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Kinderen ……
Het lijkt zo vanzelfsprekend waar Kiwanis voor staat: ‘Serving the Children of the World’. Maar hoe 
werk je dat nu concreet uit in de praktijk? Wat is onze betekenis en draagwijdte? Hoeveel kinderen 
hebben door onze jarenlange inzet meer vreugde in hun leven mogen ervaren? Hoeveel kinderen 
hebben het gevoel gekregen er bij te horen en gezien te worden? En wie weet …. een sprankje hoop 
gekregen op een betere toekomst. Dat is onze focus en daar doen we het met z’n allen voor! En 
daarom ben ik dankbaar dat ik dit jaar als voorzitter mijn bijdrage mag leveren; ik doe dat gedreven 
en met plezier.

Getallen geven slechts een indicatie, maar een feit is dat wereldwijd elke Kiwanian zo’n 200 
kinderen direct of indirect ondersteunt. En dat geldt ook voor Kiwanis Nederland. Ieder van ons kan 
in zijn of haar netwerk vertellen over onze prachtige clubs, projecten en fundraising en zo helpen 
een volgende stap in de goede richting te maken. Het effect van onze inspanning is meer dan een 
druppel op een gloeiende plaat. De dynamiek en betrokkenheid van de leden is groot. Daar kunnen 
we trots op zijn. Op het congres 2019 zal ik de voorzittershamer doorgeven aan Carel Maass. Ik 
weet - zeker na het horen van zijn maidenspeech - dat hij samen met zijn nieuwe team de missie 
van Kiwanis met kracht ondersteunt en verder zal uitbouwen. Laten we elkaar blijven inspireren en 
steunen. En bedenk daarbij, Kiwanis heeft leden nodig want: #KidsNeedKiwanis
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 ruim 2000 leden in 105 clubs, in 11 
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.

Alleen samen zijn wij KIWANIS
De maatschappij wordt steeds individualistischer. Toch is iedereen bereid om samen te 
werken binnen het gezin, tijdens het werk of in de buurt. Zodat er sneller, efficiënter, een 
beter doel bereikt kan worden. Kiwanis clubs zijn per definitie vaak intern gericht. Binnen de 
club wordt hard gewerkt aan ons doel ‘Serving the children of te World’, maar we vergeten 
daarbij soms dat er samen met anderen veel meer bereikt kan worden. Verrassende ideeën, 
nieuwe initiatieven, betere resultaten en daardoor ook grotere naamsbekendheid. Nu is 
samenwerking tussen clubs onderling nog niet zo’n groot probleem, maar samenwerking 
tussen de clubs en het KI-DN bestuur, is dat nodig?

Jazeker! Want ook al is de club met alle goede intenties opgericht (soms al meer dan 50 jaar 
geleden), zonder de Kiwanis’ inspiratie en ondersteuning door het bestuur kan het zijn dat 
de club een te lokaal gebonden club blijft, met goede en minder goede tijden.  
Door samen te werken op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau kunnen wij 
immers het meeste bereiken.  Juist het wereldwijde Kiwanis’ motto ‘Serving the children of 
the world’ is de reden geweest dat de clubs zich aansloten bij Kiwanis International.
Als gekozen gouverneur (elect) wil ik mij landelijk gaan inzetten om het belang van goede, 
sterke clubs te benadrukken. De clubs moeten hun eigen werk kunnen voortzetten, 
maar er ook bewust van zijn dat ze elkaar nodig hebben en elkaar kunnen helpen; ideeën 
uitwisselen, samen projecten opzetten, samen in Nederland weer een lustrumproject op 
de rails zetten en meewerken aan Kiwanis, om waar ook ter wereld kinderen te kunnen 
ondersteunen en helpen.

Kiwanis is een organisatie waar ik mij al 20 jaar voor inzet. Ik hoop dat ik na mijn tijd als 
gouverneur, een Kiwanis’ district achterlaat waarin we in vriendschap en met plezier 
samenwerken aan het motto van Kiwanis: Serving the children of the world.
Carel Maass

Kom naar de Europese conventie 

Inschrijven via

www.kiwanis.eu/52nd-
european-convention/
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“Speelgoed is belangrijk voor de taal-, spel- en sociale           
                          ontwikkeling van een kind”

VOORUITGANG MET KIWANIS

VLNR Peter Pietersen, Bogumila Burda (Polen), Ralph-Otto Gogolinski (Duitsland), Fransesco Valenti (Italie),  
Axel Grötze-Rohen (Duitsland) en Martien van der Meer

In 2018 richtte Kiwanisclub Woer-
den een Speelgoedbank op. Kinde-
ren uit gezinnen op of onder de ar-
moedegrens krijgen er speelgoed en 
boeken. Inmiddels heeft het project 
170 kinderen op een regelmatige 
basis geholpen aan goed speelgoed.

Armoedegrens
Voor kinderen uit gezinnen met een 
klein budget is het krijgen van zomaar 
wat speelgoed of een verjaardags-
cadeautje niet vanzelfsprekend. In 
Woerden leven ca. 2000 gezinnen, 
met ongeveer 800 kinderen, op- of 
onder de armoedegrens. Een gezin 
met 2 kinderen leeft in armoede wan-
neer zij minder dan €1500 netto per 
maand te besteden hebben aan mini-
maal noodzakelijk geachte goederen 
en voorzieningen.

Speelgoed voor elk kind
Voor de taal-, spel en sociale ont-
wikkeling van kinderen is speelgoed 
belangrijk. De leden van Kiwanis club 
Woerden ’t Groene Hart vinden dat 
ieder kind recht heeft om te spelen, 
ongeacht de financiële situatie van de 
ouders. Daarom wilden de leden zich 
graag committeren aan een langdurig 
project: Speelgoedbank Woerden.

Leden en vrijwilligers
Speelgoedbank Woerden doet ieder 
kwartaal een inname van gebruikt 
speelgoed. Vrijwilligers selecteren, 
sorteren en maken het speelgoed 
schoon. Naast de 17 leden van de club 
zijn er inmiddels 9 nieuwe vrijwilligers, 
vanaf 14 jaar oud. Bovendien biedt 

Speelgoedbank Woerden maatschap-
pelijke stages voor scholieren aan.
Iedere maand is er op zaterdagmor-
gen uitgifte van speelgoed. Dan gaat 
de ‘winkel’ open voor de kinderen, 
begeleidt door een ouder.

Met hulp van buitenaf
Martin van Dam, voorzitter van 
Kiwanis Woerden: “Om alles op poten 
te zetten was enorm veel nodig, op 
allerlei gebieden. Veel ruimte bijvoor-
beeld voor opslag en de winkel, trans-
port, faciliteiten voor de reparatie van 
fietsen. Ook dingen als een website, 
een oprichtingsakte en een compu-
terprogramma om de inschrijving van 
cliënten te kunnen doen. 

Daar hebben we enorm veel hulp 
bij gehad: van bedrijven, van andere 
organisaties en van de gemeente.

Bijzonder resultaat
Wij willen de eerste drie jaar garant 
staan voor de kosten van Speelgoed-
bank. Samen met de oprichting kost 
dat ruim 70.000 euro. Door sponso-
ring, fondsen en onze Wijnmarkten 
hebben we dat bij elkaar gebracht. 
Daar zijn we super trots op.
En het allermooiste? “Dat zijn de blije 
kinderen op een zaterdagmorgen. Je 
ziet dat het gaat om kinderen die niet 
vaak iets krijgen. Het is een zaterdag-
ochtend hard werken, maar je krijgt er 
zoveel energie van!”

Bijgaande foto is met toestemming van een ouder genomen en goedgekeurd voor social media. Het meisje op de foto is geen cliënte van Speelgoedbank.

“De voortuitgang in onze wereldgemeenschap is waar-
deloos zolang er kinderen ongelukkig zijn.” Dit zei Albert 
Einstein en geeft kort en goed mijn motivatie weer om 
Kiwanis lid te zijn. En te blijven. Kiwanis helpt kinderen, 
zonder strijkstok.  Dat is mooi. 

