleid.

Bij deze doen wij een oproep aan de 
leden om ons te helpen bij de realisatie 
van dit beleid. Wij zijn op zoek naar 
leden die hier graag aan willen mee-
werken. Of hoe nu gaat om Commissie 
Clubbuilding en/of Communicatie 
Commissie? Hierbij is het motto: Vele 
handen maken licht werk en #Kids 
need Kiwanis.

Vacature clubbuilders  
De clubbuilders commissie is naarstig 
op zoek naar leden die de commissie 
en de Luitenant-Gouverneurs (LG) in 
zijn/haar divisie gaat ondersteunen 
bij het opstarten en het begeleiden 
van (nieuwe) clubs.

De divisieclubbuilder werkt nauw  
samen met de LG in zijn of haar divisie 
die het relatiebeheer doet met de 
bestaande clubs. Samen werken ze aan 
een actieve divisie. Divisieclubbuilders 
zijn lid van de commissie clubbuilding.
Voor nadere informatie over deze leuke 
en interactieve functie kan je contact 
opnemen met de voorzitter van de club - 
builders commissie:  Peter Pietersen  
06 21663998 of stuur een e-mail 
aan secretariaat@kiwanis.nl  

Vacature Communicatie 
Commissie
Wij  zijn op zoek naar leden die ons 
willen helpen bij de realisatie van een 
open communicatie met de interne en 
externe wereld. Wij willen daarbij ge-
bruik maken van de deskundigheid die 
binnen Kiwanis Nederland aanwezig is. 
Per divisie zijn wij op zoek naar leden 
die bij evenementen in de divisie foto’s 

VACATURES VACATURES
of nog liever korte filmpjes maken die 
op de site / Facebook geplaatst kunnen 
worden. Maar ook gaan meedenken 
in de mogelijkheden om maximaal 
gebruik te maken van de moderne 
communicatie middelen. Wij willen 
daarbij de navolgende middelen ge-
bruiken:
• Algemene website
• Club website
• e-nieuwsbrief
• Kiwanis evenementen
• Persberichten
• Sociale Media
• Video berichten
• Newsroom
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Frans van der Avert 06 
29451644 of stuur een e-mail aan 
secretaris@kiwanis.nl 

Wat ga je doen als je trustee wordt? 
Dat was de vraag waar Ap mee belde 
over dit magazine. 

Kracht van de verschillen
Kiwanis is een organisatie waar het in 
de club gebeurt. Het gaat er dus om die 
clubs te ondersteunen. Nu hebben we 
te maken met vele vormen van 
cultuurverschillen. In de clubs, in de 
divisies en tussen de districten. Kiwanis 
International heeft dat zonder twijfel in 
de gaten maar er naar handelen is een 
stuk lastiger.
 
Ooit is mij geleerd om gebruik te maken 
van verschillen tussen mensen. Niet 
om ze uit elkaar te spelen maar om 
de beste resultaten te behalen bij een 
adequate inspanning. Wie heeft welke 
kwaliteiten en hoe kun je die het beste 
inzetten. Hoe kun je Kiwanis versterken 
door gebruik te maken van ieders sterke 
punten? Dat inzicht en de vragen die 
daaruit volgen ga ik meenemen naar 
Kiwanis International. 

Je kunt immers ook op het hogere 
niveau kijken naar kernkwaliteiten van 
een district en daar in internationaal 
verband gebruik van maken. Nog te 
zeer is er sprake van mannetjes makerij.

Meegaan met de tijd
Kiwanis International dichter bij de dis-
tricten brengen is belangrijk. Niet alleen 
op een congres maar ook tussendoor. 
Het organiseren van Kiwanis in Europa, 
het versterken van het netwerk en het 
luisteren naar clubs zijn daarin wezen-
lijk. Echter niet vergeten mag worden 
dat de wereld van nu veranderd is en 
dat die verandering verder gaat. Hoe 
gaan wij als Kiwanis daarmee om? Hoe 
passen wij aan, aan de eisen van de 
tijd? Redt Kiwanis het als clubs denken 
het zal onze tijd wel duren? Vele vragen 
waarop een antwoord nodig is. Vele 
vragen waarover ik graag meedenk, 
overleg en meebesluit om Kiwanis een 
stap verder te helpen. Mijn Kiwanis-er-
varingen kun je nalezen op www.
henkoostdam.nl/kiwanis. Persoonlijk 
vind ik de toekomst belangrijker. Bij 
deze dus een laatste oproep. Kom naar 
Baveno en stem.
 
