
KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NEDERLAND

WELKOM

Kiwanis Club de Rooyse
Ladies heet u van harte
welkom op de 32e Algemene
Leden Vergadering van
Kiwanis Nederland in de
schouwburg van Venray. Wij
hopen dat u een mooie dag
hebt.

Gouverneur 2017-2018 

Det Verhoeven

PROGRAMMA
CONGRES KIWANIS 2018
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VOORWOORD

Dankbaar ben ik voor het werk dat door jull ie wordt gedaan.

Daar en al leen daar z i t  de kracht van Kiwanis.

Vandaag is de dag van de leden. Vandaag zi jn ju l l ie in Venray om elkaar te ontmoeten, te 
delen en iets te v ieren. Vandaag bedank ik ju l l ie;  voor ju l l ie inzet,  ju l l ie energie,  ju l l ie 
vr iendschap en ju l l ie ideeën. Dat doe ik met heel  mi jn hart .

Samen vieren dat wi j  a l  103 jaar pracht ige en or ig inele projecten organiseren voor k inderen. 
Dat kunnen we omdat we samen sterk z i jn.  

Samen komen we verder dan al leen. Jul l ie al len die steeds weer de gezel l igheid met elkaar 
opzoeken en soms ook de str i jd.  Dat kan niet  anders en dat is ook niet  erg.  Want waar 
wr i jv ing is,  ontstaat immers glans. Zolang het doel  van de kinderen al t i jd centraal  b l i j f t  staan.

Waar v ind je nog zo’n groep act ieve 70 'ers en 80'ers? En waar voelen ook 40'ers z ich steeds 
meer bi j  thuis? Bi j  Kiwanis!  Ervar ing van ouderen in combinat ie met de verfr issing van 
jongeren. En di t  a l les voor k inderen die ons echt heel  hard nodig hebben. 

Dankbaar ben ik ook naar onze dames van de Rooyse Ladies omdat z i j  hard hebben gewerkt  
om di t  congres mogel i jk  maken. 

Ik wens ju l l ie veel  p lezier toe.  Lekker genieten van een hapje,  een drankje en de ontmoet ing. 

Det Verhoeven
Gouverneur
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Ontvangst in Schouwburg Venray met koffie / thee en Limburgse vlaai 

Algemene Leden Vergadering 2018

Partnerprogramma 2018

Lunchbuffet in de foyer

Lezing Marc Lammers

Informele afsluiting in de foyer

Wijn & Spijs in de kleine foyer boven en afsluiting Congres 2018

DAGPROGRAMMA
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09.45 - 10.15

10.30 - 13.15

10.30 - 13.15

13.15 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 18.30 



De zaal gaat om 09.50 uur open voor de vroege bezoeker. We starten om 10.30 uur 
exact met een kort intermezzo, gevolgd door een woordje van Marcel Reulen, 
voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Primair Onderwijs Venray en 
regio.

1. Opening Congres 2018 door Gouverneur Det Verhoeven

2. Opening Algemene Leden Vergadering

3. Herdenking van de in het bestuursjaar 2017-2018 overleden leden

4. Mededelingen bestuur

5. Benoeming Stemcommissie

6. Orde van de vergadering

7. Goedkeuring concept notulen ALV 2017 in Laren

8. Financiën 2016-2017 / goedkeuring jaarrekening en jaarverslag

9. Decharge Bestuur 2016-2017
10. Verkiezing Trustee (introductie en pitch van de twee kandidaten)

11. Beleid en Financiën 2018-2019

12. Tussentijds verslag Gouverneur Det Verhoeven 2017-2018

13. Verkiezing kascommissie Stichting KNF / Voorstel benoeming nieuwe voorzitter KNF-KIF

14. Strategie commissie

15. Uitreiking awards

Intermezzo

16. Afsluiting bestuursjaar 2017-2018

17. Bevestiging Gouverneur 2018-2019

18. Aanvaardingsspeech Gouverneur 2018-2019 Peter Pietersen

19. Voorstellen team 2018-2019 / herbenoeming secretaris en penningmeester

20. Verkiezing GVRE 2019-2020 op 12 januari 2019 in Zeist

21. Presentatie van het Congres 2019

22. Sluiting 

AGENDA ALV 2018

5



• Indien geen van de aanwezigen een stemming verlangt, wordt een voorstel bij
acclamatie aangenomen.

• Dit geldt ook voor stemmingen over personen.
• In geval van meerdere kandidaten wordt schriftelijk gestemd.

Voorstellen van orde worden direct in behandeling genomen en in stemming gebracht. De 
voorzitter kan spreektijd per onderwerp en spreker vaststellen. 

ALV AGENDA #  6
ORDE VAN DE VERGADERING

Orde van de Algemene Vergaderingg

Op de agenda staan diverse punten die zorgvuldige bespreking verdienen. Om zo effectief mogelijk 
met de beschikbare tijd om te gaan, stelt het bestuur voor om, in aanvulling op Statuten en 
Huishoudelijk Reglement, de volgende afspraken te maken: 

Bespreking van de agendapunten vindt in beginsel plaats in twee rondes. Als eerste krijgen 
indieners van wijzigingsvoorstellen het woord in volgorde van aanmelding. Daarna krijgen de 
overige sprekers in volgorde van aanmelding het woord. Na de eerste ronde wordt door of 
namens het bestuur gesproken. De voorzitter kan zo nodig een tweede of derde ronde houden. 
Aansluitend vindt stemming plaats. 
Als bij een agendapunt een motie is ingediend, conform artikel 14 lid 3 van het Huishoudelijk 
Reglement, is de motie vanaf het moment van indienen onderdeel van de bespreking van het 
desbetreffende agendapunt. 
Stemmingen bij:
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ALV AGENDA #7 
GOEDKEURING CONCEPT NOTULEN 2017
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ALV AGENDA #7 
GOEDKEURING CONCEPT NOTULEN 2017



ALV AGENDA #7 
GOEDKEURING CONCEPT NOTULEN 2017
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ALV AGENDA #7 
GOEDKEURING CONCEPT NOTULEN 2017
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ALV AGENDA #7 
GOEDKEURING CONCEPT NOTULEN 2017
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ALV AGENDA #7 
GOEDKEURING CONCEPT NOTULEN 2017
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ALV AGENDA #7 
GOEDKEURING CONCEPT NOTULEN 2017
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Verslag van het bestuursjaar en voorstel tot aanwending van het saldo 

Auteur: Leo Wielstra  

Bestuursjaar 2016 – 2017; Gouverneur Martien van der Meer 

Inkomsten 
De inkomsten uit contributies waren ingeschat op 104.500 euro, te weten 2200 leden die 47.50 per lid 
per jaar betalen. In werkelijkheid kwam er 98.705 euro binnen, een verschil van bijna 6.000 euro.  Dit 
verschil is veroorzaakt door de volgende factoren: het daadwerkelijk aantal leden bleek in november 
2017 166 leden lager te liggen op 2034. Het huidige ledental per november 2017 is 2038, de 
jarenlange daling lijkt daarmee tot stand gekomen te zijn. Verder is er sprake van 15 life time members 
waarvoor geen Nederlandse bijdrage hoeft te worden betaald. Ook was er een aantal clubs waarbij de 
ledenadministratie in Portalbuzz niet bijgehouden bleek, of die zich als opgeheven beschouwden. Ook 
was er verwarring over de financiële verplichtingen samenhangend met de ‘kern’ status. Inmiddels is er 
duidelijkheid bij de clubs over hun verplichtingen.  
Gegeven de frequente wijzigingen in bestuursleden is het aan te raden om deze verplichtingen 
minimaal een keer per jaar te communiceren met de nieuwe bestuursleden in de Kiwanis organisatie, 
bijvoorbeeld via een aparte call met en email naar nieuwe secretarissen en penningmeesters.  

