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1. Opening van het eerste Digitale congres van Kiwanis International 

District Nederland. 

De Gouverneur van KI-DN 2019-2020 Carel Maass, opent met een slag op de bel het congres 

en heet iedereen van harte welkom, speciaal ook de President van KI-EF Chris Decorte, de 

directeur van Kiwanis Europa te Gent Jan Boen, de elect president van het Kiwanis Children 

funds Filip Delanote. De vertegenwoordiger van Kiwanis International (trustee) George R. 

Delisle uit Westfield Massachusetts was helaas niet aanwezig. 

Het is een bijzonder jaar geweest, niet alleen voor Kiwanis Nederland maar voor de hele 

wereld. De covid-19 pandemie veroorzaakt niet alleen veel, heel veel persoonlijk leed, verlies 

van dierbaren, maar heeft ook grote gevolgen voor de wereldwijde economie. Door de Lock 

down is het lastig de Kiwanis bijeenkomsten te houden, laat staan grote activiteiten te 

organiseren. 

We zijn een Zoom, Teams, Whereby maatschappij geworden. Met als voordeel minder reizen, 

kortere vergaderingen, maar wel een steeds groter wordend verlies aan de bindende sociale 

contact momenten. 

Eind februari was de congrescommissie al helemaal rond met het programma, de locatie, de 

programmering, een schitterend event met kinderen, onder het motto: chemie (DSM) met 

kinderen, waarbij ze zelf allerlei proefjes konden doen.  

Een meer dan leuk partnerprogramma (met huifkarren door de Limburgse heuvels naar 

wijngaarden), etc. etc. 

Luck, Wim, Bart-Jan, Ben, Richard, Stefan en Marc leden van Kiwanis Geleen enorm bedankt 

voor jullie inzet. Blijft jammer. 

 

2. Jan Boen 
Hij is sinds een jaar in dienst als directeur van het Kiwanis International kantoor te Gent. En 

nu al helemaal ingewijd.  Wij hebben hem gevraagd zijn mening als relatief buitenstaander te 

geven over Kiwanis. Na een korte introductie van hem zelf, gaat hij op de vraag in. De hele 

presentatie is na te kijken via facebook (link) van minuut 9 tot 30. Jan mist de 25 – 45-jarigen 

binnen Kiwanis, Er is een duidelijke leeftijd gap binnen de Kiwanisleden. Waarom? Ook zij 

hebben vrije tijd. Ligt dat aan naamsbekendheid? We zijn relatief te klein. Een complexe 

situatie met grote verschillen tussen Kiwanis USA en Kiwanis Europa. Grote afstand tussen 

de leden en de besturen. Een ver van mijn bed show lijkt het wel. Iedere club is uniek! Clubs 

zijn gesloten, terwijl dat tegen de Kiwanis gedachte is. Eerste kennismaking is soms oubollig. 

Verder zijn er nog veel uniseks clubs. Kan, mag, maar gemengd is mogelijk beter. We moeten 

meer pragmatisch gaan denken, geen woorden maar daden. De Kiwanis organisatie 

veroudert jaarlijks met 0.8 jaar, dat is te veel, verjonging moet! 

Voordeel van Kiwanis is wel dat er veel mogelijk is, out of the box denken wordt ook 

gestimuleerd, nieuwe clubvormingen, met alternatieve organisaties zijn zondermeer mogelijk 

en mogelijk ook wenselijk. 

Groei start vanuit de leden, geen leadership by position maar leadership by action. De 

veranderingen moeten sneller gaan.  

LG-functie omschrijving aanpassen, moet aantrekkelijker worden. Is geen ambtelijke functie. 

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
https://www.facebook.com/watch/?v=2666609283591498
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• Vanuit de vergadering komt de opmerking dat het merk Kiwanis te zwak is. Jan 

beaamt dit. 

• Proef lidmaatschap bij Kiwanis is mogelijk. 

• Meer social media opzoeken. Met bewegende beelden. Heeft de aandacht. 

