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VOORWOORD

Kiwanis 2019 – 2020, een heel ander jaar….
Natuurlijk had ik op 1 december 2018, tijdens mijn eerste bestuursvergadering, ideeën, plannen,
voornemens om Kiwanis Nederland aan te passen aan de huidige tijd. In de kern: niet de
organisatie is het belangrijkste, maar de leden.
Wij hebben elkaar wel nodig!
Tijdslijn: eerst als ruim een half jaar elect, daarna een vol jaar als gouverneur, maar Covid-19
veranderde de wereld, op 15 maart werd alles ander……….bij wie en welke organisatie niet?
Een van de eerste zaken die gecanceld werden was het congres in Geleen. Nog steeds een meer
dan terechte beslissing. Wel jammer want er stond een leuk, interessant, informatief, bourgondisch
programma te wachten op jullie. Op een mooie locatie onderaan letterlijk de eerste heuvel in
Geleen. De opzet was: samen te zijn, samen te beslissen, samen een leuke dag te hebben.
Maar niet getreurd: het kan ook een eerste stap zijn om voortaan de huishoudelijke vergadering
op een digitale wijze te gaan doen. Hopelijk niet alleen in Nederland, maar ook binnen Europa en
International!
Ieder nadeel heeft zijn voordeel….
Ik wens jullie een goed nieuw Kiwanis jaar 2020 – 2021 toe, met veel onderlinge contacten, wat
dat is in mijn ogen absoluut de basis van een serviceclub.
Dank aan mijn congrescommissie (blijft jammer) en speciaal dank aan het DB 19-20, Sofia
(penningmeester), Leo (secretaris), Piet (elect) en Peter (past), die mij allemaal gesteund hebben
tijdens het bestuursjaar 2019 - 2020.
Maar vooral dank aan alle leden die hebben meegewerkt om kinderen te ondersteunen, want
daarom zijn wij samen Kiwanislid.
Veel digitaal plezier vandaag tijdens de zoommeeting,
je bent zondermeer getuige van een historisch moment
binnen Kiwanis Nederland.

Carel
Carel Maass Gouverneur Kiwanis Nederland 2019-2020
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AGENDA

34e Algemene Vergadering
12 september 2020, aanvang 10.00 uur
09.40

Openstellen van de zoomlink

09.55

Starten muziek & openingsfilmpje

10.00

Opening van de bijeenkomst

Welkom door Carel Maas ‘Greetings’ gasten

10.05

Introductie van Jan Boen, toespraak

Jan is sinds een jaar directeur van het Kiwanis kantoor te Gent.
Hij geeft als relatieve buitenstaander zijn visie op Kiwanis
International, Europa en Nederland.

10.13

Vragen aan Jan Boen

10.20

Opening van de Algemene ledenvergadering
Mededelingen bestuur, vaststeling agenda

Zie digitaal congresboek

Herdenking van overleden leden
Kees van Ee (KC Assen)
Joost Boers (KC Hilversum-Baarn)
Toon Schepers (KC Rheden)

Herbevestiging van de stemcommissie

Orde van de vergadering
Microfoons staan dicht, reageren per chat of via chat
het woord vragen. Maximaal 1 x per onderwerp.

10
10.1
10.2

Goedkeuring Concept Notulen
van de AV 2019 te Hilversum.

Bekendmaking stemmings-uitslag
Tekst: Zie digitaal congresboek

Financiën 2018-2019
Goedkeuring jaarrekening/jaarverslag 2018-2019
Controle verklaring Baat Accountants
Aanvulling financieel verslag
Financieel verslag bestuursjaar 2018-2019

Bekendmaking stemmings-uitslag
Tekst: Zie digitaal congresboek

11

Decharge
van het Bestuur 2018 - 2019

12

Beleidsplan 2020 -2021

13
13.1
13.2
13.3

Financiën 2020 - 2021
Begroting Bestuursjaar 2019-2020
Contributie voorstel 2020 - 2021
Kiwanis International (KI)
Kiwanis International European Federation (KI-EF)
Kiwanis International District Nederland (KI-DN)

13.4

Goedkeuring bedrag € 5000 volgens artikel 19 lid 2 van Bekendmaking stemmings-uitslag
de Statuten
Tekst: Zie digitaal congresboek

14

Voorstel tot benoeming kascommissie
Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF)

15

Strategie Commissie 2020- 2021
Herbenoeming voorzitter
Henny Beuving

16

Voorstel 2-jarig termijn van Piet Derks als gouver-

Bekendmaking stemmings-uitslag
Tekst: Zie digitaal congresboek
Bekendmaking stemmings-uitslagen
Teksten: Zie digitaal congresboek

Per acclamatie

neur Kiwanis Nederland.
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Bekendmaking stemmings-uitslag
Tekst: Zie digitaal congresboek

AGENDA

34e Algemene Vergadering
12 september 2020, aanvang 10.00 uur
17

Uitreiking 3 Awards

18

Bekendmaking footprint Kiwanis Nederland

10.40

19

Afsluiting bestuursjaar 2019 - 2020

10.50

20

Bevestiging Gouverneur 2020 – 2022, Piet Derks

10.55

21

Aanvaardingsspeech Gouverneur 2020 - 2022

11.05

22

Voorstellen team 2029 - 2021
- Benoeming secretaris KIDN 2020-2021 Leo Wielstra
Kiwanis club Hilversum-Baarn
- Benoeming Penningmeester KIDN Sofia Oudmaijer Carbajo Kiwanis club Montferland e.o.

11.06

23

Presentatie LUSTRUMPROJECT “Het Vergeten
Kind”
In kader van het 7e lustrum Kiwanis Nederland 2021.

11.20

24

Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag

25

Bekendmaking van de locatie van de Kiwanis Inspiratie dag, gecombineerd met de Algemene vergadering. 7e lustrum KI-DN. 11 september 2021

26

SLUITING

11.25

Dit jaar niet, corona gerelateerd

Carel Maass, Gouverneur 2019 - 2020

Piet Derks, Gouverneur 2020 - 2022
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Maaike Roosen, voorzitter van de commissie, praat ons
helemaal bij. Officiële start van het jubileumproject en de
inzameling van de clubbijdragen.
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11

ACCOUNTANTSVERSLAG
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ACCOUNTANTSVERSLAG
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ACCOUNTANTSVERSLAG
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ACCOUNTANTSVERSLAG
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018/2019

Verslag van het bestuursjaar 2018-2019 van Kiwanis
International District Nederland
Bestuursjaar 2018 - 2019; Gouverneur Peter Pietersen
Cijfers op basis van toegerekende baten en kosten met aansluiting op baten en kosten op kasbasis
zoals gerapporteerd door de accountant.
Auteur: Sofia Carbajo, penningmeester en Leo Wielstra, secretaris en voormalig penningmeester