Uitgaven 
De uitgaven zijn onder te verdelen in een zevental categorieën. Per categorie geef ik aan hoeveel er 
begroot was, hoeveel er is uitgegeven, en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest.  

Dagelijks Bestuur  
Voor het DB (vooral reiskosten van gouverneur, elect, immediate, past, secretaris en penningmeester 
alsmede de vergaderfaciliteiten voor het DB in Figi) was 18.250 euro begroot. Er is 15.161 euro 
uitgegeven. De gemiddelde DB vergadering kost 600 euro (vergadering inclusief broodjes en 
reiskosten. Er zijn 6 vergaderingen geweest. Daarnaast zijn er overleggen via Skype geweest. Het 
aantal bezoeken van de Gouverneur en de Gouverneur Elect aan clubs en club activiteiten was 
aanzienlijk hoger dan in het voorgaande jaar (9 clubs, 5 club projecten, 4 regio bijeenkomsten, 4 divisie 
vergaderingen en twee vergaderingen van het KNF), en binnen de financiële kaders. 

Algemeen Bestuur 
Voor het AB (vooral reiskosten van de luitenant gouverneurs) was 16.027 euro begroot. Er is 10.300 
euro uitgegeven. De gemiddelde AB vergadering kost zo’n 1300 euro (vergaderzaal, lunch en 
reiskosten). Er zijn 7 AB vergaderingen geweest. Over het algemeen declareert maar een klein deel 
van de 14 LG’s hun reiskosten. Omdat het onzeker is wie reiskosten gaan declareren wordt hiervoor uit 
prudentie altijd een bedrag voor gereserveerd.  

ALV AGENDA # 8
FINANCIËN 2016-2017
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ALV AGENDA # 8
FINANCIËN 2016-2017

Gedurende het jaar zijn LG’s gestimuleerd om hun clubs minimaal twee maal te bezoeken, en een 
divisievergadering te houden. Er wordt niet bijgehouden of dat in alle gevallen is gebeurd. Voor 4 
divisies zijn er kosten vergoed voor een divisievergadering.  

Landelijke activiteiten  
Er was een bedrag van 15.000 euro begroot voor landelijke activiteiten (najaarsbijeenkomst, regio 
bijeenkomsten en de landelijke training dag voor het nieuwe bestuur). Er is 15.830 euro uitgegeven. De 
overschrijding is veroorzaakt omdat de najaarsbijeenkomst is vervangen door vier regionale 
bijeenkomsten, waardoor de kosten van de vergaderlocatie hoger werden per deelnemer. Het aantal 
deelnemers van de regio bijeenkomst was aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren bij de 
najaarsbijeenkomst.  

Congres 
Voor het congres komt de financiering uit drie bronnen: uit de verplichte jaarlijkse congres bijdrage van 
elke club (voor deelname van drie leden per club), uit de begroting van Kiwanis Nederland, en uit 
kaartverkoop voor vriendschapsdiner, hotel of partnerprogramma.  
Begroot voor het congres was 15.000 euro als bijdrage van de clubs, 15.000 euro als kosten in de 
begroting. In totaal 30.000 euro. De totale kosten van het congres bedroegen 30.400 euro. De grootste 
kosten werden besteed aan de zaal (9.800 euro), het vriendschapsdiner (9.500 euro) en 
hotelovernachtingen (5.300 euro). Er is een hogere bijdrage dan begroot ontvangen van de clubs
(16.720 euro ipv 15.000) en de opbrengsten uit de losse kaartverkoop bedroegen 6.220 euro. Per saldo 
bedroegen de kosten daarmee 22.460 euro, en heeft het congres daarmee 7.500 euro minder gekost 
dan begroot. Met een aanwezigheid van 60 clubs en de aanwezigheid van 189 leden in de ochtend, en 
bijna 400 in de middag, kan het congres als een succes beschouwd worden.  

Internationaal 
Voor internationale activiteiten (met name de Europese en Wereld congressen, en sponsoring voor 
Polen) was 6.500 euro begroot. De werkelijke kosten waren 4.300. Er is 1.250 euro uitgegeven voor 
International Trustee, een functie die niet was begroot.  

Beheer 
Beheer omvat allerhande zaken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging zoals de 
website, de apps, het secretariaat, de bankrekeningen en verzekeringen en de kosten van bijvoorbeeld 
onderscheidingen. Begroot was hiervoor een bedrag van 17.450 euro. In werkelijkheid is 11.550 euro 
uitgegeven. Hierin is ook een bedrag van 4.330 euro opgenomen voor de 2500 exemplaren van het 
Kiwanis magazine. Andere relevante kosten zijn website en apps: 2700 euro per jaar; secretariaat: 2000 
euro (waarvan 1000 IT kosten); onderscheidingen: 1500 euro per jaar; bank: 120 per jaar en 
verzekering: 200 euro per jaar. Verder zijn er eenmalige kosten betaald.  
Omdat de werkelijke kosten zoveel lager zijn dan begroot is het budget voor Beheer voor 2017-2018 
gereduceerd.  
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Projecten & Commissies 
Kiwanis Nederland kent een aantal commissies: Strategie, Communicatie, Club Building, 
Lustrumprojecten, en de Juridische Commissie. Voor de commissies was een bedrag van 7.000 euro 
begroot. Er is een bedrag van 3.835 euro uitgegeven, waarvan 1500 euro voor de inrichting van een 
Press Room. Er wordt niet cijfermatig bijgehouden hoe vaak commissies bijeenkomen. Er zijn vrijwel 
geen declaraties ontvangen van commissieleden. 
Verder was er een bedrag van 8.000 euro begroot voor het innovatie fonds. Dit geld is niet besteed.  

Conclusie 
De oorspronkelijke begroting ging uit van een positief saldo van 1273 euro. In werkelijkheid is er 
18.685 euro overgehouden.  
Op de huidige spaarrekening stond per 31 december 2017 een saldo van 126.266. Als we het 
overschot van het jaar 2016-2017 zouden toevoegen aan de reserves hebben we een totale reserve 
van bijna 145.000 euro.  

Voorstel 
Na ampele discussie in het DB wordt voorgesteld om 15.000 euro te onttrekken aan de reserve ten 
behoeve van naamsbekendheid en PR. Deze kosten zijn bedoeld om externe ondersteuning in te 
kopen op dit vlak.  

