
Verslag van de Voorzitter van Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF) 

In het verenigingsjaar 2016-2017 bestond het bestuur van het KNF uit:
Penningmeester Jan de Jonge (KC Bergen op Zoom, Past-Districtspenningmeester);
Secretaris Gerrit Roefs (KC Land van Cuijk, Past-Districtssecretaris);
Voorzitter Gert van Lieshout (KC Land van Cuijk, Past-Gouverneur); 
Martien van der Meer (KC Laren, Gouverneur 2016-2017), statutair lid;
Henk Oostdam (KC Rijn en Gouwe en Gouverneur 2015-2016), statutair lid.

Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar tweemaal vergaderd, in november 2016 
en april 2017. 
De taken van het KNF waren tot dit jaar beperkt. De belangrijkste is het beheer van 
gelden van lustrumprojecten. 
Officieel is Stop Tetanus op 17 september 2016 zeer succesvol afgesloten met de 
overhandiging van een cheque van 1 miljoen euro aan UNICEF in de persoon van 
Monique van der Ven, ambassadeur van UNICEF. Na deze datum zijn nog gelden voor het
project binnengekomen ten bedrage van € 15.992,05. Deze gelden voor Stop Tetanus 
zijn toegevoegd aan de ‘Voorziening projecten’. Uiteindelijk is de voorfinanciering door 
KNF van Stop Tetanus volledig terugbetaald door clubs en leden. 
Met Van Klaveren, de inzamelaar van mobiele telefoons en cartridges, is afgesproken dat 
de inzameling doorgaat, ook in het nieuwe verenighingsjaar, en dat per kwartaal de 
opbrengst gestort wordt op de rekening van KNF. 

KNF beschikt nog steeds over een klein eigen vermogen. Hiervan wordt de jaarlijkse 
financiële bijdrage ad € 1.000,- aan de door de Gouverneur vast te stellen Club Award 
bekostigd. Dit jaar ging deze award naar KC Leiden.
Het is opnieuw gelukt de bestuursvergaderingen zeer goedkoop te houden door te 
vergaderen op locatie van de penningmeester en met alleen een broodjeslunch en 
vergoeding van kilometerkosten. 

De goedkeuring van de jaarrekening 2015-2016 is geschied door Carel Maass (KC 
Geleen) en Wim van der Made (KC Laren). Goedkeuring voor het lopende jaar kan pas 
plaatsvinden als het jaar voorbij is, maar voor 15 december.

Van een nadere of andere samenwerking tussen Kiwanis Children’s Fund, voorheen 
Kiwanis International Foundation (KIF), en KNF is niets terechtgekomen. Er is van het 
Children’s Fund of de vertegenwoordiger daarvan in Nederland, Van der Avert, niets meer
vernomen.

Dit jaar is een nieuwe weg ingeslagen. Aansprekende projecten van clubs kunnen een 
bonus gaan krijgen uit de kas van het KNF. Een bonus zoals ook verkregen kan worden 
bij bepaalde NGO’s. Criteria voor de verkrijging van zo’n bonus zijn we aan het 
uitwerken.
Daarnaast kan in bijzondere gevallen een voorfinanciering gegeven worden vanuit de kas
van het KNF voor aansprekende projecten. In de loop van een contractueel 
overeengekomen periode moet het voorschot terugbetaald worden aan het KNF. Bij een 
voldoende hoge opbrengst van het project zal het KNF een tevoren afgesproken gedeelte 
van de opbrengst krijgen voor zijn kas. Daarmee kunnen andere projecten op dezelfde 
wijze geholpen worden. De eerste aanvraag voor voorfinanciering volgens deze 
voorwaarden is gedaan voor het Project Generations, aangedragen door Henk Oostdam. 
De initiatiefnemers zijn het project gestart maar hebben de activiteiten ook weer 
gestaakt. Er heeft geen voorfinanciering plaatsgevonden.



Een project waarvoor een donatie is gevraagd is Kids Rights, aangedragen door Martien 
van der Meer. Er zal op het congres een donatie van € 10.000,- gegeven worden. 

Mede door eerder genoemde zaken en ontwikkelingen heeft het KNF de volgende 
elementen van haar functioneren voor de toekomst geformuleerd:
- congresondersteuning: jaarlijks een partner extra in het zonnetje zetten door een 
  donatie tijdens het congres;
- projectondersteuning voor clubs door middel van voorfinanciering van clubprojecten die
  aan bepaalde voorwaarden voldoen; dit zal risicodragend zijn maar bij succes zal KNF   
  ook delen in de winst, dus een instrument om inkomsten te genereren voor KNF;
- beheer van gelden van lustrumprojecten van Kiwanis Nederland. 

Teksten op de Kiwaniswebsite zijn weer aangepast en aangevuld. 

Langs deze weg wil ik alle Kiwanisleden en bestuursleden hartelijk dankzeggen die ons 
gesteund hebben in onze taak als bestuurderen van het Kiwanis Nederland Fonds.

Mill, 1 oktober 2017

Gert van Lieshout, h.t. voorzitter Stichting Kiwanis Nederland Fonds