 

 

3. Chris Decorte 

Chris is President van Kiwanis International Europese federatie 2019-2020. Hij gaat in op de 

vraag wat de verschillen zijn tussen Kiwanis België en Kiwanis Nederland en wat we van 

elkaar kunnen leren. Beiden districten zijn ongeveer gelijktijdig opgericht (1963-1965). We 

mogen niet vergeten dat andere serviceclubs ongeveer 30 jaar daarvoor al neerstreken in 

Europa. Die achterstand blijkt moeilijk in te lopen. We merken dat iedere dag weer wat betreft 

naamsbekendheid. In 1985 zijn de districten gesplitst, België had toen 200 clubs, Nederland 

110. Momenteel zijn dat 200 resp. 100 clubs. De Kiwanis dichtheid is in België 5 op de 

100.000 en in Nederland 1 op de 100.000 inwoners. België heeft 10 Young professional clubs, 

Nederland geen een meer en juist in Nederland is dit idee ontstaan!  

Verschillen tussen districten zijn er wereldwijd, is ook een van de charmes van Kiwanis. 

 

4. Opening 34e ledenvergadering Kiwanis International District Nederland. 

 
• Er zijn op dit moment 85 Kiwanisleden online aanwezig bij deze digitale bijeenkomst. 

Zij vertegenwoordigen 41 (van de 100 clubs). 

• Aan de stemmingen in mei 2020, betreffende de statutaire agendapunten hebben 67 

leden meegedaan, vanuit 44 clubs.  

• Hierdoor wordt aan de statutaire verplichtingen voldaan. 

• Op 23 september wordt Martien van der Meer van Kiwanisclub Laren gekozen tot vice 

President KI EF. Daarmee is hij over ruim 2 jaar de president van Kiwanis 

International Europese federatie.  Martien heel veel succes.  

 

5. Mededeling: 

De agenda zoals meegestuurd wordt door de vergadering goedgekeurd. 

• Het algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering van 5 september 2020 unaniem 

besloten het amendement van Sjoerd Timmermans (KC Den Haag en Henk Oostdam 

KC Rijn en Gouwe)) betreft het mogelijk maken van op afstand (digitaal) te kunnen 

stemmen binnen alle Kiwanis congressen. 

• De ledenvergadering neemt zonder tegenstem deze beslissing over. KI-DN steunt dus 

volledig het amendement. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
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6. Herdenking van de in dit bestuursjaar overleden Kiwanis Nederland 

leden 

 
In het afgelopen jaar zijn lang niet alle Kiwanis leden gespaard gebleven van persoonlijk leed, 

ongevallen, zware operaties, overlijden van echtgenoot, echtgenote, levenspartner, naaste 

familieleden en vrienden. Wij wensen hen ook op deze plaats veel sterkte toe en het is goed 

dat op dergelijke momenten mede Kiwanis leden om je heen staan. 

 

Wij herdenken de in het verenigingsjaar 2019 – 2020 overleden Kiwanisleden tijdens deze 

vergadering met een minuut stilte en het verzoek te gaan staan. 

 

Wij danken hen voor hun bijdragen aan Kiwanis en met name Serving the children of the 

world.   

 

7. Herbevestiging van de stemcommissie 
De stemcommissie heeft al geoordeeld over de gang van zaken bij de digitale stemmingen 

voor dit congres. Er zijn geen ongelmatigheden gevonden en derhalve goedgekeurd met 

complimenten voor de transparantie. 

 

8. Orde van de vergadering 
In principe staan de microfoons dicht, indien iemand wil spreken, duidelijk de hand opsteken 

of (voorkeur) per chatberichtje het woord vragen. 

 

Uitslag van de stemmingen betreffende de ledenvergadering: 

 

 

Overzicht en de uitslag van de digitale stemmingen mei/juni 2020. 
Alle stemgerechtigden hebben op 7 mei de stemformulieren en de 
bijbehorende stukken gekregen. 

Voor 
gestemd 

Tegen 
gestemd 

Stem 
onthouding 

9. Goedkeuring notulen van de vergadering sept 2019 te 
Hilversum 
 

https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/51a2
d1d0-6bfa-45c6-a00c-
381a51c30a1b/1_Concept_notulen_congres_2019.pdf 

67 0 0 

10. Goedkeuring jaar Financieel jaarrapport 2018-2019 
 

 https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/4c8c
840d-e743-487f-a145-
58c017c78a2d/2a_Financieel_jaarverslag_2018_2019.pdf 

67 0 0 

11. Goedkeuring Accountantsverslag met erratum 2018-
2019 en daarmee decharge van het bestuur 2018-2019. 
 

https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/2e69
e83a-3cab-4b9f-9533-
81a1a9743502/2b_Accountantsverslag_inclusief_goedkeuring.pdf 