ALV AGENDA # 8
FINANCIËN 2016-2017
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ALV AGENDA #  8.1 
JAARVERSLAG 2016-2017
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ALV AGENDA #  8.1 
JAARVERSLAG 2016-2017
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Beste Kiwanis vrienden, 

Graag stel ik mij verkiesbaar als kandidaat trustee voor de Kiwanis International Board namens 
ons District. Komend jaar zal daarvoor opnieuw een zetel voor een Europese kandidaat 
beschikbaar komen. Tijdens ons congres te Venray wordt uitgemaakt wie daarvoor namens KIDN 
wordt gekozen. 
Er zijn voor mij drie zaken waarvoor ik wil gaan in die nieuwe rol: 

• met hart en ziel wil ik me blijven inzetten voor alle kinderen in de wereld, na Unicef zijn we de
grootste organisatie die zich speciaal daarvoor inzet en daar mogen we trots op zijn

• ik wil een bijdrage leveren aan het internationale Kiwanis bestuur, vanuit Europees perspectief en
specifiek het vlot en goed afronden van de nieuwe positie van Europa in de Kiwanis structuur (dit is
in gang gezet en schiet nog niet op)

• via de contacten met andere landen en districten komen tot nieuwe "sharing best practises",
goede praktische plannen die in hun succes hebben bewezen en die we met elkaar kunnen delen
(denk aan ledenwervingsacties, publiciteit of geslaagde community projecten)

Het is in beginsel goed dat Kiwanis -ook internationaal-  een democratisch gekozen board heeft. 
Het is een krachtig model waarvan de structuur plat is, de overhead klein en daarmee de 
administratieve kosten relatief laag. Natuurlijk valt er ook internationaal bestuurlijk nog genoeg te 
verbeteren (bureaucratie, wegnemen van drempels om te stemmen, alternatieve lidmaatschap- en 
clubvormen ) en te moderniseren (digitaal communiceren en vergaderen). Zodat we door kunnen 
gaan met ons goede werk voor kinderen. Ik geloof in de aanpak waarbij alle leden de overhead 
financieel dragen (via ons lidmaatschap) zodat alle opbrengsten van activiteiten in zijn geheel naar 
onze goede doelen gaan. "Kiwanis is een NGO zonder strijkstok!" 
Mijn persoonlijke drijfveren; ik wil helpen de wereld écht beter en leefbaarder voor kinderen te 
maken en als deelnemer in een groter verband heb je dan meer impact. Kiwanis heeft die 
wereldwijde impact. Door actief luisteren, aanpakken en doorzetten komen we verder om in 
teamverband resultaten te boeken. Die eigenschappen neem ik mee en komen goed van pas. Ik wil 
jullie daarom vragen om op 15 september naar Venray te komen. En op mij te stemmen. 

Met vriendelijke Kiwanis-groet, 

Martien van der Meer 
Past Gouverneur KIDN 2016-2017 

ALV AGENDA # 10
KANDIDATEN TRUSTEE
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Beste Kiwanis vrienden, 

De verkiezing in Baveno (Italië) is geweest. De verkiezing was een boeiende ervaring en helaas, doch niet 
onverwacht, heeft Kandidaat Elio Garozzo voldoende Italianen weten te motiveren om hem te ondersteunen. 
De ambitie om mij als trustee voor Kiwanis in te zetten is evenwel onverminderd. Zoals jullie weten zet ik mij 
met hart en ziel in voor kinderen en voor Kiwanis International als organisatie die wat voor kinderen doet. Ik 
wil dat graag blijven doen als bestuurslid (trustee) van Kiwanis International. 

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de verjonging van Kiwanis en dat heeft op diverse plaatsen in 
Nederland impact gehad. Ook buiten Nederland heb ik in België, Duitsland en KI-EF verband mogen 
bijdragen aan (de aandacht voor) verjonging van Kiwanis. Voor verdere verjonging op dit moment is de 
belangrijkste vraag hoe Kiwanis de incubator kan worden waar jongere mensen bij willen horen zonder de 
ervaren rotten van ons af te stoten.  

Zoals bekend heb ik bestuurlijk mogen bijdragen als Gouverneur 2015/2016 van Kiwanis International - 
District Nederland. De afgelopen jaren stonden wat dat betreft voor luisteren, verbinden, vernieuwen, 
uitproberen en aanpassen. Dat proces gaat door. Verder mocht ik als 7e bestuurslid bijdragen in het bestuur 
van Kiwanis International - Europese Federatie. Als chair van de Europese "Commitee on Resolutions" is 
daar effectief nog een jaar aan vastgeplakt. Ik heb daarbij veel nieuwe vrienden gemaakt en ondersteuning 
gekregen waar dat nodig was. Je kunt zoiets nu eenmaal niet alleen. 

Bestuurlijk gezien zit Kiwanis Europa lastig in elkaar. Die organisatorische situatie moet anders. De 
afgelopen jaren is getracht om dat vanuit Europa te regelen. Dat werkt niet soepel. Voor iedereen is het beter 
dat het wel wordt opgelost. Dat vraagt aan beide zijden om bestuursleden met visie, lef, 
doorzettingsvermogen en diplomatie. Visie om te zien wat nodig is, lef om te doen wat nodig is, 
doorzettingsvermogen en diplomatie om te realiseren wat nodig is. 

Ik heb overlegd met mijn familie. Uiteraard heb ik ook overlegd met enkele ervaren Kiwanians waaronder 
onze voormalige counselor Trustee Patrick Ewing en Sjoerd Timmermans. Zij hebben mij aangemoedigd en 
enthousiast gemaakt, met name ook omdat hun ervaring uitwijst dat het te doen is. En uiteraard was ik blij 
met de aanbeveling die ik van Marc Dullaert mocht ontvangen. De complimenten om in Italië campagne te 
voeren tegen een Italiaanse kandidaat sterken mij om niet op te geven. Om die reden stel ik mij wederom 
graag kandidaat voor de functie van Trustee voor de regio Europa te kiezen op het Europese congres 2019 
in IJsland (Reykjavik). 

Uiteraard zal ik met plezier op 15 september tijdens het Congres in Venray mijn kandidatuur nader 
toelichten. Met vriendelijke groeten, 

Henk Oostdam, Past Governor (2015-2016)

ALV AGENDA # 10
KANDIDATEN TRUSTEE
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ALV AGENDA # 11
BELEIDSPLAN KIWANIS DISTRICT

NEDERLAND 2018-2019
MissieMie 

Kiwanis International is een organisatie die bestaat uit meer dan een half miljoen vrijwilligers 
die willen ‘werken’ aan de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. 
Geïnspireerd door onze onderscheidende missie ‘Serving the Children of the World’ 
organiseren de bijna 2.100 leden van Kiwanis District Nederland binnen de 110 clubs met grote 
betrokkenheid jaarlijks vele, prachtige projecten. Dat verdient waardering en erkenning!