Maar kan het nog beter en moet ook moderner. Daarom ben 
ik, door jullie gekozen op het congres in Venray, namens  
KI-DN kandidaat trustee voor het Kiwanis International  
wereldbestuur. Daarin zijn twee zetels voor Europese kan-
didaten aangewezen, één zetel komt vrij en daarvoor wordt 
een nieuwe kandidaat gekozen in Reykjavik op 25 mei 2019. 

Mijn inzet
Onze Kiwanis zichtbaarheid (Brand Awareness) moet beter, 
dat moeten we ook lokaal oppakken maar zeker ook inter-
nationaal moeten we meer zichtbaar worden. Waarmee we 
makkelijker nieuwe leden kunnen aantrekken. Onze Kiwanis 
democratie kan beter, door bijvoorbeeld stemmen op afstand 

mogelijk te maken zodat in de toekomst alle Kiwanis leden 
kunnen meebeslissen over onze democratie, en (nog) meer 
Skypen. 

We kunnen meer
Onze Kiwanis fondsen moeten we zo  snel mogelijk be-
steden om kinderen te helpen, en natuurlijk ook aanvullen, 
zodat de omloopsnelheid groter wordt en de effectiviteit 
van onze hulp toeneemt. Kiwanis Europa willen we definitief 
bestuurlijk vorm geven, daar wachten we al erg lang op.
Kortom, ik wil bijdragen aan een Kiwanis dat we kunnen 
doorgeven aan een volgende generatie.

Op 25 mei in Reykjavik op de KI-EF Europese conventie kun 
je mijn kandidatuur steunen door aanwezig te zijn en op mij 
te stemmen. 

Martien van der Meer  
PG Kiwanis International District Nederland 2016-2017

Vooruitgang met Kiwanis Speelgoedbank

Inschrijven voor de Europese conventie kan via:

http://www.kiwanis.eu/52nd-european-convention/

Een van de 10 genomineerde 
Signature Projecten Kiwanis 
wereldwijd.
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Asser Kiwanis Kinderfonds - Maart 2019 Effectiviteit Kiwanis pop

Het zoeken naar goede doelen 
hield en houdt de Kiwanisclub in 
Assen nogal bezig. Het beleid is dat 
de club niet structureel een doel 
wil sponsoren. Dus ieder jaar werd 
gezocht naar een goed doel en dat 
geeft aanleiding tot veel discussie. 

Focus ligt lokaal
Zoals bij veel clubs ligt de focus vooral 
op directe omgeving. Heel af en toe, 
als er iemand is die bijvoorbeeld 
directe connecties heeft ver over 
de grens en met zijn vrachtauto vol 
materiaal regelrecht naar een land 
als Roemenië rijdt om een weeshuis 
te ondersteunen, komt de club in 
actie en uiteraard ook als Kiwanis 
International met een wereldwijde 
actie komt. 

Doel is bepalend
De locale focus is niet alleen voor de 
leden van belang. Dit geldt ook voor 
de sponsoren. Zij zijn eerder te porren 
voor projecten in de omgeving dan 
voor projecten ver weg. Maar het 
belangrijkste voor het werven van 
sponsoren is dat er een aansprekend 
doel is. 

Meerjarig project
Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen 
gaat verbouwen en de Kiwanisclub 
Assen wilde een Ouder-Kindkamer 
realiseren door netto €100.000 bij 
elkaar te brengen. Netto staat in 
deze context voor inkoopprijs van 
de aanschaffingen. De club gaat er 
van uit dat bedrijven genegen zijn 
tegen inkoopprijs te leveren waardoor 
de opbrengst effectief veel groter 
is dan wanneer tegen verkoopprijs 
ingekocht wordt. Maar een ton bijeen 
brengen lukt niet in één jaar. Dus 
werd besloten gedurende 3 jaar de 
opbrengsten van de projecten te 
bestemmen voor dit doel. 

Het effect was dat er rust in de club 
ontstond over de goede doelen, dus 
meer focus op de projecten zelf.

Doel behaald en dan?
De afgelopen jaren was de locale 
Rabobank hoofdsponsor van de 
Kiwanis Trofee. Deze rally wordt al 
19 jaar door de Kiwanisclub Assen 
georganiseerd. Maar ja, de opbrengst 
voor het Wilhelmina ziekenhuis is 
inmiddels gerealiseerd en het contract 
met de hoofdsponsor liep af. Dus wat 
wordt nu het goede doel. 

Oprichten Kinderfonds 
Vanuit de club werd voorgesteld om 
de opbrengsten te gaan bestemmen 
voor het nieuw op te richten Asser 
Kiwanis Kinderfonds die zich beijvert 
om voor meerdere goede doelen geld 
in te zamelen. Doordat al vele jaren 
systematisch persberichten worden 
verstuurd die vrijwel altijd minimaal in 

de huis-aan-huis bladen gepubliceerd 
worden is bekend waar Kiwanis 
voor staat. De naamsbekendheid is 
fors toegenomen. En… niet alleen de 
hoofdsponsor van de Kiwanis Trofee, 
de Rabobank is akkoord gegaan met 
het Asser Kiwanis Kinderfonds als 
het goede doel, maar ook de andere 
sponsoren.

Inzicht in Goede Doelen
Om duidelijk te maken aan de 
sponsoren waar het om gaat is er 
een overzicht gemaakt waar de 
sponsoring voor bestemd was en 
welke projecten zijn ondernomen. Het 
is uiteraard de bedoeling dat periodiek 
verantwoording afgelegd word welke 
doelen het Asser Kiwanis Kinderfonds 
ondersteunt zodat sponsoren weten 
wat er met het sponsorgeld gebeurt.

Kees van Ee

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Totaal per goed 
doel

Ouder/kind centrum WZA  €      26.192  €      38.033  €      42.070 106.295€            
Stop Tetanus  €        2.500  €        5.000  €        7.500  €      14.000 29.000€              

Mantelzorgers  €        1.717  €      11.000  €           241 12.958€              
Diamantstoep  €           500  €      11.000 11.500€              

Kerstpakketten  €           114  €             49  €           150  €           162  €           105  €           223 803€                    
Stichting Accare  €      10.000 10.000€              

Julianstichting  €      10.000 10.000€              
Jarige Job  €        3.800 3.800€                

SKOV  €        3.800  €        5.000  €           250 9.050€                
Drentse soos  €           296 296€                    

Serious Request  €           277 277€                    
Burcht Wedde  €           100 100€                    

Kika fiets  €           500 500€                    
Stichting Leergeld  €        4.200  €        1.860 6.060€                

WZA Poppen  €           528 528€                    
ALS bijdrage  €           150 150€                    

Stichting Icthyios (koffie)  €           100 100€                    
Bijdrage actie st Maarten  €           150 150€                    

Ronald McDonald  €           120 120€                    
Schaap - kinderboerderij  €             85 85€                      

Boek Drents Archief  €           250 250€                    
Jolanda Visser  €           250 250€                    

Weggeefwinkel  €           237  €           532 769€                    
totaal per Kiwanis jaar 14.831€       15.000€       27.222€       30.463€       33.455€       39.025€       43.045€       

Percentage stijging tov vorig jaar 1,1% 81,5% 11,9% 9,8% 16,6% 10,3%
203.041€            

In mijn functie als transplantatie 
‘coördinator voorbereidingen voor 
de ontvangers’ hou ik me bezig met 
patiënten die een niertransplan-
tatie moeten ondergaan en alle 
voorbereidingen in gang zet.

Nu is het zo dat jong volwassenen 
in de leeftijd van 16-18 jaar naar 
ons vanuit de kindernefrologie naar 
de volwassen nefrologie worden 
doorverwezen. 
Deze jeugd wordt dan aan een staf 
arts gekoppeld voor het medische 
deel. Indien er een nier donor is, 
worden deze patiënten in VUMC 
getransplanteerd.

Vanuit mijn achtergrond als gespe-
cialiseerd kinder verpleegkundige 
bereid ik dan deze jongvolwassenen 
voor met de preoperatieve screening.
Dit omdat de pedagogische mede-
werksters niet op de volwassen 
poli/afdeling de patiënten mogen 
voorbereiden. Hierdoor ben ik in 
contact gekomen met de Kiwanis 
pop*. Deze pop is voort gekomen 
uit de gedachtengoed van Mies 
Bouwman ”Het dorp”. 