65 1 1 

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/51a2d1d0-6bfa-45c6-a00c-381a51c30a1b/1_Concept_notulen_congres_2019.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/51a2d1d0-6bfa-45c6-a00c-381a51c30a1b/1_Concept_notulen_congres_2019.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/51a2d1d0-6bfa-45c6-a00c-381a51c30a1b/1_Concept_notulen_congres_2019.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/4c8c840d-e743-487f-a145-58c017c78a2d/2a_Financieel_jaarverslag_2018_2019.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/4c8c840d-e743-487f-a145-58c017c78a2d/2a_Financieel_jaarverslag_2018_2019.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/4c8c840d-e743-487f-a145-58c017c78a2d/2a_Financieel_jaarverslag_2018_2019.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/2e69e83a-3cab-4b9f-9533-81a1a9743502/2b_Accountantsverslag_inclusief_goedkeuring.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/2e69e83a-3cab-4b9f-9533-81a1a9743502/2b_Accountantsverslag_inclusief_goedkeuring.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/2e69e83a-3cab-4b9f-9533-81a1a9743502/2b_Accountantsverslag_inclusief_goedkeuring.pdf
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https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c3ef3
249-c0e7-406d-8d4c-641d923897f8/2c_Erratum.pdf 

12. Beleidsplan KI-DN 2020-2021 
 

 https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/fd80
f9e6-459b-4345-86c8-
a66057449d72/3_Beleidsplan_2020_2021.pdf 

66 0 1 

13. Begroting KI-DN 2020-2021 
 

https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/ffaffcf
4-b054-4da3-bf09-b00f303eb30b/4._Begroting_2020_2021.xlsx 

 

Contributie voorstel 2020-2021, KI-DN, KI-EF en KI 

 
] https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c7c
3269f-d9a5-43f7-aeb0-
5890c70aa029/5._Contributievoorstel_Kiwanis_Nederland_2020_2
021.pdf 

 
Goedkeuring bedrag van 5000 euro conform artikel 19 
lid 2 van de statuten. 

 
 https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/6a15dc06-
7468-4914-9421-
32383d2dbcad/7._Goedkeuring_drempelwaarde_5000_euro.pdf 

66 
 
 
 
 
 

67 
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15. Herbenoeming van Hendrik Beuving, als voorzitter van 
de strategie commissie  

66 0 1 

16.  Voorstel 2-jarig termijn Piet Derks als Gouverneur 
Kiwanis Nederland. 

 
 
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/65a34bc4-
bcb2-40f7-abd3-274c2fae7fa1/6._Gouverneurstermijn_naar_2_jaar.pdf 

67 0 0 

 

14. Benoeming kascommissie KNF 2019-2020 
De vergadering delegeert dit aan het DB van Kiwanis Nederland. Inmiddels zijn Rob van der 

Most en Gerard Schipper tot lid van de KNF-kascommissie. 

 

17. Award. 
Uitreiking van een Award moet een feestelijke gebeurtenis zijn. Gezien de covid-19 situatie 

heeft het AB besloten dit jaar over te slaan en eventueel volgend jaar meer Awards dan 

gebruikelijk uit te reiken. 

 

18. Bekendmaking Footprint Kiwanis Nederland 

Een van de speciale aandachtspunten dit jaar was, antwoord te zoeken op de vraag: wat doen 

wij als leden ieder jaar weer opnieuw, wat is de footprint in 2019 geweest? De footprint maakt 

het totaal aan binnengebrachte middelen aangevuld met de waarde van eigen inspanningen 

zichtbaar en is daarmee een maatstaf voor het realiseren van de maatschappelijke 

doelstelling van Kiwanis.  