INKOMSTEN
De inkomsten uit contributies en congresbijdrage waren begroot op €112.850; bestaande uit
contributies van 2.060 leden (€47.50 per lid per jaar), totaal €97.850, en congresbijdrage van
€15.000.
In werkelijkheid kwam er €109,159 binnen aan contributies en congres bijdragen, waarbij sommige
clubs iets te veel, en anderen te weinig betaald hebben. De totale inkomsten waren met €112,455
dicht bij de begrootte inkomsten, dankzij de individuele kaartenverkoop congres van €3296.
In het jaar 2018-2019 was de verwachting dat er weer een groei van leden zou zijn. Helaas bleek
de daling van leden door te zetten. Waren er nog 2078 leden in maart 2018 (toen de begroting
werd opgesteld), per 30 september 2018 was sprake van 1966 leden, 94 minder dan voorzien in
maart toen de begroting werd opgesteld. De volgende clubs hebben zich opgeheven: Valkenburg
(23 leden), Drachten (15 leden), Steenbergen (12 leden), Barendrecht (6 leden), Hengelo (3 leden)
en Young Professionals (3 leden). Verder heeft KC Enschede een grote aderlating ondergaan, van
21 naar 3 leden
UITGAVEN
De uitgaven zijn onder te verdelen in een zevental categorieën, en de projecten.
Categorieën: Per categorie geef ik aan hoeveel er begroot was, hoeveel er is uitgegeven, en wat
de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest. Omdat een deel van de facturen pas na het boekjaar
binnenkomt (boekjaar loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019) geef ik aan hoeveel
kosten er binnen het boekjaar zijn betaald, en welke nagekomen facturen nog zijn betaald na het
boekjaar. Op deze manier is duidelijk wat de daadwerkelijke besteding is geweest, en kan een
goede aansluiting gemaakt worden met de accountantsverklaring.
Vergaderingen DB en AB
De kosten voor de verschillende vergaderingen waren €7255, tegen een begroting van €7825.
Er waren minder vergaderingen (6 DB tov 10 begroot, 6 AB vergaderingen tov 7 begroot) en
de kosten waren minder dan begroot (168 euro voor een DB, 941 euro voor een AB). Het video
vergaderen is inmiddels volledig ingeburgerd voor het DB.
17
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Verslag van het bestuursjaar 2018-2019 van Kiwanis International District Nederland

Dagelijks Bestuur
Voor het DB (vooral reiskosten van gouverneur, elect, immediate past, secretaris en
penningmeester alsmede de vergaderfaciliteiten voor het DB in FIGI) was 15.700 euro begroot.
Er is 15.121 uitgegeven binnen het boekjaar. De post ‘onvoorzien’ was helaas onvoldoende
om de onverwachte kosten van de kandidaatstelling van de Gouverneur Elect (711 euro) en de
kandidaatstelling van Martien van der Meer voor Trustee (1137 euro) te kunnen dragen.
Luitenant Gouvernors
De kosten gemaakt door de LGs waren minder dan de helft van wat begroot was, namelijk €3.388
ten opzichte van €7.200. Sommige LGs kiezen er voor weinig tot niets te declareren.
Landelijke activiteiten
Er was een bedrag van 16.000 euro begroot voor landelijke activiteiten (najaar bijeenkomst, regio
bijeenkomsten en de landelijke training dag voor het nieuwe bestuur). Er is 9.908 euro uitgegeven,
6.092 euro minder dan begroot, omdat tussen opstellen van budget (mei 2018) en het bestuursjaar
zelf besloten is geen landelijke vergadering te houden. Dit scheelt 5.000 euro.
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 25.000 euro als kosten in de begroting. De totale kosten van het
congres bedroegen 28.292 euro; ruim 3.000 euro hoger dan gebudgetteerd. De keuze voor twee
verschillende locaties zorgden voor dubbele overhead en inrichtingskosten. Verder werd er meer
uitgegeven aan het Vriendschapsdiner op de zaterdagavond.
De grootste kosten werden besteed aan de zalen (6.774 euro), het vriendschapsdiner en lunch
(8.015 euro), de spreker (3.025 euro) en hotelovernachtingen (2.887 euro).
Er is een hogere bijdrage ontvangen van de clubs (16.224 ipv 15.000 euro) en de opbrengsten uit
de losse kaartverkoop bedroegen 3.296 euro. Per saldo heeft het congres 1.228 opgeleverd voor de
kas van Kiwanis.
De deelname aan het congres was in lijn met voorgaande jaren. Na een leuke start door de
kinderburgemeester van Hilversum ging het formele programma van start. Zowel de voordracht
van professor Honing over muziek en intelligentie als het spel van de Fancy Fiddlers werden goed
ontvangen. En de kinderen van Vakantieland Almere hebben genoten van Beeld en Geluid, van de
tromboneles door MrPBone en natuurlijk van de patat.
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Verslag van het bestuursjaar 2018-2019 van Kiwanis International District Nederland

Onverwacht middelpunt van de belangstelling werd Ap Lammers, die een Hixon award mocht
ontvangen voor zijn inzet voor de vereniging gedurende de afgelopen vijf jaar als secretaris.
De onderstaande tabel laat zien hoeveel betalende bezoekers het congres hebben bezocht, en de
verdeling van deze bezoekers in de verschillende categorieën. Cijfers in onderstaande tabel zijn op
basis van Mollie ontvangen betalingen. Het lijkt erop dat deze ontvangsten niet in de pas lopen met
het algemene beeld in de zaal, waar over het algemeen meer mensen aanwezig zijn, zowel bij het
formele programma als bij het informele programma.

Opgenomen in deze categorie in het Accountantsverslag is ook een bedrag van 2.503 euro voor de
buitengewone Algemene Vergadering van januari 2019, hiervoor was niet begroot in mei 2018.
Internationaal
Voor internationale activiteiten (met name de Europese en Wereld congressen) was 4.000 euro
begroot. De werkelijke kosten waren € 4.507 ( KI Convention €2.958, KI-EF Convention € 1.300, en
€250 onvoorziene kosten als vergoeding voor deelname aan de European Youth Summit).
Beheer
Beheer omvat allerhande zaken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging.
Begroot was hiervoor een bedrag van 28.475 euro. Op kasbasis is 29.746 euro uitgegeven,
waarvan 18.363 voor rekening van bestuursjaar 2018-2019.
Voor PR was 17.000 euro begroot, inclusief de door de ledenvergadering beschikbaar gestelde
extra €15.000. Er is 9.860 uitgegeven voor events van dit jaar. We hebben een aantal
succesvolle campagnes ondersteund van lokale clubs dmv inzet van een social media reporter,
en online campagnes op Facebook en Instagram. Mooie voorbeelden zijn de Roefeldag Venray,
Avond4daagse Halderberge, Cityrun Veendam, Vliegerfeest Westland en het Nederlandse
kampioenschap Maisstengel hangen van Land Van Cuijk. De totale kosten bedroegen 4.538 euro.
Daarnaast is er 2.347 euro besteed aan een Kiwanis partytent (te huren bij Ap Lammers), en 1.487
aan meer traditionele middelen als tasjes en winkelwagenmuntjes. Dit jaar werd ook nog 4.779
euro betaald voor de pilot in regio Haaglanden voor een combinatie van advertenties en online
bannering. Deze pilot werd uitgevoerd in het voorgaande jaar.
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Verslag van het bestuursjaar 2018-2019 van Kiwanis International District Nederland