Henk Oostdam
Kandidaat Trustee namens Kiwanis 
International District Nederland

Soms is het antwoord 
simpeler dan de vraag...

Hoe kunnen wij als Kiwanis onze kracht 
versterken? Onze club laten groeien?

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

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.

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

Meet JCI, meet the future!          

 Vote for 
Henk 

Oostdam
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DATUM VERGADERING SKYPE/OPM. AANVANG

01 OKTOBER DB team 2018 - 2019 18.00 uur

06 OKTOBER AB en commissies* * 10.00 uur (tot 15.30 uur)

15 OKTOBER DB Skype 20.00 uur

29 OKTOBER DB Skype 20.00 uur

12 NOVEMBER DB Skype 20.00 uur

03 DECEMBER DB 18.00 uur

15 DECEMBER AB 10.00 uur

07 JANUARI 2019 DB Skype 20.00 uur

19 JANUARI AB, terugkomdag LG’s Roskam, Rheden 10.00 uur

21 JANUARI DB Skype 20.00 uur

04 FEBRUARI DB 18.00 uur

14 FEBRUARI Regiobijeenkomst*2 Regio A 20.00 uur

16 FEBRUARI AB 10.00 uur

23 FEBRUARI Regiobijeenkomst*2 Regio B 10.00 uur

25 FEBRUARI DB Skype 20.00 uur

28 FEBRUARI Regiobijeenkomst*2 Regio C 20.00 uur

07 MAART Regiobijeenkomst*2 Regio D 20.00 uur

11 MAART DB Skype 20.00 uur

25 MAART DB Skype 20.00 uur

06 APRIL AB (reservedatum) 10.00 uur

08 APRIL DB Skype 20.00 uur

29 APRIL DB*3

04 MEI AB bespreking*4 10.00 uur

20 MEI DB Skype 20.00 uur

27 MEI DB 18.00 uur

08 JUNI AB 10.00 uur

17 JUNI DB Skype 20.00 uur

21 & 22 JUNI Trainingsweekend 
Team 2019-2020

Locatie Rheden
met comm. VZ oud en nieuw

Aanvang 21/6: 17.00 uur
Einde 22/6: 16.00 uur

24 JUNI DB Skype 20.00 uur

01 JULI DB 18.00 uur

19 AUGUSTUS DB 18.00 uur

31 AUGUSTUS AB met comm. VZ Feestelijk 10.00 uur

02 SEPTEMBER DB Skype 20.00 uur

14 SEPTEMBER CONGRES met ALV 2019 *5 09.30 uur - 22.00 uur

23 SEPTEMBER Laatste DB 2018-2019 Figi, Zeist 20.00 uur

DATUM VERGADERING LOCATIE

13 OKTOBER 2018 KI-EF Board Meeting Praag

14 OKTOBER 2018 KI-EF Function Passing Praag

5-8 NOVEMBER 2018 KI-Gouverneur Elect training Indianapolis

24-25 NOVEMBER 2018 KI-EF EC Meeting: Train the Trainer conference Praag

25-26 JANUARI 2019 KI-EF EC Meeting: District Officers Training Praag

24-26 MEI 2019 KI-EF Convention Reykjavik

27-30 JUNI 2019 Kiwanis International Convention World Resort Florida

Activiteitenschema 2018 - 2019

INDELING REGIO’S

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

REGIO A Divisie 7, 8 en 13
REGIO B Divisie 6, 10 en 12
REGIO C Divisie 4, 11 en 15
REGIO D  Divisie 2, 5, 9, 14 en YP