Wanneer deze groep patiënten een 
psychische aandoening hebben: 
autisme, PDD-NOS of syndroom van 

Asperger kan ik d.m.v. pop de voor_
wlichting tastbaar. Op de pop kunnen 
wij laten zien welke infusen, lijnen, 
plakkertjes etc. gebruikt gaan worden 
en wat er op hen geplakt zit als zij 
wakker worden uit de narcose.
Dit zou kunnen helpen bij het feit dat 
ze deze er niet uit trekken als zij weer 
op de afdeling terug zijn.

Eind vorig jaar heb ik de Kiwanis pop 
gebruikt als voorlichtingsmateriaal bij 
een meisje van 18 jaar. Bij haar was 
iedereen bang dat zij de centrale lijn, 
die in haar hals zit, eruit zou trekken.
Dit is gelukkig niet gebeurd. Ik ben 
van mening dat de voorlichting met 
de pop daar een steentje aan heeft 
bijgedragen.

Ook is het mogelijk om door middel 
van de pop patiënten voorlichting 
te kunnen geven over het krijgen 
van een toegang om te dialyseren, 
hemodialyse en buikspoeling.

Als je iets ziet, al is het maar op een 
pop en je kan voelen hoe het voelt, 
kan dit een positief effect geven.

Conny Keijzer
Transplantatie coördinator 
voorbereidingen voor de ontvangers

Overhandiging van de poppen

* De Kiwanispop is een pop van ongeveer 40 cm groot in de vorm van een gestileerd kinderfiguur, gemaakt uit katoen gevuld met 
polyester. De poppen worden gedoneerd aan ziekenhuizen waar kinderen onderbehandeling komen.
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Een zestal jaren geleden besloot 
Kiwanis Bergen op Zoom te gaan 
verjongen. De regels werden 
voorzichtig overboord gegooid en 
iedereen die een potentieel jong 
kon aanbrengen werd uitgenodigd 
dat te doen. 

Een zestal nieuwe leden werden 
aangenomen. Dit was het begin 
van een enorme verjonging. Aan de 
nieuwe leden – de jonge honden 
- werd de opdracht verstrekt, 
naast het bestaande Geranium- en 
Haringpartyproject, een nieuw project 
op te zetten. Dit werd SPELEN BIJ 
DE PEPERBUS. Jonge kinderen 
kunnen op die dag op de Markt 

in Bergen op Zoom gratis gebruik 
maken van allerlei speeltoestellen. 
Ieder jaar weer een enorm succes. Dit 
project levert niets op maar kost geld.
De kinderen daarentegen hebben 
een geweldige middag. Op de laatste 
editie speelden er ongeveer 800 
kinderen. De inzet van alle leden van 
de club is er om toezicht te houden 
of andere hand- en spandiensten te 
verlenen. Niets is dan daarbij leuker 
dat de wederhelften van de leden 
komen kijken en de afsluitende borrel 
meemaken. Dit hele evenement is 
voor een aantal dames de aanleiding 
geweest om eens – na uitnodiging 
van de heren - te gaan denken aan 
een eigen damesclub. En zoals dames 

eigen is, hebben zij 
dit kordaat ter hand 
genomen. Momenteel 
zijn zij met een kern 
van ca 10 dames, 
die zich binnenkort 
gaan melden bij de 
secretaris om een 
officiële status te 
verkrijgen. Het is leuk 
om te constateren dat 
uit gewone activiteiten er weer iets 
nieuws uit kan voortvloeien. Deze 
keer zijn de Dames dus uit de Heren 
geboren.

Peter de Lepper
LG West-Brabant

Op 3 februari 2019 hebben een aantal Kiwanis en hun 
gezinsleden een indrukwekkend bezoek gebracht aan 
het Traumahelikopter centrum op de luchtmachtbasis 
Volkel. 

Trauma arts Michiel Vaneker nam ons mee, samen met Erik 
van Heumen, helikopterpiloot en lid van Kiwanis Cuijk in de 

wereld van een Traumateam bij o.a. spoedeisende hulp aan 
kinderen. We mochten ook een kijkje nemen in de helikopter, 
die overigens tijdens onze aanwezigheid driemaal werd op-
geroepen. De deelname-fee aan dit event is volledig gegaan 
naar stichting Elin. Deze stichting ondersteunt gezinnen met 
kinderen met kanker. Er is ruim € 1000, - gedoneerd door 
de deelnemers. 

Er komt een tweede event, wederom met Trauma arts 
Michiel Vaneker en deze keer met zijn collega Marco van 
den Berg, helikopterpiloot en lid van Kiwanis Zevenaar de 
Liemers. De datum volgt nog.

Bergse Ladies - BELLEFLUCIUS

Zeeuwse Ladies

Bezoek luchtmachtbasis VolkelKiwanis West-Brabant

Kiwanis Zeeuwse Eilanden

Hierbij willen wij ons zelf graag 
voorstellen. Wij zijn Kiwanis Ladies 
Zeeuwse Eilanden, een Kiwanis 
Club in oprichting. Inmiddels 
hebben wij 15 leden. Jonge en 
dynamische dames die met elkaar 
het welzijn van kinderen graag een 
warm hart toedragen. 

Kiwanis is in Zeeland al langer 
vertegenwoordigd door enkele 
herenclubs. Een vrouwenclub was 
er nog niet. Omdat Zeeland niet 
zo dichtbevolkt is, is er besloten 
één vrouwen Kiwanis voor de 
eilanden Noord- en Zuid-Beveland, 
Schouwen-Duiveland en Walcheren 
op te zichten. Vandaar de naam 
Zeeuwse Eilanden. 

We hebben al vele leuke acties 
gehouden om daarmee goede doelen 
te steunen. (De acties die wij hebben 
gehouden zijn een wijnproeverij, 
verkoop van chocoladeletters, 

verzorgen van Moederdag ontbijtjes 
en verkoop van een luxe strandtas 
met inhoud voor moederdag. Onze 
laatste actie was koken en serveren 
voor genodigden. We hebben 
daarmee al vele goede doelen 
kunnen steunen. Onder andere 
de BAS stichting, kinderen van de 
voedselbank met hun ouders een 
gezellige middag bezorgd, Humanitas 
Kinderkamp 2 keer gesponsord, een 
skatepark in Goes helpen opstarten 
etc.)

Het is tijd voor een volgende stap: 
een satelliet worden en zo snel 
mogelijk daarna  charteren. Dat is 
nodig om datgeen waar we nu al 
volop mee bezig zijn op een andere 
schaal en op een ander niveau voort 
te kunnen zetten: gezamenlijk acties 
bedenken, gebruik maken van ieders 
talenten, leren van elkaar, luisteren 
naar elkaar, soms dingen oppakken 
die nieuw voor ons zijn, en dat altijd 

met een heel duidelijk doel en de 
motivatie om voor kinderen in de 
breedste zin van het woord actief te 
zijn en blijven. We zijn 15 dames met 
een hele verschillende achtergrond, 
verschillend beroep en karakter. Met 
name dat maakt het heel erg leuk 
en leerzaam. We hebben veel lol 
met elkaar, er zijn vriendschappen 
uit ontstaan, we maken gebruik 
van ieders expertise, ook buiten de 
Kiwanis om. We zitten boordevol 
ideeën om leuke acties op touw te 
zetten en daarmee goede doelen 
rondom kinderen te steunen. 
Kortom: fun, friendship and 
fundraising!

Kiwanis clubs kiezen normaal gesproken hun eigen, vaak 
regionale, sociale projecten. Bij ieder lustrum (2021) 
wordt er echter ook een gezamenlijk project opgepakt 
door alle Nederlandse Kiwanis clubs.