De tweede post binnen ‘beheer’ betreft kosten bank (ABN AMRO) en accountant. Deze kosten
waren begroot voor 4.235 euro. Werkelijke kosten waren 3.858. Daarnaast zijn er nog rekeningen
voor de accountant betaald van het voorgaande jaren. Dit was een rekening van 3.630. Inmiddels
zijn we overgegaan naar een veel goedkopere accountant. De derde post binnen ‘beheer’ betreft
kosten van onderscheidingen zoals ‘pins’ en ‘patches’ voor op de vaandels en het life time
membership voor de past Gouverneur (670 euro). Hiervoor was 1.500 euro gebudgetteerd. De
werkelijke kosten bedroegen 1.549. Daarnaast zijn er een aantal oude facturen betaald aan de
webshop in Belgie voor 2015 en 2016 (!). Dit betreft een bedrag van 2.974. De overige kosten
betreffen de Kiwanis app (187 euro per maand), een eenmalige aanpassing ten behoeve van de
congresregistratiemodule op de website (543 euro), en de kosten van het secretariaat (792 euro).
Projecten & Commissies
Kiwanis Nederland kent een aantal commissies: Strategie, Communicatie, Academy, Club Building,
Lustrumprojecten, en de Juridische Commissie. Voor de commissies en projecten was een bedrag
van 13.675 euro begroot. Er is een bedrag van 5.867euro uitgegeven, waarvan 4500 euro voor de
Kiwanis Magazine en 1.330 voor de communicatie commissie. De achtergebleven uitgaven komen
Bezoekers congresKolomlabelsRijlabels2016201720182019Bestuur29182720Oud
Bestuur822115Thuisclub23443(leeg)31223516Eindtotaal686512754
voornamelijk doordat de Commissie Strategie, Commissie Clubbuilding en Commissie
Partnerschappen geen kosten hebben gemaakt, en ook het Innovatie Fonds de €7.000 niet heeft
besteed heeft.
Conclusie
De totale verenigingsbaten waren begroot op 112.850, uiteindelijk is er inclusief kaartverkoop van
het congres, en ondanks lagere betalingen uit contributies 112.455 euro ontvangen.
De totale verenigingskosten waren begroot op 117.875 euro. Uiteindelijk is er 91.465 uitgegeven op
toegerekende basis en 104.732 euro uitgegeven op kasbasis.
Het saldo van dit verenigingsjaar is daarmee 7.723 euro. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de
spaarrekening.
Het bestuur verwacht de clubs een goede ondersteuning te kunnen bieden met PR via Facebook
en Instagram en door middel van de gemoderniseerde website. Social media bieden de
mogelijkheid om door middel van micromarketing alleen die groep kandidaten voor vrijwilligerswerk
aan te spreken die voor een lokale club relevant is, d.w.z. in een straal van ca 15 km rondom
20
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Verslag van het bestuursjaar 2018-2019 van Kiwanis International District Nederland

een club. Hiermee biedt social media een zeer effectieve ondersteuning van ons streven om
naamsbekendheid, binnen de beschikbare financiële middelen, in te zetten. We hopen dan ook dat
er nog veel meer clubs gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden. De financiële middelen
zijn daarvoor ruim aanwezig. Zoals het extra budget voor PR/Communicatie en het Innovatiefonds;
hopelijk worden deze binnenkort volledig aangewend.
Al met al is een beleidsmatige en praktische aanzet gegeven conform het jaarmotto ‘Dynamisch en
Betrokken’: openstaan voor de veranderingen in de maatschappij waarin we ons bevinden.

Erratum
Toevoeging aan het accountantsverslag (Kiwanis jaarverslag 2018-2019), pagina 3, overzicht
van bestuur. (Met dank aan Det Verhoeven). Martien van der Meer is abusievelijk genoemd als
Immediate Past Governeur. Dat moet zijn Det Verhoeven.

21

BELEIDSPLAN 2020/2021

Kiwanis Nederland
Beleidsplan
2020-2021

Revitalisatie tijdens en na de Covid-19 crisis

Versie: 11 mei 2020

Beleidsplan 2020-2021
Hoofdlijnen:
• Continuïteit
• Realiteit
• Pragmatiek
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Er lag een goed plan voor 2019-2020
De Covid-19 crisis heeft Kiwanis activiteiten nagenoeg stilgelegd
Aanpassing aan de nieuwe realiteit krijgt prioriteit
Deze crisis biedt ook kansen (o.a. transitie naar digitale samenwerking)
KI-DN gaat voor een 2-jarig gouverneurschap
Het huidige plan wordt doorgezet (met een beperkt aantal aanvullingen)
Werken aan een moderne organisatie (aantrekkelijk door een actief beleid
voor jongeren, vrouwen, ouderen)

✓ Geef jongeren een podium (betrek jongeren, niet Kiwanis leden, bij projecten)
✓ Geen 2021 traditioneel congres (maar een Algemene Vergadering en een Kiwanis
Inspiratiedag)
Zie bijgaand jaarplan; acties worden uitgewerkt en specifiek gemaakt met nieuwe team
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•

Kiwanis heeft
geen landelijke
bekendheid

•

Kiwanis kiezen
•
landelijke thema’s
voor goede
doelen

•

Steeds lastiger
om sponsoren
te binden
Doe-projecten
minder
populair

•

Minder geld
doneren, meer
problemen
oplossen
Clubs gaan van
elkaar leren

•

Moderne
organisatie,
meer digitaal
Inspirerende
visie van
Kiwanis

•

die hulp bieden
aan kinderen

Fundraising

Projecten

Doeproject

directe hulp

•

•

Kiwanis clubs

Friendship, Fun, Fundraising
Motto: serving the children
of the world

Kiwanis waardeketen

•
•

•

•

Weinig jongeren •
en vrouwen
Verloop
Voor 30-plussers •
te weinig
attractief
Urgentie

Communiceer
successen
Maak PR van
Lustrum
project 2021

•

Moderne
website en
apps

•

Kiwanis clubs
zijn lokaal
relevant en
landelijk
bekend

Geef ook
jongeren uit
de doelgroep
een podium
bij Kiwanis
projecten

•

Kiwanis
geïdentificeerd
met doelen die
generatie 30plussers
aanspreekt

Clubs bezoeken
elkaar met een
doel (= leren)
Social media
inzetten voor
projecten