Data 2019 Regio Tijd
14 februari A 20.00 uur
23 februari B 10.00 uur (zaterdag)
28 februari C 20.00 uur
07 maart D 20.00 uur
*  Presentatie beleidsplannen LG’s en commissies.  
 LG’s en commissies hele dag aanwezig.
*2  Tijdens of na de bijeenkomst kan voor nieuwe leden  
 een ontmoetng als ‘Welkom & wegwijs’ worden  
 georganiseerd (de landelijke infodag in de herst  
 vervalt in 2018).
*3  Voorbereiding AB van 4 mei
*4  Conceptstukken congres 2019
*5 MCO - Hilversum

District Nederland
VERGADERLOCATIE: Figi ‘t Rond 2, Zeist

Golden Club Kiwanis MiddenZeeland

Midden Zeeland is als tweede Golden club in Nederland op 
vrijdag 16 maart 2018 gecharterd. Deze feestelijke bijeenkomst 
vond plaats in het Historisch Museum De Bevelanden te Goes.

Deze Golden club is geïnstalleerd middels de uitreiking van de Club-
charter door Gouverneur Det Verhoeven aan onze president Philip 
Northolt, in aanwezigheid van burgemeester van Goes Herman 
Klitsie, namens Golden Club Nederland Frans van der Avert en  
Gouverneur-elect Peter Pietersen. Van de satellietclub Golden West 
Brabant waren Ben Maas en Kees Franken aanwezig.

Ondersteuning gedachengoed Kiwanis
Ter gelegenheid van de officiële toetreding tot Golden Kiwanis is 
door de leden van de club een fonds bijeengebracht om school-
uniformen te financieren voor alle 33 kinderen van een weeshuis in 
Johannesburg ( Zuid-Afrika ). Een korte videopresentatie hierover 
maakte het project een stuk completer, immers beelden zeggen 
meer dan 1000 woorden! 

Wat maakt deze club zo buitengewoon?
Het bijzondere van onze Golden vriendenclub is de samenstelling 
van de 15 actieve leden uit diverse beroepsgroepen. Grotendeels 
zijn dit leden die niet eerder lid waren van een bestaande service 
club. Een van onze speerpunten is het organiseren van partner-
dagen. Bovendien zijn President Philip Northolt en vice-president 
Peter de Meester al meer dan 40 jaar lid van Kiwanis.

Ger Verhoeven
Secretaris Kiwanis Club of Golden Midden Zeeland.
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Bij Kiwanis Venlo Fides staat vriendschap, onderlinge 
verbondenheid en elkaar blijven inspireren hoog in het 
vaandel. 

Vanuit deze grondslag hebben we al vele prachtige projecten 
mogen realiseren, waaronder het inzamelen van gelden voor 
de kinderen van de Voedselbank in Venlo zodat zij gratis met 
het hele gezin een jaar lang naar de speeltuin “Klein Zwitser-
land” kunnen of een avond naar de bioscoop. Fides richt zich 
bewust op de kinderen in armoede in de Regio Venlo en tracht 
zij haar regionale sponsoren (MKB) te bewegen ook in natura 
te sponsoren.

Gezellig en vooruitstrevend
We kijken terug op een aantal mooie jaren van opbouw van 
onze club. Nu we zijn uitgegroeid tot een hechte en bovenal 
gezellige damesclub gaat Kiwanis Venlo Fides op 1 september 
a.s. met een 16 tal leden officieel in charter. We hebben er 
allemaal zin in.

Officieel in charter
Kiwanis Venlo Fides

Op de hoogte blijven van alle activiteiten van 
Kiwanis? Volg ons en op kiwanis.nl en via:

Wilt u ook kinderen en gezinnen in uw gemeente 
helpen? Bent u klaar om de wereld te veranderen? 
Dan staat Kiwanis klaar voor u! Voor meer info neemt u 
contact met ons op via www.kiwanis.nl/contact.



Een van de beleidsspeerpunten ’17-’18 
van Gouverneur Det Verhoeven is het 
oprichten van de Kiwanis Academy 
Nederland want kennis is kracht en 
generatie onafhankelijk. 

