
 
Verslag van de Voorzitter van Stichting Kiwanis Nederland Fonds  
 
 
In het afgelopen jaar bestond het bestuur van het KNF, bij het begin van het 
verenigingsjaar 2013-2014 uit : 
Penningmeester Frans Koppers (KC Venlo Joamerdal en Past districtspenningmeester),  
Secretaris Arie de Jong (KC Alphen aan de Rijn en Past District Secretaris),  
Voorzitter Sjoerd Timmermans ( KC Den Haag, Past Gouverneur en International Trustee 
2010-2013),  
Hendrik Beuving, (KC Weert en Gouverneur 2013-2014), 
Rik Goedman (KC Deventer en Gouverneur2012-2013)  
 
Vaste toehoorder is Pieter van der Hammen, (KC Rotterdam en vertegenwoordiger van 
de Kiwanis International Foundation). 
 
 
Wij hebben het afgelopen jaar 2 keer vergaderd. De taken van het KNF zijn uiterst 
beperkt. Wij beheren de gelden die voor het Lustrumproject De Glind zijn gereserveerd, 
gelden geoormerkt voor het kinderopvanghuis in Kosovo (nog 1 jaar) en zijn een 
“doorvoer” voor de gelden die worden opgehaald voor Stop Tetanus.  
In het verenigingsjaar 2013-2014 is de laatste tranche betaald aan De Glind. 
 
De ontvangen gelden voor de Stop Tetanus campagne worden maandelijks overgemaakt 
naar de rekening van KIF (Kiwanis International Foundation) in Gent die e.e.a. weer 
beschikbaar stelt aan Unicef. Het KNF beschikt over een klein eigen vermogen. Hiervan 
kunnen onder meer de jaarlijkse financiële bijdrage aan de jaarlijkse Club Award worden 
bekostigd. 
 
Onze jaarrekening is ook dit jaar weer goedgekeurd. Door een kascommissie bestaande 
uit Jan de Jonge (KC Bergen op Zoom en Past District Penningmeester) 
en Carel Maass ( KC Geleen en Past LG Divisie 13). 
 
In de eerstvolgende KNF vergadering in november zullen de voorzitter en 
penningmeester statutair aftreden. Op voordracht van het Algemeen Bestuur van Kiwanis 
Nederland zullen als voorzitter, Gert van Lieshout (KC Land van Cuijk en Past 
Gouverneur) en als penningmeester Jan de Jonge (KC Bergen op Zoom en Past 
Districtspenningmeester) worden benoemd. 
 
Langs deze weg dank ik alle Kiwanis leden en bestuursleden hartelijk die ons, Frans 
Koppers en mij, gesteund hebben in onze taak als penningmeester en voorzitter van het 
Kiwanis Nederland Fonds. 
 
 
 
Voorburg, 31 augustus 2013. 
 
Sjoerd R.J. Timmermans 
Voorzitter Stichting Kiwanis Nederland Fonds 