Vanaf 1991 is er iedere vijf jaar door de clubs gezamenlijk een 
groot project gerealiseerd. Dat zijn:
• 1991 Kiwanishuis Beverwijk
• 1996 Jodiumproject, Kiwanis International samen met 

UNICEF
• 2001 Kinderziekenhuis Nijmegen, UMC St. Radboud
• 2006 Kiwanishuis Groningen
• 2011 Kinderhospice Barneveld
• 2015 (2016) Stop Tetanus project in samenwerking met 

UNICEF
 
Tijdens het congres op 14 september 2019 in Hilversum 
wordt het project 2021 vastgesteld.  Iedere club draagt 
hieraan bij.  Iedere club, ieder Kiwanis lid kan een project 
voordragen. Meer info op de website van Kiwanis en bij de 
secretaris van Kiwanis. Maaike Roosen, is Lid van Kiwanis 
Club ’s Hertogenbosch. Zij gaat samen met haar team de 
voorstellen bekijken en tijdens de Algemene Vergadering in 
Hilversum vindt de definitieve vaststelling van het project 
plaats. Ook hier geldt: Alleen samen zijn wij Kiwanis.

Maaike Roosen gaat werkgroep 7e lustrumproject 2021 leiden

Ben jij Kiwanis lid en heb jij een interessante 
training, workshop, lezing of bedrijfsbezoek te bieden
aan Kiwanis-leden? We geven je graag een plek binnen 
de Kiwanis Academy.
Contact: info@kiwanisacademynederland.nl

Wij zoeken nog een extra commissie lid met een 
achtergrond in learning en development. 
Een organisatietalent, die weet hoe om te gaan met social 
media en met ons de Academy verder wil uitbouwen. 
Contact: info@kiwanisacademynederland.nl 



14 SEPTEMBER 2019

Eéndaags jaarcongres 
Kiwanis Nederland

HOTELOVERNACHTING VOOR OF NA IN LOOSDRECHT

2-persoons, inclusief ontbijt € 103,00

1-persoons, inclusief ontbijt € 91,00

EXTRA OP VRIJDAG- OF ZONDAGMIDDAG

Kiwanis picknick-sloepentocht € 20,00

Programma 
ZATERDAG 14 SEPTEMBER KOSTEN P.P.
09.30 | 10.30 Ontvangst in het MCO, badges

10.00 Zaal Studio 1 open

10.30 | 12.30 Congres, jaarvergadering leden € 27,50

Partnerprogramma 1 (met lunch)
Dudokwandeling inclusief raadhuis

€ 40,00

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

€ 40,00

Kids Fun program (apart inschrijven) € 10,00

12.30 | 14.15 Lunches in het MCO, 
De Jonge Haan of De Unie

inbegrepen

14.30 Muziek jeugd Fancy Fiddlers inbegrepen

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

inbegrepen

15.45 Project Metropole op School inbegrepen

16.15 Afsluiting met de Fancy Fiddlers inbegrepen

16.30 | 17.30 Drankje in lobby MCO  inbegrepen

18.00 | 20.30 Vriendschapsdiner in De Unie € 62,50 

20.30 Einde congres met koffie/thee inbegrepen

* Lunch/consumptie; drie leden per club ‘kosteloze’ vergadering. 

*

De congreslocatie het ‘Muziekcentrum voor de Omroep’ is een iconisch gebouw met veel omroephistorie. Tijdens het 
partner- en kidsprogramma kan ook het prachtige gebouw ‘Beeld en Geluid’ worden bezocht. De Ledenvergadering is 
’s morgens. Lunches worden gehouden op drie mooie locaties. Het afwisselende middagprogramma biedt muziek van 
en door kinderen, een lezing van Prof. Dr. HenkJan Honing over ‘Kind-Intelligentie-Muziek’ en de aankondiging van een 
nieuw project ‘Metropole op School’ op initiatief van KC Laren. Daarbij wordt aan de clubs de mogelijkheid geboden om 
muzieklessen te laten verzorgen op basisscholen in hun omgeving, waarbij de helft van de kosten worden gesponsord. 
Na de middagborrel volgt het Vriendschapsdiner in de mooie Sociëteit De Unie. 
Bekijk ook het promotiefi lmpje https://vimeo.com/291472962.

AANMELDEN:  www.kiwanis.nl/congresregistratie

Metropole 
op School  
15.45 uur 

Muziekproject 
voor clubs

Gouverneur 
Peter Pietersen

Jaarmotto: 
Dynamisch 

en Betrokken

Professor 
HenkJan Honing
14.45 uur Lezing 

Kind- Intelligentie-
Muziek

Muziek jeugd 
Fancy Fiddlers

14.30 uur en 
om 16.15 uur

KOM NAAR HET EENDAAGS CONGRES IN HET MCO IN HILVERSUM!

Gouverneur Peter heeft samen met de congrescommissie van KC Laren gekozen 
voor een ééndaags congres op zaterdag 14 september. Dit betekent dat Kiwanis en 
hun partners die niet al te ver weg wonen, het congres kunnen bijwonen zonder de 
kosten van een overnachting. Woon je verder weg, of wil je graag blijven slapen, 
dan is daarin voorzien. Het Vriendschapsdiner is verplaatst naar zaterdagavond. 
Bekijk het programmaoverzicht.

2019057 • Kiwanis_Spread Magazine.indd   Alle pagina's 28-03-19   09:43
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Zo halverwege het Kiwanis jaar deel 
ik graag mijn gevoelens en ervarin-
gen. Met het jaarmotto ‘Dynamisch 
en Betrokken’ heb ik aan het begin 
van het bestuursjaar mijn ambities 
met jullie gedeeld, zoals verwoord in 
het beleidsplan.

Een eerste aanpak
De betrokkenheid van Kiwanians is 
groot, zeker ook op clubniveau. De in-
steek om dit jaar de regio-bijeenkom-
sten extra te faciliteren heeft goed 
uitgepakt. Met grote dank aan de LG’s. 
Er waren ruim 250 deelnemers; met 
name de interactieve gedeelten van 
de vier sessies waren een schot in de 
roos. Door ook eens ‘buiten de lijntjes 
te kleuren’ kregen nieuwe ideeën 
een podium. Van elkaar leren, samen 
brainstormen maar vooral succes-
formules delen, geeft energie. De 
Academy kan haar databasefunctie 
waarmaken door succesvolle projec-
ten te delen. Zodat niet iedere club 
steeds opnieuw het wiel hoeft uit te 
vinden.

Zichtbaarheid bij events
Veel mooie projecten en bijeen-
komsten heb ik ondertussen mogen 
bezoeken. De banners, vlaggen en de 
Kiwanis-pop wijzen vaak de weg naar 
het evenement. Iedereen ziet dan 
ook wie de activiteit organiseert: de 
Kiwanis Club! We kunnen trots zijn op 
het enthousiasme en de inzet van de 
clubs en hun leden.

Congres 14 september
En dank aan de Larense congrescom-
missie die de laatste hand legt aan het 
ééndaags congres op 14 september.  
De congresbrochure staat middenin 
dit mooie Magazine (met grote dank 
aan de redactie), in de Nieuwsbrief 
en op de site. Gedrukte folders zijn 
beschikbaar. Schrijf je nu in!

Vooruitzicht
De komende maanden zal ik de 
congressen van mijn collega’s gaan 
bezoeken in Duitsland, Roemenië 
en Zwitserland. En naar het KI-EF 
Congres in IJsland gaan, waar we 
Gouverneur Martien van der Meer als 
kandidaat Trustee steunen. Vervol-
gens naar het KI-congres in Orlando 
om o.a. bij de prijsuitreiking voor het 
Signature Project te zijn waar KC 
Woerden ’t Groene hart één van de 10 
genomineerden is. Het blijft inspi-
rerend om deze ervaringen mee te 
maken en te delen.

Scherp blijven
Tussen de DB- en AB-vergaderin-
gen, de Skypes, de bezoeken en het 
blussen van kleine brandjes door, blijf 
ik nadenken over ‘Waar doen we het 
voor’? ‘Serving the Children of the 
World’ mag niet alleen een mooie 
missie in de beleidsstukken zijn. 
We zullen daaraan moeten blijven 
‘werken’, ook al is onze tijd soms 
beperkt. Het bestuur zal actief blijven 
faciliteren en zich inzetten om Kiwa-
nis Nederland adaptief te laten zijn. 
Persoonlijke verschillen in opvatting 
of aanpak moeten we onderling op-
lossen. Je kunt als organisatie zoveel 
meer als je elkaar respecteert.