Het doel
De Kiwanis Academy Nederland is 
opgezet om al onze leden een platform 
te bieden waar kennis en ontwikkeling 
verbindt en versterkt. Een ontmoetings-
plek voor Kiwanis leden, waar zowel 
Kiwanis specifieke inhoud als algemene 
onderwerpen te vinden zijn. 
 De academy is ontwikkeld voor en 
door Kiwanis leden. Er is heel veel bij-
zondere expertise binnen onze clubs, 
variërend van bijzondere projecten, 

netwerk contacten tot en met beroeps 
en of vakinhoudelijke kennis. Van 
internist tot en met trainer, van notaris 
tot met vak-schilder specialist, van 
ondernemer tot met acteur.
Kennis die mensen vaak graag willen 
delen. Kennis waar we allemaal van 
kunnen leren en plezier van kunnen 
hebben.  

Kennis delen versterkt en inspireert
Met, en van elkaar leren versterkt de 
onderlinge verbondenheid maar vooral 
ook de kracht van Kiwanis. Daarnaast 
kunnen inspirerende, interessante ont-
moetingen en bijzondere bedrijfs- en 
musea bezoeken een Kiwanis lidmaat-
schap extra aantrekkelijk maken, ook 
voor nieuwe leden. Er is decennia lang 
ervaring binnen de club ten aanzien 
van in fundraise en doe-projecten voor 
kinderen.

De Kiwanis Academy Nederland is live!
Op 24 maart ging onze Academy 
live tijdens een goed bezochte 
Kennis en Inspiratie dag in Museum 
More, Gorssel. De eerste Master-
class was een feit. Dr. Aart Bonte-
koning en zijn Generatietheater 
namen de zaal mee in de wereld van 
vergrijzende organisaties (85 % NL 
organisaties vergrijzen sterk tot 2035+, 
dus ook Kiwanis) en hoe deze up-to-
date te houden. 

Generatiekracht 
Een tip van de sluier? Niet alle focus op 
de jongeren, waaronder de millennials, 
maar vooral aandacht voor unieke 
kracht van alle generaties én in een 
goede blend van alle leeftijden. Voor 
wat betreft vrouwen, daar hoefde 
niemand zich zorgen over maken. Zij 
zijn de nieuwe leiders van de toe-
komst, blijkt uit onderzoek. Nu al is het 
aantal vrouwelijke studentes hoger 
dan de mannelijke. Resumerend, er is 
toekomst voor Kiwanis, uitgaande van 
bovenstaande inzichten. 

Aanbod academy
Tijdens de middag sessie volgde een 
introductie van Kiwanis-leden Eric-Jan 
Sobels met zijn sport/zwemclinic, door 
olympische medaille winnaar Mark 
van der Zijden, Gert van Lieshout met 
medische lezingen. Henk van Wie-
link presenteerde de ‘Sow to Grow’ 
Experience in een bijzonder museum 

in Enkhuizen en Leo Wielstra, sloot af 
met een masterclass’ beïnvloeden en 
onderhandelen’. Zij gaven een eerste 
inkijk in de mogelijkheden van de 
academy. Deze zijn allemaal terug te 
vinden op de website www.kiwa-
nisacademynederland.nl.

Dit mag je niet missen!
Harry Piekema, acteur, regisseur en 
trainer heeft op 2 juni as. de kick off 
met de eerste masterclass ‘De kracht 
van non-verbale communicatie’. 
Hoe jij je lichaam kan inzetten als 
krachtig communicatie instrument. De 
eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

Na de inspirerende presentatie volgde 
een uitermate levendige discussie, 
waarbij opviel hoeveel goede en con-
crete ideeën er leven om gezamenlijk 
de academy inhoud en vorm te geven. 
De zaal bruiste van energie, van jong 
tot iets minder jong. 
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KIWANIS-ACADEMY

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

en op kiwanis.nl

“Leren is een sociaal proces. Leren is 
groei. Leren is niet een voorbereiding 
op het leven, maar het leven zelf ”  

 John Dewey, Amerikaans filosoof

18 KIWANIS-ACADEMY

Kiwanis is op zoek!
 Ben jij een expert? Wil jij, of ken jij iemand die een rol als  
 trainer, Key note spreker en of gids zou willen vervullen? 
 