•

Kiwanis clubs
en leden zijn
trots op wat ze
bereiken

•
Regio bijeenkomsten door
clubs en voor
clubs versterken
•

Verandering

Acties

Kiwanis zijn
interessant voor
alle leeftijds
categoriën
Kiwanis digitaal
verbonden
Resultaat

KI-DN: kalender 2020-2021
Teamdag�LG's�en�DB
Dagelijks�Bestuur
Algemeen�Bestuur+�Voorzitters
Congres/�Algemene�Vergadering
Dagelijks�Bestuur
Algemeen�Bestuur+�Voorzitters
Dagelijks�Bestuur
Dagelijks�Bestuur
Algemeen�Bestuur
Regiobijeenkomst�A
Regiobijeenkomst�B
Dagelijks�Bestuur
Regiobijeenkomst�C
Regiobijeenkomst�D

Kiwanis�Nederland
�Mei�2020
Bosschenhoofd
23
�September�2020
video�conf
centraal�in�NL
Geleen
�Oktober�2020
video�conf
centraal�in�NL
�November�2020
video�conf
�Januari�2021
video�conf
centraal�in�NL
�Februari�2021
�Maart�2021
video�conf

24 �Mei�2020

19.00�uur

geannuleerd

1 �Sept�2020
5 �Sept�2020
12 �Sept�2020

19.30�uur
10.00�uur
10.30�uur

geen�congres

6 �Okt�2020
17 �Okt�2020

19.30�uur
10.00�uur

3 �Nov�2020

19.30�uur

12 �Jan�2021
16 �Jan�2021

19.30�uur
10.00�uur

18 �Febr�2021

19.30�uur

4
9
18
25

19.30-21.00
19.30-20.30
19.30-21.00
19.30-21.00

�Maart�2021
�Maart�2021
�Maart�2021
�Maart�2021

�April�2021
Dagelijks�Bestuur
Algemeen�Bestuur
Teamdag�LG's�en�DB

�Mei�2021
video�conf
centraal�in�NL
Hoeven�(Bovendonk)
��Juni�2021

21

4 �Mei�2021
8 �Mei�2021
22 �Mei�2021

19.30-20.30
10.00-14.00
19.30-15.00

31 ��Aug�2021

19.30-20.30

4 �Sept�2021
11 �Sept�2021
11 �Sept�2021

10.00-14.00
10.30-12.00
12.00-17.00

�Juli�2021
Dagelijks�Bestuur
Algemeen�Bestuur+�Voorzitters
Algemene�Ledenvergadering
Kiwanis�Inspiratiedag

�Augustus�2021
video�conf
��September�2021
centraal�in�NL
Hoeven�(Bovendonk)
Hoeven�(Bovendonk)
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Beoogde doelen:
• Daar waar het kan:
vaker en korter
vergaderen via video
conferentie
• Regiobijeenkomsten
versterken voor
meer verbinding
tussen clubs
• Met zijn allen
werken aan een
jaarlijkse Kiwanis
Inspiratie dag

# jongeren in
projecten

•

die onze hulp nodig hebben

Organisaties

•

Niet zichtbaar
hoeveel
impact Kiwanis
heeft

# tevredenheid
score

•

# leden < 40 jaar

Een beter leven voor
kinderen

# positieve
persberichten

KI-DN: jaarplan 2020-2021

Mee
t
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KI-DN: LG’s 2020-2021
Divisie
Kees van Ee
Dirk Stehouwer
Vester Reijnders
Vacature
Harrie van de Berg
Vacature
Eric Jan Sobels
Maaike Roosen
Jan Eric Lübbers
Aart de Zeeuw
Marc Ent
Louis Huissen

KC Assen
KC Rotterdam
KC Utrecht
KC Venray Schieepersland

KC Barneveld
KC ‘s Hertogenbosch
KC Delft
KC Schouwenduivenland
KC Almelo
KC Lelystad

2 Noord Oost
D
4 Holland Zuid
C
5 Centrum West
D
6 Brabant West
B
7 Zuid Oost
A
8 Zuid Limburg
A
9 Centrum Oost
D
10 Brabant Midden B
11 Holland Midden C
12 Zeeland
B
14 Veluwe IJsselland D
15 Flevolanden-Gooi C

Kiwanis Nederland DB
Dagelijks Bestuur samenstelling
Piet Derks
Carel Maass
Leo Wielstra
Sofia Oudmaijer-Carbajo

Gouverneur
Immediate Past Gouverneur
Secretaris
Penningmeester
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Begroting 2020-2021
Begroting:
• Continuïteit
• Realiteit
• Pragmatiek
✓ De begroting wordt aangepast aan de voordelen van een 2-jarig
gouverneurschap (reiskostenverlaging, geen traditioneel congres elk jaar)
✓ De bijdrage per club voor de Algemene Vergadering en Inspiratie dag
gaat omlaag
✓ Investeren in een moderne organisatie
✓ Uitgaven steeds kritisch bekijken
✓ Er komt ruimte voor initiatieven om clubs te helpen (oa social media)
✓ Herzien
Herzie onkostenregeling (oa oud bestuursleden, internationale functies)

Begroting 2020-2021

Inkomsten en uitgaven samenvatting
BEGROTING�2020�-�2021

Gouverneur

Inkomsten
#�leden�voor�begroting�in�het�jaar
#�life�time�members
#�clubs�voor�begroting�in�het�jaar
contributie�per�lid�KI-DN
contributie�per�lid�KI�(Kiwanis�International)
contributie�per�lid�KI-E�(Kiwanis�International�Europe)
bijdrage�per�club�voor�congres�(3�leden)
inkomsten�contributie�KI-DN
inkomsten�contributie�KI�(Kiwanis�International)
inkomsten�contributie�KIE��(Kiwanis�International�Europe)
TOTAAL�CONTRIBUTIES
subsidie�uit�KI-E��(Kiwanis�International�Europe)�voor�stimulering�vernieuwings�projecten
bijdrage�per�club�voor�congres�(3�leden�per�club)
TOTAAL�INKOMSTEN
TOTAAL�AFDRACHTEN�KI�en�KI-E
éénmalige�of�projectkosten�in�lopend�betuursjaar
Onvoorziene�(variabele)�kosten
Terugkerende�(vaste)�kosten
DB/AB/regiobijeenkomsten
reiskosten�diversen
TOTAAL�GENERAAL�UITGAVEN

begroting�
Sept2019

begroting��begroting��
Sept�2020 Sept�2021

C�Maass

P�Derks

P�Derks

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2000
18
100
47,5
46,8
8,35
156
95000
92758
16700
204458