Visie

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. Samenwerking met partners, zoals KidsRights, kan hierbij versterkend 
werken. 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 nodig willen we over 15 jaar ons 
mooie werk nog daadkrachtig kunnen doen. Het bestuur zal daarom aandacht geven aan groei 
door middel van ledenbehoud, nieuwe leden, diversiteit en nieuwe clubs. Met extra aandacht 
voor damesclubs. Daarbij willen we inspelen op wat leeft en verandert in de maatschappij 
zonder de waarde van en waardering voor bestaande leden uit het oog te verliezen. 

Jongere generaties binden zich niet meer jarenlang aan een club of vereniging, maar dat 
betekent níet dat zij geen vrijwilligersbijdrage willen leveren aan de maatschappij. Echter op 
hun manier: tijdelijk, projectmatig, met minder fysiek vergaderen. We gaan onderzoeken wat 
kan en wat werkt. 

Praktisch

Om de positionering voor Kiwanis Nederland te bevorderen hebben we het voornemen om te 
investeren in promotie en communicatie. 

Voor onze nieuwe leden wil het bestuur inspirerende ontmoetingen gaan organiseren als 
welkom en wegwijs, bijvoorbeeld als onderdeel van regiobijeenkomsten.

KI-EF zal jaarlijks een conventie in Europa gaan organiseren voor leden tot 35 jaar. KI-DN 
overweegt dit initiatief te steunen door de reiskosten voor maximaal 10 leden te vergoeden.

De nieuwe Kiwanis Academy Nederland kan gaan bijdragen aan onze branding en aan het 
uitwisselen van best practices en draaiboeken van projecten. 

Een nieuw lustrumjaar komt eraan en dat betekent dat we gaan werken aan een volgend 
landelijk project voor Kiwanis Nederland in samenwerking met de Lustrumcommissie en 
eventuele nieuwe partners. 
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ALV AGENDA # 11
BELEIDSPLAN KIWANIS DISTRICT

NEDERLAND 2018-2019
Motto 2018-2019otto 2018-2019

Voor komend verenigingsjaar is het motto "Dynamisch en Betrokken". 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 de invulling van het lidmaatschap in vormen en
verplichtingen om ook voor de komende generatie aantrekkelijk te blijven;

• evaluatie van bestaande en experimenteren met nieuwe clubvormen;

• 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, wereldwijde 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, waarbij zichtbaarheid
optimaal wordt benut;

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

Op genoemde punten wil het landelijk bestuur van Kiwanis Nederland thema’s, beleid en 
prioriteiten afstemmen. Daarbij kan het Strategisch plan een belangrijke gids zijn. 

We willen als bestuur zichtbaar en transparant zijn. Met een dynamische en betrokken houding 
kunnen we onze mooie organisatie samen verder versterken en uitbouwen. 

##KidsNeedKiwanis  >  Kids Need You

Peter Pietersen
Gouverneur designated 2018-2019
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Gouverneur 2018/2019 Peter Pietersen 
Vergaderlocatie FIGI, ’t Rond 2, Zeist  
 *) Tijdens of na de regiobijeenkomsten kan voor nieuwe Kiwanis leden een ontmoeting als 
‘welkom en wegwijs’ worden georganiseerd. (De landelijke infodag in de herfst vervalt in 2018.)  

ALV AGENDA # 11
ACTIVITEITEN KIWANIS INTERNATIONAL 

DISTRICT NL 2018-2019
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Gouverneur 2018/2019 Peter Pietersen 
Vergaderlocatie FIGI, ’t Rond 2, Zeist  

Indeling Regio’s KI-DN 2018-2019 DB 

Regio A: Limburg Divisie 7, 8 + 13 - Det  
Regio B: Brabant / Zeeland Divisie 6, 10 en 12 Gouverneur Elect Regio 
C: Holland / Gooi / Flevo Divisie 4, 11 en 15 - Leo  
Regio D: Noord / Oost / Centrum Divisie 2, 5, 9, 14 en YP - Ap  

Data 2019 Regio / Tijd 

14 februari A: 20.00 uur  
23 februari B: 10.00 uur 
28 februari C: 20.00 uur  
07 maart D: 20.00 uur  

Internationale activiteiten 2018-2019

ALV AGENDA # 11
ACTIVITEITEN KIWANIS INTERNATIONAL 

DISTRICT NL 2018-2019

24



ALV AGENDA # 11
FINANCIËN 2018-2019
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ALV AGENDA # 11
TOELICHTING BEGROTING
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ALV AGENDA # 11
TOELICHTING BEGROTING
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JAARLIJKSE CONTRIBUTIE DISTRICT NEDERLAND 2018-2019 

Clubs OR*/CH*; over alle leden op peildatum 1 oktober. 
Clubs in oprichting: over alle leden vanaf 12 maanden na aanmelding. 
Kernen: de eerste 12 maanden vrijwillig 2/3 van de contributie. 

Vastgestelde contributie door de Algemene Vergadering te Venray op 15 september 2018 

Contributie per lid: € 47,50 is ongewijzigd. 
Congresbijdrage per club: € 156,00 voor drie vertegenwoordigers @ € 52,00 

Nieuwe leden: € 47,50 volgens een aflopende maandelijks staffel op de 
datum van de maand van aanmelding van het lid. 

OR* = in organisatie en CH* = Charter 

JAARLIJKSE CONTRIBUTIE KIWANIS INTERNATIONAL (KI) EN 
KI-EUROPEAN FEDERATION (KI-EF) 2018-2019 

Alleen clubs OR of CH door KI vastgestelde koers US$/€ op 30 augustus 2018 = 
KI contributie per lid (2018-2019): $ 52,00 (ongewijzigd) € 44,03 
KI-EF contributie per lid (2018-2019): € 8,35 (ongewijzigd) €  8,35 

Totaal € 52,28 

Uitgave: algemeen bestuur juli 2018  
Vastgesteld tijdens het Congres op 15 september 2018 in Venray. 

ALV AGENDA # 11
FINANCIËN  2018-2019 /  CONTRIBUTIE
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ALV AGENDA #12
TUSSENTIJDS VERSLAG DET VERHOEVEN

Na bijna 9 maanden Gouverneur te zijn van Kiwanis Nederland is een tussentijds verslag een 
goede gelegenheid om terug te kijken en te zien of we nog steeds op weg zijn om Kiwanis te 
versterken en te verbinden en om Kiwanis vanuit een verantwoordelijkheid goed door te geven 
naar een volgende generatie. 

Mijn voorgangers Frans van de Avert, Henk Oostdam, Martien van de Meer hebben de 
strategienota 2013-2018 steeds als aangereikte aanbeveling gebruikt, en ook ik heb dat 
gedaan om zoveel mogelijk met voortvloeiende beleidsvoornemens een stabiele Kiwanis 
organisatie te ondersteunen.

Financieel kunnen we spreken dat we de begroting steeds als vertrekpunt hanteren en we in 
good standing zijn. Leo Wielstra de penningmeester, is hier zeer actief en betrokken bij. We 
hebben dit jaar zelfs in het AB kunnen besluiten om van de extra reserve meer geld uit te gaan 
geven aan de zo brood nodige PR. Wij kennen Kiwanis maar dat mag wel uitbreiden. We 
hebben goede spandoeken uitgereikt zodat jullie steeds Kiwanis goed zichtbaar kunnen 
maken. En weer een magazine om meer aandacht te besteden aan de naamsbekendheid. Via 
Kids Right waren we uitgenodigd bij Humberto Tan. Waar Martien en ik op de televisie goed in 
beeld kwamen. Ook newsroom ontwikkelt zich waar jullie binnenkort meer over zullen horen. 