Jongeren goed op weg
Langzaamaan vinden jongeren hun 
weg binnen de organisatie: De EU 
Young Kiwanis Summit in Lissabon in 

maart is succesvol geweest en voor 
herhaling vatbaar. Alle EU-districten 
hebben deelgenomen. We zullen dit 
initiatief blijven steunen.

Samen zijn we sterk
Ik heb oprecht het gevoel dat er een 
goede spirit heerst, dat er ruimte is 
voor verandering en vernieuwing. 
Zoals initiatieven op het gebied van 
clubbijeenkomsten, nieuwe leden, 
satellieten en nieuwe clubs. Ook is 
er meer samenwerking tussen clubs. 
Laten we gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten. Gezamenlijk kun je zoveel 
meer dan ieder voor zich, waarbij de 
steun en advies van de LG’s belangrijk is.

Op naar een goede toekomst
De uitdaging van het bestuur ligt in 
het tweede halfjaar bij groei, meer 
vrouwen en jongeren, bij commu-
nicatie, de Newsroom en bij het 
samenstellen van het nieuwe team 
van Gouverneur Elect Carel Maass. 
En natuurlijk bij een mooi en goed 
bezocht congres! Het verhoogde 
budget voor PR/communicatie zal dit 
jaar goed worden besteed. Besluiten 
hierover in de AB vergadering van mei 
2019. Tijdens het congres gaan we de 
leden vragen om een budget voor een 
vernieuwde website die dan volgend 
jaar wordt gerealiseerd. Dank voor 
jullie inzet en enthousiasme!     

Peter Pieteren
Gouverneur 2018-2019

Halverwege - Goed op weg? Strategie Commissie 2018- 2023 

Beste KIWANIS leden, 
Als jullie dit lezen is de Strategie Commissie al vanaf 12 janu-
ari 2019 aan het werk. Waarom pas vanaf die datum! Wel, 
omdat op die datum de bijzondere Algemene vergadering 
van Kiwanis International District Nederland in Zeist werd 
gehouden. Op deze vergadering werd de Commissie officieel 
benoemd door de Algemene vergadering.  
De reden waarom dit niet eerder op de AV in Venray op 15 
September 2018 was gebeurt ligt in het feit dat de bestaan-
de Strategische Commissie kort voor de AV, om haar mo-
verende reden, besloten had terug te treden en de huidige 
leden van de commissie toen nog niet bekend waren
De kandidaatstelling was daarna al wel gestart maar de ter-
mijn was tekort om de benoeming nog op het congres 2018 
te laten plaatsvinden.

De taak van deze commissie is om een strategie nota voor de 
komende vijf jaar te produceren, die als leidraad zal functi-
oneren voor het te voeren beleid van Kiwanis International 
District Netherlands. Deze nota zal ter goedkeuring op 15 
september 2019 op het Kiwanis Congres aan de leden wor-
den voorgelegd. Het doel is om Kiwanis Clubs en hun leden 
in Nederland te laten floreren en groeien. Daarbij zijn woor-
den zoals levendig, inspirerend, uitdagend, midden in de 
samenleving staande, multiculturele, zorgzame, aan de weg 
timmerende, hulp biedende, service verlenende, begrippen 
die typerend zijn voor Kiwanis.

Nadat de commissie is aangetreden is zij met directe ingang 
aan het werk gegaan. Het tijdschema wanneer het concept 
rapport gereed moet zijn om te presenteren op het congres 
is eind Mei ! De commissie heeft een aantal speerpunten 
benoemd die volgens haar van belang zijn voor het berei-
ken van de doelstelling. Deze  punten worden getoetst met 
o.a. leden op de regio vergaderingen, met de LG`s op AB 
vergaderingen met het bestuur op DB vergaderingen via de 
digitale wegen, met clubs en indien gevraagd met individu-
ele leden. 

Helaas zijn we niet in staat om alle ruim 2000 leden in het 
land individueel te benaderen. Als betrokken lid kun je jou 
mening geven. Krijgen we graag jullie vragen, adviezen en 
opmerkingen. Vind je onze contact gegevens via de website 
van Kiwanis International District Nederland.  

Alvast dank voor jullie inbreng, 

Namens de Strategie Commissie 
Erik Luijkx, Michel Oldenburg Guido Palm en Hendrik Beuving 

#KidsNeedKiwanis

KIWANIS International District Netherlands

12 januari 2019 installatie Strategische Commissie
 Leden Strategische Commissie 2019-2023. Van links naar rechts :  Erik Luijkx  KC Westland , Michel Oldenburg KC Zoetermeer, 
Hendrik Beuving KC Weert , Guido Palm LC Valkenburg Charlemagne  Helemaal links :  Gouverneur Kiwanis Int. District Nederland 
2019 Peter Pietersen.

‘Fun Friendship Fundraising  
& Serving the children of the 

world’  
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Dit jaar viert Kiwanis Club Nijmegen haar 35 jarig bestaan. In al die jaren hebben 
we voor ongeveer een half miljoen euro aan fondsen geworven in order to serve 
the children of the world. 

Smakelijke kerststollen
De laatste jaren doen we dat door het organiseren van een kerststollenproject. In 
2019 al weer voor de vijfde keer. De kerststollen worden door de leden zelf gebak-
ken bij Banketbakkerij-Chocolaterie Looijenga in Nijmegen. Banketbakker Goos Jan 
Looijenga is zelf lid van Kiwanis Club Nijmegen en staat, als hofleverancier, borg 
voor de kwaliteit van de kerststollen. 

De afgelopen jaren werden er zo’n 6.000 kerststollen gebakken en verkocht. Met 
de opbrengst  van de acties van de afgelopen jaren (in totaal ruim € 70.000,00) 
werden de volgende doelen gesteund: Kindergasthuis De Boeg ondersteund 
(www.deboegnijmegen.nl), De Broederij (www.debroederij.nl),  Stichting Tante 
Lenie (www.stichtingtantelenie.nl), Hardloopvereniging Cifla  bij de aankoop van 
drie RaceRunners (www.cifla.nl/index.php/trainingen/racerunning) en Stichting 
Kinderdroomwens (www.kinderdroomwens.nl).

Sinds onze eerste kerststollenactie werken wij intensief samen met het NSGK 
(www.nsgk.nl). NSGK heeft de afgelopen jaren onze bijdrage aan voormelde goede 
doelen vergroot door onze opbrengst te vermenigvuldigen (deze vermenigvul-
diging is begrepen in het hiervoor gemelde bedrag). Hierdoor konden nog meer 
kinderen worden geholpen. Onze club ziet NSGK als een keurmerk voor onze goede 
doelen. Daarnaast geldt dat wij bij alle projecten ook onze handen uit de mouwen 
hebben gestoken. Door deze en andere acties hopen wij ook de komende 35 jaar 
nog steeds het verschil te kunnen maken voor kinderen! 

Namens Kiwanis Club Nijmegen
Peter-Jan Hopmans
President Kiwanis Nijmegen

Al 35 jaar betekenisvol zijn voor 
kinderen!

Kiwanis Didam Ladies de Monte
een initiatief van Lindy Ward

Kiwanis Nijmegen
Kandidaatstelling Secretaris 
2019 – 2020
Secretaris Ap Lammers heeft laten 
weten zijn functie, na vijf jaar,  per 1 
oktober 2019 beschikbaar te stellen. 

Bestuur zoekt met ingang van het nieuwe 
bestuursjaar 2019-2020 e.v. dan ook 
een nieuwe Secretaris (M/V)  Deze 
maakt deel uit van het Dagelijks- en 
Algemeen Bestuur. Is verantwoordelijk 
voor de agenda en verslagen van de DB 
en AB vergaderingen. Communicatie 
met leden en verenigingen. Maar ook 
met derden die contact zoeken met 
Kiwanis Nederland, Draagt, samen 
met de congrescommissie, zorg voor 
de agenda en ordelijk verloop van het 
jaarlijks congres. 