 Heb jij binnen jouw club bedrijfsbezoeken, lezingen of  
 gastsprekers waar ook andere Kiwanis leden, eventueel  
 partners van harte welkom zijn? 

 

 Je mag om een deelname fee vragen om de kosten te  
 dekken. 
 

 Heb jij een project wat je wil delen op de academy data  
 base, zodat anderen van jou kunnen leren?  We geven het 
event of project graag een plaats op de academy.

Heb je vragen, ideeën? Wil je meedoen?  
Kunnen wij van leren van jou of wil je Kiwanis 
uitnodigen voor een lokaal interessant item? Neem 
dan contact met op Lindy Ward, Wim le Clercq of Leo 
Wielstra via info@kiwanisacademynederland.nl.



2018 EUROPEAN
CONVENTION

www.kiwanis.eu/ki-ef-convention-baveno-2018

Tot ziens in Baveno
In 2018, wordt de 51ste European convention gehouden van 25—27 
mei in het prachtige Baveno, ten westen van Lago Maggiore, Italië. 
Kiwaniërs uit alle districten en landen komen hier samen, aan de voet 
van de Alpen, om ideeën uit te wisselen, deel te nemen aan de zakelijke 
sessies, te leren bij workshops ... en om hun vriendschap te vieren!
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Jubileum Kiwanis Rotterdam

Dit jaar bestaat Kiwanis Rotterdam 50 jaar. Gestart in 1968 
en sinsdien altijd één regel nagestreeft: Wij geven geen 
Cheques, het probleem wordt opgelost !
In die ‘50’ jaar heeft Kiwanis Club Rotterdam heel wat neerge-
zet. Elke keer een mooie uitdaging. Zeker als je bedenkt dat één 
op de vier kinderen in Rotterdam onder de armoedegrens leeft!
 
Een greep uit de vele gerealiseerde projecten
• Oprichting Kindercentrum Prinses Amalia
• Verkeerstuin Plaswijckpark
• Stichting Hebi (Couveuses voor derdewereldlanden) een 

aantal leden werkt iedere donderdag aan de productie, ruim 
2000 couveuses wereldwijd geplaatst. Hebi is één van de 
tien genomineerden, voor de verkiezing beste Kiwanisproject 
op het Wereldcongres in Las Vegas, daar zijn wij best trotst op.

• Theaterproject Hofplein (ruim 5000 kinderen hebben 
hierdoor kennisgemaakt met podiumkunsten), ook is gestart 
met “kennismaken met klassieke muziek” in samenwerking 
met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

• De jaarlijkse Kiwanis-kinderdag op Plaswijckpark, ruim 350 
kinderen hebben een fantastische dag.

• Kersttassenproject, ca 200 gezinnen worden ieder jaar 
verrast. Etc.etc.

Mede dankzij de vele sponsoren en fondsen is dit allemaal te 
realiseren! 

De toekomst
We hebben nog heel wat in petto. Op dit moment werken we 
aan het Lustrumproject 2018, “Samen spelen”, drie grote speel-
tuinen in Rotterdam aanpassen om kinderen met en zonder be-
perking samen te kunnen laten spelen. Kiwanis Rotterdam is een 
hechte vriendenclub, waar na de vergadering gezellig gedineerd 
wordt. We drinken een goed glas wijn, skypen en mailen zo min 
mogelijk. We zijn het type mouwen opstropen; niet lullen maar 
poetsen. De resultaten zijn bekend, de leden zijn niet zo belang-
rijk. De doelstelling van Kiwanis staat in Rotterdam op één! Met 
20 leden geen grote Club maar wel consistent! Er is zelfs een 
lid 50 jaar bij de Club. Dat is bijzonder maar toch zoeken wij ook 
vooral nieuwe leden, jong van geest met frisse inzet !

 Vote for 
Henk 

Oostdam