Op mijn LG team (AB leden) ben ik trots. In begin van het Kiwanis jaar, 7 oktober 2017 
hebben zij hun plannen voorgelegd aan het AB. Ieder op de bij hem passende manier. Maar 
wel met verantwoordelijkheid. Zij hebben onderwerpen aangedragen en uitgereikt en er zijn 
thema’s behandeld en vandaaruit weer nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. 

• Betrek nieuwe leden meer bij het bestuur. Nodig ze uit. Dit gaan we doen.
• YP is op dit moment een zorg, helaas hebben zij geen LG kunnen leveren in dit jaar en ook

niet in het nieuwe jaar. LG's zullen zorg dragen voor de YP in hun district
• Meer aandacht voor onze PR, daar is nu dus ook extra geld voor vrij gemaakt.
• Aandacht voor het zeer lastige AVG zeker omdat we te maken hebben met Europa en

Amerika.
• Maar ook gestopt met de ondersteuning van Polen, helaas.

De juridische commissie en clubbuildings commissie hebben veel werk gedaan. De juridische 
commissie is van groot belang steeds op de achtergrond om ons te helpen bij ingewikkelde 
vragen die ons vanuit de leden steeds bereiken. Het is nodig met meer dan 2000 leden, dat 
je steeds verandert en naar marges zoekt maar wel binnen afgesproken regels.

24 maart was een belangrijke dag voor mij.
We hadden een geweldige locatie en een prachtig programma op onze voorjaars-
bijeenkomst. Maar er was ook de opening van de Kiwanis Academie Nederland.
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ALV AGENDA #12
TUSSENTIJDS VERSLAG DET VERHOEVEN

Leden zoek het op en werk eraan mee, deze academie is opgezet met het geloof in van 
leden, voor leden en door leden. 

Ook de strategiecommissie heeft hard gewerkt. Er is veel inzet getoond door de leden van de 
commissie.

KNF: In het magazine heeft de huidige voorzitter Gert van Lieshout er al over kunnen 
vertellen. Belangrijk is dat wij besloten hebben dat de vertegenwoordiger van het KCF ook 
voorzitter wordt van het KNF. Hoe minder lijnen hoe efficiënter. 

Rest natuurlijk nog onze Internationale positie. Ja, verandering gaat hier ook langzaam, maar 
ik heb mensen gesproken zoals Nathalie Weber-Frisch ( Luxemburg) en Manfred Puchner 
(Australië) die heel hard werken aan de Bylaws en resolutions. Hoe nu verder met Europa? 
Ook in Europa en Internationaal gebeurt er veel. "Wat levert ons dat nu op?" hoor ik vaak in 
de wandelgangen. Het levert ons een internationale organisatie op van 103 jaar. Dat geeft 
vertrouwen, kracht en een body. Moet het allemaal zo blijven? Zeker niet. Terecht dat we 
onze bijeenkomsten nuttig moeten gebruiken. Onze nuchtere Hollandse invloed werkt zeker, 
niet alleen in de board. Maar beweging, draagkracht, energie, steun begint vaker bij de lunch, 
het koffieapparaat en de bar. Geloof me, ik ben in Europa en Internationaal aanwezig 
geweest. 

Maar bij dit alles is mijn grootste energie toch steeds gekomen van de clubs. Dit blijf ik 
zeggen. Ik heb geprobeerd om faciliterend en ondersteunend voor de clubs te zijn. Steeds de 
vragen van bottom up te krijgen en bij alles steeds zeer alert op dat niets top down opgelegd 
werd. Dat is lastig in Kiwanis wereld heb ik gemerkt. Maar ik heb het geprobeerd. Dat 
betekent helaas niet dat je het iedereen het naar de zin kun maken. Zeker niet. Mocht ik nog 
iets kunnen doen in de komende maanden, dan hoor ik het graag.

Om verder te kunnen werken aan Verbinden en Versterken en Verantwoordelijkheid., nodig ik 
jullie dan ook van harte uit op het congres in Venray 15 september 2018. 

Det Verhoeven
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Wisseling voorzitterschap KNF 

Op 1 oktober a.s zal het voorzitterschap van KNF moeten wisselen omdat de vierjarige termijn 
van Gert van Lieshout afloopt en verlenging statutair niet mogelijk is. 

De nieuwe voorzitter moet een Past-Gouverneur zijn en die is gevonden in de persoon van 
Frans van der Avert. Niet toevallig in hem. Frans is de vertegenwoordiger van het internationale 
Kiwanis Children Fund (voorheen Kiwanis International Foundation) en omdat het bestuur van 
Kiwanis Nederland het een goede zaak vindt om het internationale fonds nauwer te laten 
samenwerken met het nationale fonds is gekozen voor Frans als voorzitter van het KNF. Hij blijft 
zijn internationale functie daarnaast uitoefenen.    

ALV AGENDA #  13
VOORSTEL NIEUWE VOORZITTER KNF-KIF
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ALV AGENDA # 14 
STRATEGIE COMMISSIE

Voorstel aan de ALV bij agendapunt 14 inzake de kandidaatstelling Strategiecommissie

• Geconstateerd is dat Hoofdstuk XII, art. 1 van het HHR zodanig beperkend werkt dat de 3
aangemelde kandidaten voor de Strategiecommissie (SC) niet benoemd mogen worden.

• Opmerkelijk hierbij is dat alle voor gaande SC's leden hadden die volgens Hoofdstuk XII destijds
niet benoemd hadden mogen worden.

• De Juridische Commissie heeft dit bevestigd en doet een voorstel tot aanpassing van het artikel ter
goedkeuring tijdens de BLV (op 12 januari 2019).

• Een formele werkwijze is dat de SC-kandidaten niet tijdens de ALV 2018 worden gekozen en dat
dit wordt verschoven naar de BLV. Daar wordt dan eerst de aanpassing van het HHR aan de leden
aangeboden, waarna bij acceptatie de SC-kandidaten alsnog gekozen kunnen worden tijdens de
BLV.

• Voorstel aan de ALV voor een meer pragmatische werkwijze: Geef uw toestemming om de
kandidaten tijdens deze ALV te kunnen verkiezen en voorlopig te benoemen. Dit onder de
toezegging dat Hoofdstuk XII, art. 1, pt. 3 zodanig wordt aangepast dat bij aanvaarding daarvan
tijdens de BLV, de kandidaten daarna definitief kunnen worden benoemd.

Motivatie Kandidaten Strategische Commissie

Henny Beuving
In het kader van mijn kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de Strategie commissie verklaar ik 
dat ik mij kan vinden in de uitgangspunten zoals in de vacature omschreven.

Waarom wil ik lid worden van deze commissie!