1950
16
100
47,5
48
8,4
103
92625
92832
16380
201837

2000
16
100
47,5
48
8,4
103
95000
95232
16800
207032

2000
15600

2000
10300

2000
10300

222058
109458
41500
3700
30600
18160
23475
226893

214137
109212
34500
3370
28836
16200
17150
209268

219332
112032
34500
3570
13836
16200
20450
200588

Contributie voor Kiwanis International is afhankelijk $/euro koers
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Begroting 2020-2021
Uitgaven per onderwerp (1)
1
2
3
4
5
6
7
8

éénmalige�of�projectkosten�in�lopend�betuursjaar
redesign�website�(eenmalig�in�2020)
PR�kosten�(naamsbekendheid�en�social�media�gebruik)
Innovatiefonds
donatie�aan�KCF�(kiwanis�Children�Fund)
Kiwanis�Nederland�magazine�en�verzending
clubs�leren�van�elkaar
geef�jongeren�een�podium
ondersteuning�voor�Young�Kiwanis�initiatieven�KI-E��(Kiwanis�International�Europe)
totaal�éénmalige�of�projectkosten�in�lopend�bestuursjaar
Onvoorziene�(variabele)�kosten
kosten�voor�Trustee/�internationale�functie�voor�een�Kiwanis�Nederland�lid�
afkopen�life�time�membership
oorkondes�voor�jubilarissen,�speldjes/lintjes�
totaal�onvoorzienen�(variabele)�kosten
Terugkerende�(vaste)�kosten
verzekeringen/bankkosten/accountant
secretariaat�kosten
ledenadministratie�kosten,�mailchimp
kosten�voor�webmaster
IT�support�(GoMotion)
congreskosten�vanuit�KI-DN
totaal�terugkerende�(vaste)�kosten

2019/2020
12500
17000
5000
2500
4500

2020/2021

2021/2022

20000

20000

41500

4500
4000
4000
2000
34500

4500
4000
4000
2000
34500

2200
800
700
3700

500
800
2070
3370

1500
0
2070
3570

4350
750

1500
500
336
1000
3000
22500
28836

1500
500
336
1000
3000
7500
13836

2020/2021
500
3000
1200
3500
8000

2021/2022
500
3000
1200
3500
8000

16200
5000
0
500
500
500
1000
2000
5000
150
300
400
400
500
500
400
17150

16200
5000
2000
0
500
500
2000
3000
5000
150
300
400
800
200
200
400
20450

3000
22500
30600

Begroting 2020-2021
Uitgaven per onderwerp (2)

2019/2020
500
4460
1200
3500
8000
500
18160
6000
3500
500
250
750
2000
3000
5000
0
250
400
725
200
500
400
23475

5�DB�vergaderingen�(2�keer�face�to�face)
4�AB�vergaderingen�op�locatie
afscheidslunch�voor�het�team�van�LG's�vanwege�vertrekkende�LG's
teamdag�in�mei�voor�LG's�en�DB
4�regiobijeenkomsten
verbinden�leden�(welkom�voor�nieuwe�leden)
totaal�AB�en�DB�bijeenkomsten
reis/verblijfskosten�Gouverneur
reis/verblijfskosten�Gouverneur-elect
reis/verblijfskosten�Immediate�past�gov
reis/verblijfskosten�secretaris
reis/verblijfskosten�penningmeester
reis/verblijfskosten�Gov�+�Gov-elect�KI-E�gerelateerd�en�congres
reis/verblijfskosten�Gov�+�Gov-elect�internationaal�congres
reiskosten�van�LG's�voor�divisievergaderingen�en�clubbezoek
reiskosten�commissie�Juridische�zaken
reiskosten�commissie�Strategie
reiskosten�commissie�ledenaantal/club�support
reiskosten�commissie�PR/communicatie
reiskosten/representatie/flyers�commissie�Lustrum�project
reiskosten�etc.�commissie�Vrouwen�bij�Kiwanis
reiskosten�commissie�Opleidingen/Academy
totaal�declareerbare�reis�en�verblijfkosten
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KI-DN Commissies 2020-2021
Commissies:
• Continuïteit
• Realiteit
• Pragmatiek
Door Covid-19 zijn de meeste plannen beperkt uitgevoerd
Gebruik het najaar van 2020 om de commissies te herdefiniëren
Maak nieuwe plannen met een 2-jarige scope
Doe dit samen met het nieuwe team (Bestuur , LG’s en commissie
voorzitters)
✓ Bijgaand de status van de huidige commissies
✓ De 2 Lustrum gerelateerde commissies worden samengevoegd
✓ Bijgaand een concept vervolg opdracht per commissie

✓
✓
✓
✓

KI-DN: commissies 2019-2020
Commissies

Start

Eind
e

Voorzitter

Resultaten

Wanneer

Vrouwen binnen Kiwanis
Nederland
Richting gevend en initiatieven
Meer vrouwen bij Kiwanis

Q3
2019

2021

Lindy Ward
Maaike Roosen
Chantal Rohaan

Een eerste rapport

Dec 2019

Vrouwendag organiseren

Q2 2020

Ivm Covid-19 niet
doorgegaan

Juridische commissie
Adviserend aan DB en AB

nvt

Lex van Hengstem
Wim Gerlach
Jan-Peter Hopmans

Advies op verzoek, op advies op eigen initiatief

Communicatie en PR
Beleid en uitvoering

Q3
2019

Frans vd Avert
Ap Lammers
Vincent Speur
Vester Reijnders
Bart-Jan Bartholomeus

Vernieuwde website

Nov 2019

gerealiseerd apil

Update Kiwanis app

Nov 2019

Aanstellen webmaster

Nov 2019

Integratie website en Kiwanis Academy

Jan 2020

8 clubs bezoeken in 2020 met een plan

Aug 2020

Club ledental

nvt

Rob van der Most
Martin Poesen
Wim Gerlach

Q4
2019

Lindy Ward
Leo Wielstra (adviseur)
vac

Opleiding en Academy

Status

Diverse clubs
succesvol benaderd
Geen aktiviteiten

Lustrum Projecten
Evalueren voorgaande projecten

nvt

nvt

Gert van Lieshout

Rapportage over projecten uit het verleden

Dec 2020

Lustrum Project 2021
Stimuleren en Uitvoeren

Q3
2019

Q3
2022

Maaike Roosen
Ger Adams
Joost Boer
Henk Spelde
Piet Derks

Plan van aanpak

Maart 2020

Feestelijke overhandiging resultaat

Sept 2021

Strategie Lange termijn richting
en monitoren jaarlijkse plannen

2018

2020

Hendrik Beuvink
Guido Palm
Michel Oldenburg
Erik Luijkx

Update strategie document

Sept 2020
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KI-DN: commissies 2020-2022
Commissie:
Vrouwen binnen Kiwanis
Nederland