Profiel: ervaring met het maken van 
agenda´s, verslagen, het voeren van 
correspondentie en het opstellen van 
concepten etc.. Kontakten met leden, 
bestuurders van Kiwanis clubs, en 
internationale Kiwanis bestuurders. 
Deelname aan vergaderingen van Da-
gelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. 
Ledenadministratie komt per 1 oktober 
in handen van een nieuwe per die 
datum te benoemen functionaris.

Ter wille van continuïteit van bestuur 
zoekt het Dagelijks bestuur naar vrijwil-
ligers die deze functie meerdere jaren 
achter elkaar kunnen vervullen. 

Voor nadere informatie over deze 
functie kunt u contact opnemen met 
Secretaris Ap Lammers.
Kandidaatstelling middels de Club, dient 
u te zenden aan de secretaris van het 
District Nederland:
Ap Lammers, Hogestraat 51, 6953 
AR Dieren of via E-mail secretaris@
kiwanis.nl

VACATURES VACATURES
Kandidaatstelling Penning-
meester 2019 – 2020
Penningmeester Leo Wielstra heeft 
laten weten zijn functie, na drie jaar, 
per 1 oktober 2019 beschikbaar te 
stellen. 

Bestuur zoekt met ingang van het nieu-
we bestuursjaar 2019-2020 e.v. dan 
ook een nieuwe Penningmeester.  Deze 
maakt deel uit van het Dagelijks- en 
Algemeen Bestuur. Is verantwoordelijk 
voor jaarlijkse begroting, goedkeuring, 
betaling en boeking van declaraties en 
facturen, het factureren aan en innen 
van contributies (KI, KI-EF en KI-DN)  
bij clubs, periodieke rapportage aan 
bestuur, opstellen en goedkeuring 
door de Algemene Vergadering van de 
jaarrekening, accountant controle en 
toezicht op sub administratie (bijvoor-
beeld jaarlijkse congres). 

Profiel: ervaring met beheer van finan-
ciën. Kontakten met leden dagelijks 
bestuur, penningmeesters van Kiwanis 
clubs, internationale Kiwanis bestuur-
ders. Deelname aan vergaderingen 
van Dagelijks Bestuur en Algemeen 
Bestuur. 

Ter wille van continuïteit van bestuur 
zoekt het Dagelijks bestuur naar vrijwil-
ligers die deze functie meerdere jaren 
achter elkaar kunnen vervullen. 

Voor nadere informatie over deze 
functie kunt u contact opnemen met 
Penningmeester Leo Wielstra.
Kandidaatstelling middels de Club, dient 
u te zenden aan de secretaris van het 
District Nederland:
Ap Lammers, Hogestraat 51, 6953 
AR Dieren of via E-mail secretaris@
kiwanis.nl

Ik heb het geluk dat ik heb mogen 
bijdragen aan de oprichting van mijn 
club in België, Kiwanis Hoeylaert Zoni-
enwoud en aan Kiwanis Montferland, 
een gemengde club en een voormalig 
initiatief van Toon Schepers, oud LG. 
Beiden mooie clubs, met een groot hart 
voor kinderen. Ik heb hier veel kunnen 
leren. Wat werkt niet en wat werkt 
wel?

Ik ben daarom nu van een heel ander vertrekpunt uitgegaan en heb daarnaast 
veldonderzoek gedaan. Waar is behoefte aan? Hoe zal de toekomst er uit kunnen 
zien? Binnen de regio de Liemers/Achterhoek blijkt geen vrouwen Kiwanis club 
te zijn. Ik heb eerst een flashy website ontworpen en heb daarna in mijn netwerk 
mensen benaderd bij wie het fenomeen serviceclub bekend is. Met een duidelijk 
omschreven profiel van de toekomstige leden en de link naar de website zijn zij met 
plezier op zoek gegaan naar potentiële kandidaten.

Binnen enkele weken heb ik 15 vrouwen kunnen uitnodigen voor een kennisma-
kingsbijeenkomst. Twaalf van hen hebben besloten, samen met mij, onze club op 
te richten. Vanaf dat moment staan deze vrouwen, tussen de 25 en midden vijftig 
voortvarend aan het roer. In de rol van kwartiermaker ben ik hun Kiwanis kompas. Ik 
verbind waar Kiwanis voor staat qua organisatie en gedachtengoed met hun drijf-
veren waarvan de belangrijkste is: ‘Van betekenis willen zijn voor kinderen’.  
Ik ben positief overrompeld door hun energie, ambitie, doelgerichtheid en voortva-
rende pragmatiek. Alsof ze al jaren lid zijn ontpopt zich een plan van aanpak, een 
strategie.  Er worden piketpalen geslagen en rollen als vanzelfsprekend opgepakt. 

De bijeenkomst (nee, geen vergadering, want daar houden we niet van) in maart is 
besteed aan het met elkaar bepalen van de structuur en heel belangrijk, de cultuur 
van de club. Hoe gaan we het doen en wie willen wij zijn! Hoe hebben we samen 
plezier? Wat bindt en boeit ons? Een paar kernwaarden: Dynamiek, Ondernemend, 
Out of the box, Integriteit, Informeel, Open, Van Elkaar Leren, Lol, Ontwikkeling, 
Beleving, Kinderen empoweren.  

De volgende bijeenkomst gaat ieder lid op creatieve wijze een goede doelen-project 
voorstellen en pitchen en kiezen we met welk actie(-s) we starten als ondernemend 
vrouwennetwerk in het Oosten van het land. Daarnaast gaat iedereen actief op 
zoek naar nieuwe leden. Annette, Ilse, José, Jolette, Liesbeth, Malou, Mary, Minke, 
Vanessa, Veronique, Willeke, dank voor jullie warme commitment en prachtige 
ambitie bij Kiwanis Didam Ladies de Monte en de kinderen van deze wereld. 
2019 wordt een geweldig jaar.

“Als je iets wilt, spant de hele wereld 
samen om je daarbij te helpen.”

Paulo Coelho, Schrijver 1947



16 ACTIVITEITEN 17

DATUM VERGADERING AANVANG

08 oktober ‘19 Appear DB 19.30 uur

12 oktober ’19 openingsbijeenkomst AB + VZ 2019-2020 10.00 uur

18 + 19 oktober ‘19 KI EF BM2 Milaan

12 november ‘19 Appear DB 19.30 uur

29 nov t/m 1 dec ‘19 KI EC training

14 januari ‘20 Appear DB 19.30 uur

18 januari ‘20 AB Zeist of elders 10.00 uur

31 jan t/m 2 feb ‘20 KI EF BM3 KCF

13 februari ‘20 Regio bijeenkomst A 20.00 uur

07 maart ‘20 Regio bijeenkomst B 10.00 uur

10 maart ‘20 Appear DB 19.30 uur

12 maart ‘20 Regio bijeenkomst C 20.00 uur

19 maart ‘20 Regio bijeenkomst D 20.00 uur

27 + 28 maart ‘20 KI EF YK summit

05 mei ‘20 DB doornemen congres Zeist of appear 19.00 uur

09 mei ‘20 AB Zeist congres voorstellen 10.00 uur

22 + 23 mei ‘20 Trainingsweekend

4 t/m 6 juni ‘20 KI EF congres Brugge

16 juni ‘20 Appear DB 19.30 uur

18 t/m 21 juni ‘20 conventie Indianapolis

01 september ‘20 Appear DB 19.30 uur

05 september ‘20 laatste AB met VZ 10.00 uur

12 september ‘20 Congres Geleen 10.30 uur

26 september ‘20 gereserveerd

Activiteitenschema 2019 - 2020 Concept Beleidsplan 2019-2020

INDELING REGIO’S

District Nederland
VERGADERLOCATIE: Figi ‘t Rond 2, Zeist

CONCEPT BELEIDSPLAN 2019 - 2020

 Serving the children of the world       

 De kloof tussen landelijke bestuurders en Kiwanisleden  
 moet kleiner worden. Dit willen wij gaan bereiken door  
 nog meer in onderling overleg samen met de clubs tot 
 een boeiende en bloeiende vereniging te komen. 

 Fundraising is belangrijk, maar fundspending eveneens. 
 Dit jaar gaan we daar handvatten voor opstellen.