1. om een consistent beleid te kunnen voeren is het noodzaak dat er een goed plan aan ten
grondslag ligt.

2. om te waarborgen dat het plan in principe wordt uitgevoerd is een onafhankelijke commissie nodig
die monitort en adviseert aan het DB.

3. omstandigheden kunnen veranderen, en daar is de strategie commissie dan het onafhankelijke
adviesorgaan voor het DB.

Om deze taak uit te kunnen voeren vraagt van de leden van de commissie dat ze goed kunnen 
communiceren, dat ze open staan voor de veranderingen in de wereld om hun heen, dat ze integer zijn 
en geen eigen belang nastreven.

Daarnaast is het van belang dat de leden goed kunnen samenwerken, goed kunnen luisteren maar wel 
consistent zijn in hun taak als strategiecommissie.
Van belang voor de leden is dat ze de balans kunnen vinden tussen de waarden van Kiwanis zowel 
Nationaal als Internationaal en de moderne snel veranderende samenleving.

Ik meen te mogen stellen dat ik voldoe aan de bovengeschetste kwaliteiten, en baseer me daarbij niet 
alleen op een lang Kiwanis lidmaatschap maar boven al op een langjarige ervaring op het 
maatschappelijke vlak als vrijwilliger in de samenleving.

Graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet Henny

Ing. Hendrik Beuving
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ALV AGENDA # 14 
STRATEGIE COMMISSIE

Michel Oldenburg
Via deze mail stel ik mij beschikbaar voor de commissie strategie van Kiwanis Nederland.

De taakomschrijving zoals vermeld op de web-site heb ik met veel interesse gelezen. Wil graag een 
positieve bijdrage leveren aan onze Kiwanis toekomst met veel passie en actie binnen het kader van 
de strategie en beleid. Wellicht dat mijn ervaring als  (vice) voorzitter en lid van de JCI SPC nog van 
aanvullende toegevoegde waarde kan zijn

Taakomschrijving van de commissie is:
Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende draagvlak van het 
AB en de clubs.
Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd 
voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het vigerend Strategisch plan.

• Uitwerken strategische positionering van Kiwanis Nederland en Kiwanis Clubs binnen Kiwanis
International

• Evaluatie van het vigerend plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks rechtstreeks
aan de ALV.

Guido Palmlm
Bij deze wil ik graag mijn kandidaatstelling voor lidmaatschap van de strategische commissie 
toelichten.

Afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier en passie mijn rol als Luitenant Gouverneur van divisie 8 
uitgevoerd waarbij ik met heel veel leden in verschillende divisies van gedachten heb kunnen 
wisselen. Ik verwacht in de commissie deze ervaring en opgedane kennis mee te kunnen nemen 
naar het landelijke perspectief. 

Vanuit deze visie wil ik graag bijdragen in het vormen van een vergezicht wat past bij een moderne 
serviceclub met respect voor bewezen tradities en mores. In mijn ogen is modernisering van de 
landelijke organisatie voornamelijk gelegen in het versterken van de externe exposure, het activeren 
van bestaande en potentiële nieuwe leden.

Het gebruik van moderne communicatiemiddelen om met elkaar te communiceren, kennis te delen en 
externe media te bereiken kan in mijn opinie meer worden benut. 
Een ander mogelijk speerpunt in mijn beleving is het bundelen van krachten en netwerken om samen 
een grotere slagkracht te creëren zonder de authenticiteit en autonomie van bestaande clubs aan te 
tasten. Men moet elkaar meer gaan vinden en elkaar sterkte gaan benutten. 

Om de doelstellingen van “Serving the Children of the World” te realiseren is de rol van het DB maar 
zeker ook het AB cruciaal om saamhorigheid te creëren en impact te vergroten. Dit kan alleen als 
“normale” leden zich bewust worden van de mogelijkheden en slagkracht dat een landelijke 
organisatie kan bieden aan lokale clubs. Hier wil ik graag mijn bescheiden bijdrage gaan leveren. 

"Kids needs Kiwanis!" 
Met vriendelijke groet,

Guido Palm MBA
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Herbenoeming Secretaris KIDN 2018-2019 Ap Lammers Kiwanis club Rheden  
Herbenoeming Penningmeester KIDN 2018-2019 Leo Wielstra Kiwanis club Hilversum – Baarn 

ALV # 19 
INTRODUCTIE GOUVERNEUR  EN 

BESTUURSLEDEN   2018-2019
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ALV # 19 
INTRODUCTIE GOUVERNEUR  EN 

BESTUURSLEDEN   2018-2019
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COMMISSIES 2018-2019 

Strategiecommissie (benoemd door de ALV) 
Kiwanis District Nederland kent een Strategiecommissie. Deze wordt jaarlijks benoemd door de 
Ledenvergadering.  
Leden 2018-2019: 

Taakomschrijving: 

• Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende draagvlak
van het AB en de clubs.
• Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en
ongevraagd voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het vigerend
Strategisch plan.
• Evaluatie van het vigerend plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks
rechtstreeks aan de ALV.

Juridische commissie (benoemd door DB/AB) Leden: Lex 
van Hengstum (vz), Wim Gerlag en vacature 

Taakomschrijving: 

• Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het DB en AB over Kiwanis Nederland
gerelateerde onderwerpen vanuit juridisch perspectief.
• Gevraagd juridisch advies geven over voorgestelde veranderingen aan de statuten en/of het
huishoudelijk reglement.
• Actualiseert Kiwanis Nederland statuten, clubstatuten en (internationale) bylaws.

Opleidingscommissie / Kiwanis Academy Nederland (benoemd door DB/AB) Leden: 
Lindy Ward (vz), Leo Wielstra (adviseur) en vacature  

Taakomschrijving: 

• Het technisch uitbouwen en vullen van de Kiwanis Academy Nederland op Kiwanis.nl (of eigen
website) met trainingen, links, best practices, lessons learned en andere content.
• Trainingen ontwikkelen voor LG’s/divisieclubbuilders en voor commissieleden o.b.v. het
huishoudelijk reglement, statuten, LG-boekje, websites enz.
• LG’s en clubbesturen opleiden; ook thematisch zoals ‘dienend leiderschap’.
• Verbreden en verspreiden van kennis over Kiwanis.
• Samenwerking bevorderen met de commissies Clubbuilding en Communicatie/PR.