Doelstelling:
Meer vrouwen bij Kiwanis

Initiële opdracht:
• Bevorderen dat het percentage vrouwelijke leden gaat stijgen
• Suggesties geven om de doorstroming van vrouwen naar DB, AB, commissies etc. te
verbeteren
• Voorstellen te doen rechtstreeks aan het bestuur om een beter vrouwvriendelijker klimaat
binnen KIDN te scheppen
Specifieke resultaten in 2019-2020:
• Eerste rapport december 2019
• Vrouwendag organiseren in voorjaar 2020

Gerealiseerd:
• ??
• Ivm Covid-19 geen doorgang

Specifieke resultaten in 2020-2021:
• Een evaluatie rapport per eind augustus 2020 (ivm subsidie KIEF)
• Maak plan (SMART) voor 2020-2021 ; klaar 31 oktober 2020

KI-DN: commissies 2020-2022
Commissie:
Communicatie en PR

Doelstelling:
Beleid en uitvoering van
communicatie

Initiële opdracht:
• Introduceren nieuwe website, conform plannen 18-19 (nov 2019)
• Updaten Kiwanis app
• Zoeken en benoemen Kiwanis webmaster
• Volledige integratie vernieuwde Kiwanis website, Academy website, nieuwsroom (jan 2020)
• Additionele vragen door DB gesteld in jan 2020 (welke kanalen voor welk doel)
Specifieke resultaten in 2019-2020:
• Vernieuwde website Nov 2019
• Geïntegreerde websites Jan 2020
• Webmaster
• Kiwanis app
• Additionele vragen van DB

Gerealiseerd:
• April 2020; Kiwanis Newsroom is klaar
• ?
• Webmaster zoeken lag bij db
• ?
• Geen competentie in de commissie

Specifieke resultaten in 2020-2021:
• Een evaluatie rapport per eind mei 2020, overleg met DB over aangepaste opdracht
• Maak plan (SMART) voor 2020-2021 ; klaar 31 oktober 2020
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KI-DN: commissies 2020-2022
Commissie:
Strategie

Doelstelling:
Strategie voor de midden lange
termijn, gedragen door de leden

Initiële opdracht:
• Ontwikkelen van een midden lange termijn strategie voor Kiwanis Nederland
• Borgen dat de voorgesteld strategie voldoende draagvlak heeft bij leden en het AB
• Draagt zorg voor de jaarlijkse monitoring van de uitvoering van dit plan
• Doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan het DB/AB indien aanpassingen noodzakelijk
zijn op basis van actuele ontwikkelingen
• Evaluatie van het vigerende plan met het DB en AB en rapportage hierover jaarlijks
rechtstreeks aan de Algemene Vergadering
Specifieke resultaten in 2019-2020:
• Strategie plan op Congres 2019
• Evaluatie huidig plan Sept 2020

Gerealiseerd:
• September 2019
• ..

Specifieke resultaten in 2020-2021:
• Beoordelen of herziening nodig en gewenst is in het licht van de gevolgen van de Covid-19
crisis; eind november 2020 met AB/DB bespreken

KI-DN: commissies 2020-2022
Commissie:
Juridische zaken

Doelstelling:
Adviseren AB en DB vanuit
juridisch perspectief

Initiële opdracht:
• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het DB en AB over Kiwanis Nederland
gerelateerde onderwerpen vanuit juridisch perspectief
• Op vraag van DB advies geven over voorgestelde veranderingen aan de statuten en/of het
huishoudelijke regelement
• Actualiseren van de Kiwanis Nederland statuten, club statuten in lijn met de Internationale
bylaws
Specifieke resultaten in 2019-2020:
• Aanpassingen en herziening huishoudelijk
regelement

Gerealiseerd:
• September 2019

Specifieke resultaten in 2020-2021:
• Te bespreken in mei 2020
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KI-DN: commissies 2020-2022
Commissie:
Club ledental

Doelstelling:
Behoud van aantal leden en aantal
clubs

Initiële opdracht:
• Al jaren is er een afname van het aantal leden en aantal clubs; luister naar de problemen in
de clubs
• Er zijn diverse clubs met relatief weinig leden; probeer deze clubs te helpen het leden aantal
weer te laten groeien
• Bezoek clubs en luister naar hun problemen, probeer suggesties te doen, te helpen
• Stel al lerende handvatten op voor clubs
Specifieke resultaten in 2019-2020:
• Bezoek minstens 8 clubs in 2020

Gerealiseerd:
• Goede progressie gemaakt!

Specifieke resultaten in 2020-2021:
• Aanpassen van de aanpak en mogelijk meer leden in deze commissie

KI-DN: commissies 2020-2022
Commissie:
Lustrum projecten en Lustrum
2021

Doelstelling:
Volgen van voorgaande Lustrum
project resultaten en succes maken
van Lustrum project 2021

Initiële opdracht:
• Onderhouden van contacten met de organisaties die in het
verleden grote donaties uit Kiwanis Lustrum project ontvangen
hebben; rapporteer hierover jaarlijks aan DB/AB
• Oproep doen naar leden en clubs om projecten voor te dragen die geschikt zijn voor het
Lustrum project 2021; voorselectie presenteren aan Algemene Vergadering op congres 2019
• Leden kiezen het winnende project; mogelijk digitaal in stemming brengen in najaar 2019
• In 2020-2021 clubs stimuleren een bijdrage van 2500 euro te leveren
• Voorstel doen aan DB/AB voor feestelijke afsluiting in 2021
Specifieke resultaten in 2019-2020:
• Selectie van Lustrum project eind 2020

Gerealiseerd:
• Het Vergeten Kind is geselecteerd op basis
van digitaal stemmen

Specifieke resultaten in 2020-2021:
• Herzie de ambities in verband met de situatie ontstaan door Covid-19 crisis
• November 2020 nieuw plannen presenteren
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BEGROTING 2020 - 2021
journaal
rekening
Gouverneur

Inkomsten
# leden voor begroting in het jaar
# life time members
# clubs voor begroting in het jaar
contributie per lid KI-DN
contributie per lid KI (Kiwanis International)
contributie per lid KI-E (Kiwanis International Europe)
bijdrage per club voor congres (3 leden)
inkomsten contributie KI-DN
inkomsten contributie KI (Kiwanis International)
inkomsten contributie KIE (Kiwanis International Europe)
TOTAAL CONTRIBUTIES

8000

subsidie uit KI-E (Kiwanis International Europe) voor stimulering vernieuwings projecten
bijdrage per club voor congres (3 leden per club)
TOTAAL INKOMSTEN

Uitgaven

# leden op peildatum voor afdracht KI (Kiwanis International)
# leden op peildatum voor afdracht KI-E (Kiwanis International Europe)
afdracht aan KI (Kiwanis International)
afdracht aan KI-E (Kiwanis International Europe)
TOTAAL AFDRACHTEN KI en KI-E