 Kiwanis is gewend gelden bij te dragen aan goede doelen. 
 We kunnen de vraag stellen of Kiwanis niet in aanmerking kan  
 komen, om juist bij grote al dan niet commerciële instellingen,  
 subsidie aan te vragen, samen te werken, om specifieke Kiwanis’  
 doelen lokaal en landelijk te verwezenlijken. 

 Er komt een commissie “vrouwen binnen Kiwanis”. Met als  
 hoofddoel het aantal vrouwelijke Kiwanisleden sterk uit te breiden.  
 In nieuwe clubs en/of in de bestaande clubs.  

 Het moet in 2019-2020 mogelijk worden om, te beginnen in  
 Nederland, te stemmen via internet. Zeker bij de niet-statutaire  
 zaken, dit om een breder draagvlak te krijgen. 

 Bij alle beslissingen en mogelijke conflictsituaties, zal de leidraad  
 zijn: Are we serving the children! 

 De contacten met Kiwanis International en Kiwanis Europa zijn en  
 blijven belangrijk, maar de nadruk zal vooral liggen op de  
 Nederlandse clubs. 

 De website van Kiwanis Nederland krijgt een update. Wordt beter  
 toegankelijk. Wij vragen de AV hiervoor een budget. 

 De commissies moeten een haalbaar eenjarig beleidsplan  
 opstellen en na goedkeuring door het Algemeen Bestuur  
 daadwerkelijk uitvoeren. Een en ander natuurlijk binnen het  
 strategisch plan van Kiwanis Nederland.

 De communicatie naar de leden moet volledig transparant blijven  
 en zo mogelijk verbeterd worden. 

 De zeer succesvolle regio-bijeenkomsten blijven gehandhaafd. De  
 regio’s worden uitgenodigd onderling succesvolle formules uit te  
 wisselen.  

 Serving the children of the world

 Carel Maass
 Gouverneur designated 2019 – 2020                          

VACATURES
Kandidaatstelling Gouver-
neur Kiwanis International 
District Nederland 2020-’21
Uiterlijk 15 mei 2019 ontvangt de 
Districtssecretaris gaarne namen van 
door de clubs gesteunde kandidaten. 
In het kader van modernisering en 
hetgeen de maatschappij voor de 
toekomst verwacht van serviceclubs, 
spreekt het bestuur de wens uit, 
dat ook jonge kandidaten (m/v) zich 
geroepen voelen om zich kandidaat te 
stellen voor deze uitdagende functie.

Het Algemeen Bestuur draagt kandida-
ten voor, waarna verkiezing plaats vindt 
op de Algemene Vergadering van het 
District tijdens het congres op zaterdag 
14 september 2018 in Hilversum. Het 
bestuur streeft naar een verkiezing uit 
meerdere kandidaten.

Profiel van de Gouverneur
De Gouverneur is de spin in het web 
van het District. Van kandidaten wordt 
verwacht dat zij 
• de normen en waarden van Kiwanis  
 uitdragen en gepassioneerd spreken  
 over Kiwanis en haar rol in de maat- 
 schappij;
• een lange termijn visie hebben op  
 de rol van Kiwanis als serviceclub in  
 de maatschappij;
• de noodzaak tot verjonging en  
 modernisering van Kiwanis onder- 
 schrijven en richting daaraan geven;
• uitvoering geven aan het beleid dat  
 door Kiwanis International wordt  
 vastgesteld; uiteraard met inacht-
 neming van de regionale context;
• als Luitenant Gouverneur of secre- 
 taris KI-DN eerder lid waren van het  
 Algemeen Bestuur van het District;
• met name in het Gouverneursjaar  
 2020/2021 jaar taken efficiënt kunnen 
 organiseren en delegeren.

Voor nadere informatie over deze 
functie kunt u contact opnemen met 
Gouverneur Peter Pietersen.
Kandidaatstelling van de kandidaat, 
middels de Club, met akkoord verklaring 
van de kandidaat dient u te zenden aan 
de secretaris van het District Nederland: 
Ap Lammers, 
Hogestraat 51, 6953 AR Dieren 
E-mail secretaris@kiwanis.nl 
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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 en 14

Data 2020 Regio Tijd
13 februari A 20.00 uur
07 maart B 10.00 uur (zaterdag)
12 maart C 20.00 uur
19 maart D 20.00 uur
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KNF EN KCF, BEIDE VOLOP IN BEWEGING

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

en op kiwanis.nl

18 NIEUWE CLUB IN IJSSELSTEIN

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.

In januari startte een nieuwe club, 
Kiwanis IJsselstein. ‘We hebben 
plezier en laten van ons horen’, 
klonk ons als muziek in onze oren’, 
lacht Huib, één van de initiatiefne-
mers. 

‘Een gemengde club is voor ons 
vanzelfsprekend’, vervolgt hij. In de 
nazomer van 2018 bezocht hij samen 
met Frea en Judy, Frans Visser, 
president van Kiwanis Utrecht. Al 
snel waren zij in Utrecht te gast om 
de mogelijkheden te bespreken: ‘We 
gingen direct als satellietclub aan de 
slag. Van verzamelen van kerstballen 
voor een dagopvang voor bijzondere 
kinderen, tot het schoonvegen van de 
Hollandse IJssel. 

‘Kiwanis is minder bekend’, zo horen 
we terug in de samenleving, maar ook 
bij Kiwanis bijeenkomsten. Dat zetten 
we dan graag positief in. We hoeven 
immers ook geen sigarenimago af te 
stoffen en zijn daarmee een frisse 
toevoeging aan de samenleving. 
Een aantal van ons heeft ervaring bij 
andere clubs, met het werven van 
fondsen of organiseren van events.  
‘Dat Kiwanis dit in de grondhouding 
vanuit vriendschap en plezier doet, 
spreekt ons bijzonder aan. IJsselstein 
is een bourgondisch stadje tussen 
Woerden en Utrecht en daar was nog 
een witte vlek op de Kiwaniskaart. We 
beperken ons liever niet alleen tot kin-
derdoelen, maar als we de wereld een 
stukje mooier mogen overdragen en 
activiteiten ondersteunen met educa-

tieve pakketten zijn we aardig op weg. 
We hopen dit najaar onze charter te 
mogen ontvangen.’ De eerste fondsen 
om educatieve pakketten voor Enjoy-
cleaningup te realiseren zijn inmiddels 
verworven.           Huib Veldhuijsen

Nieuwe club in IJsselstein Pionieren in Clubinrichting & vormen 

Afgelopen jaar is besloten om zowel 
het voorzitterschap van KNF als de 
functie van Chair van KCF bij één 
persoon te leggen. Doel daarvan 
was om twee organisaties met een 
vergelijkbare doelstelling meer met 
elkaar te laten samenwerken zonder 
daarbij het profiel van beide tekort 
te doen. Het KNF is vooral op dis-
trictsniveau actief; KCF vooral op in-
ternationaal niveau met uitschieters 
naar het districts- en clubniveau, 
bijvoorbeeld bij club-projecten. 
Beide organisatie zouden elkaar in 
principe moeten kunnen aanvullen.

Kiwanis Nederland Fonds (KNF)
Het Kiwanis Nederland Fonds heeft 
in het afgelopen jaar een beleidsplan 
opgesteld met het doel meer naar 
buiten te treden en meer wervend te 
zijn bij het genereren van inkomsten 
voor haar doeltellingen. Schenkingen 
en legaten bieden in dat verband 
goede mogelijkheden. Geconstateerd 

mag worden dat het toekennen van 
legaten ook in Nederland terrein wint. 
Op dit moment is de inspanning er op 
gericht om de verschillende opties uit 
te werken en operationeel te maken. 
Daarop zal in de komende periode 
het accent liggen. Het  KNF heeft een 
ANBI-status en dat speelt hierin een 
belangrijke rol.

Kiwanis Children’s Fund (KCF)
Het Kiwanis Children’s Fund (voor-
heen Kiwanis International Founda-
tion) probeert al jarenlang voet aan 
de grond te krijgen in de districten 
buiten Amerika. De afstand tot de 
Kiwanis-clubs in ons district is echter 
erg groot en dat is een belemmering 
om het fonds adequaat in te zetten. 
Binnen KCF is op dit moment een 
koerswijziging zichtbaar waarbij meer 
ruimte wordt geboden aan club om 
onder redelijke voorwaarden grants 
aan te vragen voor lokale of regionale 
projecten. Binnenkort zal daarom een 

strategienota aan het bestuur van 
KI-DN worden aangeboden waarin 
de positie en de mogelijkheden van 
KCF in het district Nederland worden 
belicht. 