ALV # 19 
INTRODUCTIE GOUVERNEUR  EN 

BESTUURSLEDEN   2018-2019
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Commissie groei & ontwikkeling (v/h clubbuilding; benoemd door DB/AB) 
Leden: Wim Reininga (vz), Henk Oostdam (YP), Joost Boers (JCI/RT/LC), Sietske Hoving (Tr), 
Thom Deutekom, Maaike Goosen 

Taakomschrijving: 

• Het ontwikkelen en implementeren van een visie op groei die anticipeert op de snel veranderende
maatschappij inzake ledenwerving, ledenbehoud en diversiteit.
• Ledenwerving ondersteunen die is gebaseerd op The Formula (Love it. Share it. Live it.).
• LG’s/divisieclubbuilders en ‘Commissies nieuwe leden’ van de clubs ondersteunen bij het oprichten
van nieuwe clubs en satellietclubs. Zowel voor KYP, Classic en Golden clubs.
• Extra focus op nieuwe damesclubs en meer dames in bestaande gemengde clubs.
• Initiatieven ondersteunen voor nieuwe clubs in de ‘witte vlekken’ op de kaart.
• Aandacht voor het Golden lid (senator) binnen de eigen club en de waardering bevorderen voor de
verdiensten van oudere leden en hun belang voor Kiwanis.
• Adviseren over minder bindende clublidmaatschappen als antwoord op de behoefte en leefwijze van
jongere generaties.
• De samenwerking op clubniveau ondersteunen met JCI, Ronde Tafel en Ladies Circle als
mogelijkheid voor netwerken en ledenwerving.
• Het ontwikkelen en implementeren van ondersteuningstools voor LG’s en clubs.
• Het verder uitbouwen van een database met best practices en lessons learned, in samenwerking
met de Kiwanis Academy Nederland.

Commissie relatie lustrumprojecten / nieuw project (benoemd door DB/AB) Leden: 
Gert van Lieshout (vz) en Jos van Erp  

Taakomschrijving: 

• Het onderhouden van goede contacten met de organisaties van de vier bestaande
lustrumprojecten van Kiwanis Nederland. Te weten Beverwijk, Groningen, Nijmegen en
Barneveld.
• Adviseert en ondersteunt clubs bij het doen van voorstellen voor het komende lustrumproject.
• Adviseert het DB/AB over mogelijke projecten voor het lustrumjaar 2019-2020 die aansluiten op
onze missie en passen binnen het beschikbare budget.
• Stelt een tijdpad en kostenraming op.
• Maakt een plan voor gerichte fundraising en PR.
• Stelt een plan op voor een feestelijke overdracht van het lustrumproject in 2020 aan de
belanghebbende, met oog voor een effectieve PR voor Kiwanis.
• De commissie kan zich laten bijstaan door een ad hoc werkgroep.

ALV # 19 
INTRODUCTIE GOUVERNEUR  EN 

BESTUURSLEDEN   2018-2019

37



Communicatie en PR commissie (benoemd door DB/AB) 
Leden: Frans van der Avert (vz), Ap Lammers, Vincent Speur, Vester Reijnders 

Taakomschrijving: (De commissie is beleidsmatig en uitvoerend actief.) 

• Ontwikkelen van een interne en externe marketing en branding voor Kiwanis Nederland.
• Het uitwerken en invullen van het Kiwanis communicatieplan.
• Het uitwerken en invullen van een communicatieagenda met (reeds gemaakte) persberichten over
de ‘parels’ van Kiwanis.
• Het vernieuwen van de website Kiwanis.nl.
• Het door de webmaster onderhouden van Kiwanis.nl en de App, zowel het CMS als de content.
Hierbij redactioneel ondersteund door de commissieleden.
• Clubwebmasters trainen in het gebruik van het CMS van de lokale Kiwanis websites.
• Een tool op de website (Kiwanis.nl en/of Academy) ontwikkelen, in samenwerking met de
webmaster, waar clubs en LG’s draaiboeken en best practices kunnen up- en downloaden.
• Het onderhouden van de Newsroom, zowel het CMS als de content.
• Beheer en uitvoering van de social media, zoals Facebook en Twitter.
• Jaarlijks een Kiwanis Nederland Magazine uitgeven in het voorjaar.

ALV # 19 
INTRODUCTIE GOUVERNEUR  EN 

BESTUURSLEDEN   2018-2019
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MARC 
LAMMERS 

INNOVATIEF EN 
VERNIEUWEND

LAMMEREN

Marc Lammers is de voormalige 
bondscoach van het Nederlandse 
dameshockeyteam. Onder zijn 
bezielende leiding won hij met het 
team de zilveren medaille op de 
Olympische Spelen van 2004 in 
Athene en de gouden medaille op de 
Olympische Spelen van 2008 in 
Beijing. Na de Olympische Spelen in 
Beijing stopte Lammers als 
bondscoach.  

Marc Lammers verdient de naam 
moderne coach. Hij heeft veel 
innovatieve technieken 
geïntroduceerd, waaronder een 
videobril, nieuwe hockeysticks, 
hartslagmeters, ijsbaden, 
oortelefoontjes en analyse software. 

Marc staat dan ook bekend om zijn 
innovaties, er is zelfs een werkwoord 
naar hem vernoemd: lammeren...
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Venray (Venrays: Venroj of Rooj) is een plaats 
in Nederlands Limburg.  

Venray en omliggende kerkdorpen behoorden al 
vroeg in de 13e eeuw tot het graafschap Gelre. 
In 1422 werd in Venray een huis of convent van 
Zusters van het Gemene Leven gesticht, het 
latere klooster Jerusalem.  

Aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog werd 
het voormalige Hertogdom Gelre bij de Vrede 
van Münster in 1648 definitief gesplitst 
Opper-Gelre (met Venray) bleef deel uitmaken 
van de (katholieke) Spaanse of Zuidelijke 
Nederlanden onder de Spaanse Habsburgers, 
en bleef deel uitmaken van het Heilige Roomse 
Rijk. 

Van 1795 tot 1815 hoorde Venray bij het Franse 
Roerdepartement. Op last van Napoleon werden 
in 1802 alle kloosters gesloten en de religieuzen 
op de straat gezet. 
Dat lot trof het Venrayse Augustinessenklooster 
Jerusalem en het klooster van de minder-
broeders. 

In de 19e eeuw domineerden de Venrayse 
schaapscompagnieën de Europese 
schaapshandel. Rond 1809 waren al een paar 
boeren voor het eerst te voet vanuit Venray met 
een kudde schapen naar Parijs vertrokken om 
ze daar te verkopen.  

Rond 1826 werd de Grote Compagnie opgericht. In 
de topjaren in de tweede helft van de 19e eeuw 
zette deze organisatie jaarlijks ruim een miljoen 
gulden om. De naam van onze broeder-club in 
Venray is daar van afgeleid... Kiwanis Club 
Schieepersland. 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vonden 
hevige gevechten in en rondom Venray plaats en 
werden grote verwoestingen aangericht. Bij 
Overloon werd begin oktober 1944 een van de 
grootste tankslagen uitgevochten . 

Venray ligt op zandgrond, op een hoogte van 
ongeveer 25 meter. Venray kent dertien 
kerkdorpen,  telt 43.263 inwoners (31 mei 2018, 
bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 146,03 
km². Venray is de tweede stedelijke kern van 
Noord-Limburg en de plaats speelt een belangrijke 
rol in de regio. 

Venray heeft een rijke kloosterlijk en psychiatrisch 
historie. Deze is terug te vinden in de prachtige 
gebouwen die de oorlogen hebben weten te 
overleven. Daarnaast kent Venray een aantal 
prachtige musea.  