4552
4554
4560
4546
4562
4560
4560
4560

4502
4553
4553

4555
4550
4550
4550
4551
4532

4500
4501
4501
4534
4538
4535
4503

1
2
3
4
5
6
7
8

éénmalige of projectkosten in lopend betuursjaar
redesign website (eenmalig in 2020)
PR kosten (naamsbekendheid en social media gebruik)
Innovatiefonds
donatie aan KCF (kiwanis Children Fund)
Kiwanis Nederland magazine en verzending
clubs leren van elkaar
geef jongeren een podium
ondersteuning voor Young Kiwanis initiatieven KI-E (Kiwanis International Europe)
totaal éénmalige of projectkosten in lopend bestuursjaar
Onvoorziene (variabele) kosten
kosten voor Trustee/ internationale functie voor een Kiwanis Nederland lid
afkopen life time membership
oorkondes voor jubilarissen, speldjes/lintjes
totaal onvoorzienen (variabele) kosten
Terugkerende (vaste) kosten
verzekeringen/bankkosten/accountant
secretariaat kosten
ledenadministratie kosten, mailchimp
kosten voor webmaster
IT support (GoMotion)
congreskosten vanuit KI-DN
totaal terugkerende (vaste) kosten

5 DB vergaderingen (2 keer face to face)
4 AB vergaderingen op locatie
afscheidslunch voor het team van LG's vanwege vertrekkende LG's
teamdag in mei voor LG's en DB
4 regiobijeenkomsten
verbinden leden (welkom voor nieuwe leden)
totaal AB en DB bijeenkomsten
reis/verblijfskosten Gouverneur
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begroting
Sept2019

begroting begroting
Sept 2020 Sept 2021

C Maass

P Derks

P Derks

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2000
18
100
47,5
46,8
8,35
156
95.000
92.758
16.700
204.458

1950
16
100
47,5
48
8,4
103
92.625
92.832
16.380
201.837

2000
16
100
47,5
48
8,4
103
95.000
95.232
16.800
207.032

2.000
15.600

2.000
10.300

2.000
10.300

222.058

214.137

219.332

1982
2000
92.758
16.700
109.458

1934
1950
92.832
16.380
109.212

1984
2000
95.232
16.800
112.032

2019/2020

2020/2021

2021/2022

20.000

20.000

41.500

4.500
4.000
4.000
2.000
34.500

4.500
4.000
4.000
2.000
34.500

2.200
800
700
3.700

500
800
2.070
3.370

1.500
2.070
3.570

4.350
750

1.500
500
336
1.000
3.000
22.500
28.836

1.500
500
336
1.000
3.000
7.500
13.836

2020/2021
500
3.000
1.200
3.500
8.000

2021/2022
500
3.000
1.200
3.500
8.000

16.200
5.000

16.200
5.000

12.500
17.000
5.000
2.500
4.500

3.000
22.500
30.600
2019/2020
500
4.460
1.200
3.500
8.000
500
18.160
6.000

BEGROTING 2020/2021

4504
4507
4505
4506
4542
4541
4508
4568
4561
4563
4564
4565
4567
4566

reis/verblijfskosten Gouverneur-elect
reis/verblijfskosten Immediate past gov
reis/verblijfskosten secretaris
reis/verblijfskosten penningmeester
reis/verblijfskosten Gov + Gov-elect KI-E gerelateerd en congres
reis/verblijfskosten Gov + Gov-elect internationaal congres
reiskosten van LG's voor divisievergaderingen en clubbezoek
reiskosten commissie Juridische zaken
reiskosten commissie Strategie
reiskosten commissie ledenaantal/club support
reiskosten commissie PR/communicatie
reiskosten/representatie/flyers commissie Lustrum project
reiskosten etc. commissie Vrouwen bij Kiwanis
reiskosten commissie Opleidingen/Academy
totaal declareerbare reis en verblijfkosten

3.500
500
250
750
2.000
3.000
5.000
250
400
725
200
500
400
23.475

500
500
500
1.000
2.000
5.000
150
300
400
400
500
500
400
17.150

2.000
500
500
2.000
3.000
5.000
150
300
400
800
200
200
400
20.450

117.435

100.056

88.556

2019_2020
204.458
15.600
2.000
222.058

2020_2021
201.837
10.300
2.000
214.137

2021_2022
207.032
10.300
2.000
219.332

109.458
41.500
3.700
30.600
18.160
23.475
226.893

109.212
34.500
3.370
28.836
16.200
17.150
209.268

112.032
34.500
3.570
13.836
16.200
20.450
200.588

(4.835)

4.869

18.744

inkomsten
bijdrage congreskosten vanuit clubs en KI-DN
betalende bezoekers (aantal keer prijs kaart)
betalende bezoekers overnachtingen
betalende bezoekers diner
betalende deelnemers partnerprogramma
TOTAAL INKOMSTEN CONGRES

22.500
525
960
938
1.125
26.048

22.500
500
900
950
1.200
26.050

7.500
7.500

uitgaven
PR/congresmappen/bewegwijzering/folders
congresdag (175 deelnemenrs) /geluid/bloemen/techniek/vervoer etc
activiteit/ spreker etc
overnachtingen voor gasten KIDN (4 vr+15 za)/ lunch-diner
partnerprogramma (25 pers)/ lunch voor kinderen die te gast zijn
middagprogramma
vriendschapsdiner (70 pers)
TOTAAL UITGAVEN CONGRES

2.450
11.725
900
3.675
1.050
2.450
4.375
26.625

2.400
11.000
900
2.500
1.000
2.600
4.500
24.900

400
5.000
400
1.100
504
7.404

1.150

96

SUB TOTAAL UITGAVEN KI-DN

OVERZICHT BEGROTING KI-DN
inkomsten uit contributies
inkomsten uit clubbijdrage voor congres
subsidie uit KI-E (Kiwanis International Europe) voor stimulering vernieuwings projecten
TOTAAL GENERAAL INKOMSTEN
TOTAAL AFDRACHTEN KI en KI-E
éénmalige of projectkosten in lopend betuursjaar
Onvoorziene (variabele) kosten
Terugkerende (vaste) kosten
DB/AB/regiobijeenkomsten
reiskosten diversen
TOTAAL GENERAAL UITGAVEN
saldo
Begroting tradidioneel congres / of enkel Algemene Ledenvergadering met ontmoetingslunch

Saldo begroting congres (inkomsten minus uitgaven)

(578)
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CONTRIBUTIEVOORSTEL

Jaarlijkse contributie Kiwanis Nederland 2020-2021
Deze contributie zal worden geheven per club over alle leden per peildatum 1 oktober 2020.
De contributie per lid: €47,50 is ongewijzigd.
Congresbijdrage per club wordt verlaagd naar 103 euro voor 3 vertegenwoordigers, in het kader van de invoering van
een 2-jaarlijks congres.
Nieuwe leden: €47,50 (ongewijzigd) voor een aflopende maandelijkse staffel op datum van de maand van aanmelding
van het lid.
Kiwanis Europe en Kiwanis International

De jaarlijkse contributie voor Kiwanis International en Kiwanis Europe wordt op een later tijdstip vastgesteld, maar we
verwachten geen grote veranderingen.
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GOEDKEURING DREMPELWAARDE

Artikel 19

1.