Ook wordt onderzocht of een geza-
menlijk pilotproject van KCF, KI-DN en 
een of meerdere clubs in het district 
Nederland mogelijk is en een optie 
zou kunnen zijn om de bestaande 
impasse te doorbreken. Ook KNF zou 
hierin een rol kunnen spelen.

Frans van der Avert
Voorzitter KNF en Chair KCF

KNF en KCF, beide volop in beweging

De eerste negen enthousiastelingen: 
v.l.n.r: Anco Pottjewijd en Huib Veld-
huijsen (boven). Mike Wiegand Bruss, 
Josien Dijsselhoff, Judy van Doorn, 
Miranda Mulder, Frea Wiegand Bruss 
(staand). Menno van Itterson en Eike 
Michler (voor). 

‘Kiwanis hoeven we niet af te stoffen’  

Een gezellige Fresh-Minded Nieuwe 
Kiwanisclub met enthousiaste 
leden. Strevend naar een gemeng-
de samenstelling in generaties en 
genders. Hoe meer diversiteit, hoe 
creatiever en rijker onze club.

Onze gezamenlijke drijfveer is om 
de volgende generatie te geven, wat 
wij in onze jeugd hebben mogen ge-
nieten. Dit doen we veelal in simpele 
low budget doe-projecten. Er is niet 
veel nodig om waardevolle ervarin-
gen door te geven. We organiseren 
verjaardagsfeestjes voor het 10-jarige 
kind, dat nog nooit in het zonnetje is 
gezet. We betrekken het kind direct in 
het project, zodat we gelijk de resulta-
ten kunnen reflecteren. Spelend leren, 
buiten in de natuur, duurzaamheid en 
gezamenlijke interactie zijn belangrij-
ke terugkerende thema’s.

Binnen onze club zijn we zoekende 
naar de meest praktische vorm, die 
past bij ons dagelijks leven en de 
wereld van nu. Eén keer per maand 
komen we bij elkaar, hakken in 2 uur 
tijd alle knopen door en dansen we 

tussendoor de ‘Sirtaki’. Vaak zetten we 
een grote pot thee op tafel of hebben 
we een gezellige borrel, dat bespaart 
geld. De meetings zitten vol interactie, 
door bijvoorbeeld een project uit te 
tekenen aan de tekentafel. Iedereen 
gaat met meer energie naar huis. 
Kiwanis is een leuke toevoeging aan 
het leven. Als we zelf lol hebben, 
krijgen we meer voor elkaar en groeit 
de vriendenclub organisch.

Houd het simpel! Een goed voorbeeld 
hiervan is onze Aspirant Leden Borrel. 
Een gezellig feest in ons clublokaal, 
driemaal per jaar. Geïnteresseerden 
maken kennis met onze club. We 
houden een korte visuele ‘Pecha-
kucha’ presentatie. De enthousias-
telingen geven zich op als aspirant 
en doen mee met alle activiteiten. Zo 
hebben ze alle tijd om rustig rond te 
kijken, zonder verplichtingen. Tot aan 
de volgende Aspirant Leden Borrel, 
daar kiezen ze om geïnaugureerd te 
worden. Een goed zelffilterend sys-
teem om alleen de echt enthousiaste-
lingen over t houden. Wij hebben nog 
geen ‘nee’ hoeven te verkopen. Op dit 

moment hebben we zes enthousiaste 
leden en vijf aspiranten.

Mede dankzij het ‘satelliet’ format van 
Kiwanis, zijn wij volledig vrij om onze 
club in te richten en hebben we alle 
tijd om te groeien vanuit een warme 
kern. Het enige wat in de toekomst 
verandert, is het woordje ‘satelliet’ 
dat komt te vervallen. Door deze 
vrijheid kunnen er meer diverse clubs 
ontstaan, waardoor uiteindelijk iedere 
toekomstige Kiwanian een passende 
club vindt in een omgeving die aan-
sluit bij de wereld van nu!

Sjors van der Meer
President Kiwanis Club ’t Gooi

Kiwanis (Satelliet) Club ’t Gooi



2019 EUROPEAN
CONVENTION

www.kiwanis.eu/52nd-european-convention/

Tot ziens in Reykjavik
In 2019, wordt de 52ste European convention gehouden van 24—25 
mei in het prachtige Reykjavik in IJsland. Kiwaniërs uit alle districten en 
landen komen hier samen om ideeën uit te wisselen, deel te nemen aan 
de zakelijke sessies, te leren bij workshops ... en om hun vriendschap te 
vieren!

20UITGELICHT

#EYKS  #youngkiwanissummit
Oktober 2018, bestuurswisseldiner Kiwanis Club Rheden 
`De Veluwezoom’. Lindy Ward vertelt enthousiast over een 
congres in Lissabon, speciaal voor Kiwanis van 35 jaar of 
jonger. ‘Houd je e-mail in de gaten’, zei ze.

Dat deed ik. Zodoende meldde ik mij ergens eind 2018 direct 
aan. Op 22 maart jl. was het eindelijk zover en reisde ik af naar 
Lissabon. Vol enthousiasme maar eerlijk gezegd ook wel iets 
gespannen. Want ik kende niemand, op Lindy na. En Sjors had 
ik al eens eerder gezien. 

Meteen een goed gevoel
Die spanning was uiteraard voor niets. Direct bij binnenkomst 
voelde het vertrouwd. Allemaal mensen met een Kiwanis-hart, 
dat klikt gewoon. Binnen no-time stond ik te praten met Ruth uit 
Oostenrijk, Wouter uit België en in mijn beste Italiaans leerde ik 
Giuseppe, Silvia en Giorgia uit Reggio Calabria beter kennen. De 
borrel werd gevolgd door een heerlijk diner en de kennismaking 
ging makkelijk verder. Wat een geweldige start!

Inspiratie en ideeen
Zaterdagochtend om 09.00 uur werden we buiten verwacht 
voor de eerste masterclass. Heerlijk in de ochtendzon. We 
brainstormden over de toekomst van Kiwanis. Waarom ben ik 
een Kiwanian? Wat kan ons tegenhouden en welke ondersteu-
ning kan de organisatie geven om te helpen bij de nieuwe visie 
voor Kiwanis? Daarna aan de slag in groepjes om in korte tijd 

een schets te maken van hoe 
Kiwanis in 2025 eruit ziet, in 
een ideale wereld. Opvallend 
genoeg hebben we in de basis 
allemaal dezelfde ideeën. Meer 
‘exposure’, meer delen, gebruik maken van social media, ook 
voor het onderhouden van contacten. Op deze manier verwach-
ten we ook allemaal dat het makkelijker wordt nieuwe (jonge) 
leden aan te trekken.
 
Zaterdagmiddag gingen we verder met een masterclass fund-
raising van Ruth. Heel inspirerend. Wat vooral blijft hangen is 
het maken van een ‘case for support’ . Dit biedt veel perspectief 
voor effectiever fundraisen. Daarna leerden we van Lindy, over 
de verschillende leiderschapsstijlen en waarom het van belang 
is om te kunnen schakelen tussen deze vier stijlen. De dag wordt 
op geheel gepaste wijze afgesloten in de stad met een of meer 
drankjes en heerlijk eten. Een perfecte afsluiting.
Zondagochtend laat ik alle indrukken van het weekend op mij 
inwerken terwijl ik nog even geniet van het lentezonnetje in 
Lissabon. De energie en het enthousiasme in deze groep, de 
vriendschappen die zijn ontstaan, fantastisch. Kiwanis wacht 
een mooie toekomst.

Ik ga naar huis, met een hart vol liefde, een hoofd vol inspiratie 
en gloeiend van trots omdat ik een Kiwanian ben.
“Embrace Change”     Chantal Rohaan

 Vote for 
Martien 

van der Meer