HISTORISCH VENRAY
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TWEE GROEPEN 
D e  p a r tn e r  s  w o r d e  n  v a n d a a g  
i n  t w e  e  g r o e p e  n  m e e g e n o m e n  
n a a r  A n i t a ' s  p l u k t u i n  i n  
M e r s e l o  o f  v o o r  e e n  
s t a d w a n d e l i n g  e n  e e n  
p r o e v e r i j  b i j  G o e s t i n g .  

W e l k  p r o g r a m m a  u  o o k
g e k o z e n  h e b t ,  h e  t  w o r d t  e e n  
l e u k e  e n e r v e r e n d e  o c h t e n d !

PARTNER
PROGRAMMA 

2018

PROEFLOKAAL GOESTING
In 2015 is men bij Proeflokaal Goesting begonnen aan een ontdekkingsreis 
door het land van o.a. bieren. Zij nemen hun gasten mee op deze 
ontdekkingsreis. Verrassende nieuwe smaken en de mooie verhalen achter 
deze dranken ontdekken. Het is om goesting van te krijgen! Ontdekken, 
beleven en genieten!
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Schouwburg Venray (voorheen Cultureel Centrum De Beejekurf) stamt uit 1965 en heeft recentelijk 
(2016) een prachtige renovatie ondergaan.  

Jaarlijks vinden er ruim 100 professionele voorstellingen plaats (toneel, musical, show, concert, cabaret, 
dans). Daarnaast wordt er ruimte geboden aan cultureel maatschappelijke activiteiten, verhuringen en 

overige zakelijke bijeenkomsten. 

Schouwburg Venray is in de race voor 'Meest gastvrije theater van Nederland'. 
Het Land van ANWB initieert voor de derde keer een grote landelijke theaterverkiezing. Dit jaar maakt 

Schouwburg Venray kans op de prijs voor ‘Meest gastvrije theater van Nederland’ in de categorie 
‘kleine gemeente’.  

De theaters worden beoordeeld op verschillende criteria, het theater met de beste beoordeling wint de 
titel. 

Het motto van Schouwburg Venray is dan ook niet voor niks 

‘Iedereen welkom, ALTIJD’......

SCHOUWBURG VENRAY
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RESTAURANT DE BEEJEKURF

Thuisbasis van Kiwanis Club de Rooyse Ladies is restaurant De Beejekurf. Mathijs Jacobs, chef-kok 
en eigenaar, en Hanneke Verstappen, twee gepassioneerde mensen die met liefde voor het vak, 
gasten in de watten leggen en samen De Beejekurf tot een warme en fijne plek maken. Kwaliteit 

staat voorop bij Mathijs. Producten vers en het liefst zo dicht mogelijk binnen de regio ("waarom het 
ver gaan zoeken als onze regio zoveel moois te bieden heeft!”). En dan gaan goochelen! Met 

smaken, maar ook met gave creaties op het bord. 

Mathijs en zijn gedreven team hebben het Vriendschapsdiner 2018 in de schouwburg van Venray 
verzorgd.  

TROTS LID VAN JRE 
JRE - Jeunes Restaurateurs is een vereniging van jonge Europese toprestaurateurs. Talent en 

passie voeren daarbij de boventoon, zo blijven zij zichzelf en elkaar uitdagen.  

De chefs van JRE combineren hoogwaardig culinair vakmanschap met passie voor de Europese 
gastronomie en respect voor de lokale tradities en producten. Als geen ander zijn zij thuis in de 

innovatieve en inventieve kookkunst, zonder de culinaire erfenis uit het oog te verliezen. Daarnaast 
onderscheiden de JRE-restaurants zich qua locatie, interieur, omgeving en service. 

De vijf kernwaarden van JRE zijn: 

We care more, we remain true to ourselves, we are open to the new, we bring 
never-ending passion to life and we create perfect moments. 
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ROEFELDAG

Dit jaar organiseerden de Rooyse Ladies voor de derde keer op rij de inmiddels 
spraakmakende Roefeldag. 

Tijdens de Roefeldag gaan de kinderen snuffelen / ontdekken wat er allemaal voor 
bedrijven, instellingen en winkels zijn en welke beroepen mogelijk zijn. De kinderen van 

groep 8 bezoeken in kleine groepjes, onder begeleiding van een volwassene, 4 à 5 locaties. 
Tijdens zo’n bezoek biedt het bedrijf een leerzaam programma en is het de bedoeling dat de 

kinderen op een leuke manier meemaken wat een bepaald beroep inhoudt. 
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ROEFELDAG

N a  e e n  s t e v i g e  w a r m i n g - u p  k o n  d e z e  
a v o n t u u r l i j k e  d a g  e c h t  v a n  s t a r t  g a a n .

I n  2 0 1 8  b e z o  c h t e n  r u i m  3 5 0
k i n d e r e n  z o ' n  1 2 0  b e d r i j v e n  
i n  d e  r e g i o  V e n r a y .  

V a r i ë r e n d  v a n  e e n  b a k k e r i j ,
t o t  e e n  a d v o c a t e n k a n t o o r ,  
e e n  c h a m p i g n o n k w e k e r i j  e n 
z e l f s   e e n  m i l i t  a i r e  b a s i s !
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Een nieuwe project van KI-EF voor kindvluchtelingen in Syrië

De Raad van Bestuur van Kiwanis International European Federation (KI-EF) heeft op 27/8/2017 
beslist zich te bekommeren over een groot actueel Europees probleem... het ter hulp komen van 
kinderen in oorlogsgebied in Syrië door hen bescherming, opvoeding en integratie te bezorgen.

Om de problemen van de vluchtelingenkinderen aan te pakken waren er drie mogelijkheden om op 
in te zetten: 

1. zich inzetten in onze Europese landen. We moeten er rekening mee houden dat in
Europa de situatie verschilt van land tot land. Kiwanis doet dat dus niet op die wijze.

2. zich inzetten op de vluchtwegen van de vluchtelingen. Het is bijzonder moeilijk hiervoor
iets duurzaam op te bouwen, want de eindpunten zijn zeer verschillend Ook dit is dus
niets voor Kiwanis.

3. zich ter plaatse inzetten, in de thuislanden van devluchtelingenkinderen.

Het is deze laatste mogelijkheid waar KI-EF zich achter wil scharen:
• Met de hoop dat de vluchtelingen er hun familiale rots
• Terugvinden en daarmee ook een verworven plaats in hun thuisland.
• Met de hoop dat de vluchtelingen hun plaats terugvinden in hun gemeenschap om daar hun

toekomst her op te bouwen.
• Met de hoop dat de strijd ooit zal stoppen.
• Met de hoop dat de heropbouw ooit zal heropstarten.
• Met de hoop dat ze de vlucht naar het Westen stoppen.
• Met de hoop dat ze geen slachtoffer worden van malafide trafiek en trafikanten.
• Met de hoop dat ze geen doelpubliek worden van deze niets ontziende trafikanten.

HAPPY CHILD

Na onderzoek, heeft de Europese Board van KI-EF beslist om omwille van diverse redenen dit 
project samen aan te pakken met SOS Kinderdorpen.
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DIT CONGRES IS MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:
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DIT CONGRES IS MEDE 
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VASTE SPONSOREN


	Blank Page
	Untitled
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