Het Algemeen Bestuur is, met verkregen goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij het District zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich, tot zekerheidstelling, voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

2.

Het Algemeen Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het nemen van
besluiten en het verrichten van rechtshandelingen en investeringen, welke een door de Algemene Vergadering
vast te stellen bedrag te boven gaan, alsmede voor:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan het District een bankcrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen
het gebruik maken van een aan het District verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van
het nemen van conservatoire maatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Voor het correct laten verlopen van de bestuurszaken stellen wij voor dat de Algemene Vergadering akkoord gaat met
een drempelwaarde van 5000,- euro.
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VERSLAG KNF BESTUUR

Verslag Stichting Kiwanis Nederland Fonds (KNF)
2019 - 2020
In het verenigingsjaar 2019-2020 bestond het bestuur van het KNF uit:
• Penningmeester Jan de Jonge , KC Bergen op Zoom, past-districtspenningmeester, tot 01 mei 2020
• Penningmeester Rik Goedman, KC Golden Nederland, gouverneur KIDN 2012-2013, vanaf 01 mei 2020
• Secretaris Gerrit Roefs, KC Land van Cuijk, past-districtssecretaris,
• Voorzitter Frans van der Avert, KC Maastricht Mergelland en KC Golden Nederland, gouverneur KIDN 2014-2015.
Deze bestuursleden worden door het Algemeen Bestuur van KIDN voorgedragen en benoemd door het bestuur van KNF
• Carel Maass, KC Geleen, gouverneur KIDN 2019-2020, statutair lid;
• Peter Pietersen, KC Laren, gouverneur KIDN 2018-2019, statutair lid.
Deze bestuursleden zijn statutair lid op basis van hun bestuurlijk functie bij KIDN. Hun bestuurstermijn valt samen
met het bestuursjaar van KIDN. Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar tweemaal vergaderd, in november
2019, en in juni 2020. De taken van het KNF zijn het beheer van gelden van lustrumprojecten en het ondersteunen
van clubprojecten. KNF beschikt daartoe over een bescheiden eigen vermogen. In dat kader kon in het verslagjaar
tweemaal een donatie in ontvangst worden genomen en tweemaal een donatie worden verstrekt aan een Kiwanisclub.
Ook is een donatie gedaan aan de Kiwanis Koninkrijk Actie en is de financiële afwikkeling van deze actie verzorgd.
De jaarlijkse financiële bijdrage ad € 1.000 aan de door het bestuur van KNF toe te kennen Club Award kon dit jaar niet
worden toegekend omdat er vanwege COVID 19 geen congres van KIDN heeft plaatsgevonden. De samenwerking met
Van Klaveren, de inzamelaar van mobiele telefoons en cartridges, is ook in dit jaar voortgezet en leidt tot bescheiden
maar desondanks gewaardeerde extra inkomsten
Een belangrijk aspect in de komende periode is dat verdere
invulling gegeven gaat worden aan het vastgestelde
beleidsplan. Versterking van de eigen financiële posities door
het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen waaronder
legaten en donaties is daarbij een belangrijke opgave.
Samenwerking en afstemming met Kiwanis Children’s Fund
(KCF) vindt plaats via een bestuurlijke unie. De voorzitter van
KNF is tevens Chair voor Nederland van KCF. Ook door KCF
wordt deze samenwerking positief gewaardeerd.
Een belangrijke taak daarnaast is het zichtbaarder maken van
KNF in het eigen district.
Namens het bestuur van Kiwanis Nederland Fonds
Frans van der Avert
voorzitter
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GOUVERNEURSTERMIJN

Verlenging gouverneurstermijn
De Nederlandse maatschappij verandert snel. Dit vereist een slagvaardig bestuur, waar tijd effectief benut kan worden
door bestuursleden die op vrijwillige basis actief zijn. De gebruikelijke termijn van een gouverneur is 1 jaar, na een
aanloop periode van 1 jaar als elect. Het algemene gevoel bij de meeste gouverneurs is echter dat de effectiviteit van de
totale 3 jaar als lid beperkt is. Dit komt met name omdat men ‘de opvolger’ niet voor de voeten wil lopen.
Om te voorkomen dat het lidmaatschap van het bestuur langer dan 3 jaar zal zijn (de huidige termijn) kiezen we ervoor
om de functie van Immediate Past Gouverneur niet in te vullen. Het bestuur zal uit minimaal 4 mensen bestaan.
Bij ziekte of uitval van de Gouverneur zal de Immediate Past Gouverneur de plek van de Gouverneur innemen.
Over dit onderwerp is in februari een ledenraadpleging gehouden, waarbij een zeer grote meerderheid zich uitsprak
voor een 2-jaars termijn.
Het bestuur vraagt alle besturen van de Kiwanis clubs hun formele stem uit te brengen over dit onderwerp.
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LUSTRUM COMMISSIE

Ook het zevende lustrum van Kiwanis Nederland krijgt een plek het jaarcongres!
En dat kondigen wij graag aan in dit digitale congresboek.
Het lustrum in 2021 draait om kinderen, hoe kan het ook anders? Afgelopen jaar is via democratische en vernieuwende
wijze een lustrumproject gekozen. We gaan ons gezamenlijk inzetten voor kinderen die een vakantie kunnen genieten
bij Stichting Het Vergeten Kind.
Wat kun je van de lustrumcommissie verwachten op 12 september? Tijdens het congres zal ruimte gemaakt worden en
aandacht geschonken worden aan de voortgang van de samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind.
De formele aftrap van het zevende lustrum zal tijdens het congres plaatsvinden.
Verder nemen we jullie kort mee in initiatieven die momenteel al invulling krijgen. Een inspirerend en stimulerend
beeld!

Bovendien vindt de lancering plaats van een prachtig instrument
dat ons allemaal helpt bij het vorm en inhoud geven aan de lokale
projecten ten bate van dit goede doel. Dit instrument geeft inzicht in
de ondernomen activiteiten en in de opbrengsten. Het brengt ons met
elkaar in verbinding en draagt bij aan draagvlak. Wij zijn er trots op
jullie dit op 12 september te mogen tonen!
Dit alles wil je niet missen; doe jezelf een plezier en haak aan bij dit
bijzondere digitale congres.
Hartelijke groeten en wij kijken uit naar 12 september aanstaande,
Lustrumcommissie
Joost Boers, Ger Adams, Marianne Hesse, Henk Spelde
Bereikbaar via jubelcie@kiwanis.nl
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