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c3ef3249-c0e7-406d-8d4c-641d923897f8/2c_Erratum.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c3ef3249-c0e7-406d-8d4c-641d923897f8/2c_Erratum.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/fd80f9e6-459b-4345-86c8-a66057449d72/3_Beleidsplan_2020_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/fd80f9e6-459b-4345-86c8-a66057449d72/3_Beleidsplan_2020_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/fd80f9e6-459b-4345-86c8-a66057449d72/3_Beleidsplan_2020_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/ffaffcf4-b054-4da3-bf09-b00f303eb30b/4._Begroting_2020_2021.xlsx
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/ffaffcf4-b054-4da3-bf09-b00f303eb30b/4._Begroting_2020_2021.xlsx
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c7c3269f-d9a5-43f7-aeb0-5890c70aa029/5._Contributievoorstel_Kiwanis_Nederland_2020_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c7c3269f-d9a5-43f7-aeb0-5890c70aa029/5._Contributievoorstel_Kiwanis_Nederland_2020_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c7c3269f-d9a5-43f7-aeb0-5890c70aa029/5._Contributievoorstel_Kiwanis_Nederland_2020_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/c7c3269f-d9a5-43f7-aeb0-5890c70aa029/5._Contributievoorstel_Kiwanis_Nederland_2020_2021.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/6a15dc06-7468-4914-9421-32383d2dbcad/7._Goedkeuring_drempelwaarde_5000_euro.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/6a15dc06-7468-4914-9421-32383d2dbcad/7._Goedkeuring_drempelwaarde_5000_euro.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/6a15dc06-7468-4914-9421-32383d2dbcad/7._Goedkeuring_drempelwaarde_5000_euro.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/65a34bc4-bcb2-40f7-abd3-274c2fae7fa1/6._Gouverneurstermijn_naar_2_jaar.pdf
https://mcusercontent.com/3cfa8922f1ed5321117d53b04/files/65a34bc4-bcb2-40f7-abd3-274c2fae7fa1/6._Gouverneurstermijn_naar_2_jaar.pdf
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In totaal is er bijna 2 miljoen bijeengebracht (sponsoracties, wijnverkoop, veilingen, 

jaarmarkten etc.). 

Tevens is er door eigen leden 54 000 uur gewerkt voor tijdens en na al deze projecten. 

De totale waarde is in 2019 ongeveer 3.6 miljoen euro.  

 

19. Afsluiting bestuursjaar 2019-2020 

Door de Gouverneur: Het jaar is niet optimaal verlopen voor iedereen maar ook bij Kiwanis is 

er veel, heel veel geannuleerd. Dit is ten koste gegaan van onze daadkracht. Zeker in deze 

pandemie tijd, is Kiwanis nodig om kinderen te helpen. 

Toch hebben wij ook veranderingen kunnen doorzetten:  

• Digitale ledenraadpleging is mogelijk gemaakt,  

• De commissie vrouwen bij Kiwanis is actief bezig, helaas ook op hold door covid-19. Mede 

daardoor kon een speciale dag zowel in juni maar ook eind september niet doorgaan. Maar er 

is toch een lichtpuntje: dit jaar zijn er veel meer vrouwelijke nieuwe leden, ruim 46%. 

• De ledenadministratie is afgesplitst van het secretariaat, Ap Lammers doet dit. Grote dank en 

waardering hiervoor. 

• Via de communicatie en PR en communicatiecommissie is de nieuwe website gemaakt, is 

goed ontvangen. Veel clubs maken er nog te weinig gebruik van. 

• Er zijn veel fundamentele discussies gevoerd binnen het DB en het AB, die langzaam maar 

zeker kunnen leiden tot een noodzakelijk Kiwanis 2.0. 

• Strategie punten: veel stappen zijn gezet, veel al bereikt. 

• De commissie behoud van leden (ook al een van de speerpunten) heeft knap werk verricht 

door clubs aan boord te houden. We hebben een nieuwe club in Bergen op Zoom mogen 

begroeten, Kiwanis Belle Flucius.   

• De lustrumcommissie is hard aan de gang, zij komen zo meteen aan 't woord. 

• DB leden hebben rechtstreeks contact gelegd met de clubs. Tijdens de vaak goede 

gesprekken zijn er leuke ideeën uit voort gekomen. 

• De Kiwanis Koninkrijk Actie was een groot succes. Binnen de 3 weken is er bijna 35.000 euro 

bijeen voor kinderen op Curaçao en Aruba. 

• 67 van de 100 clubs van Kiwanis Nederland hebben samen met het Kiwanis Nederlands 

fonds en Kiwanis Nederland bijna 35.000 euro bijeengebracht om onze mede landgenoten op 

Curaçao en Aruba te helpen in de huidige slechte economische situatie door het wegvallen 

van toerisme vanwege corona. 

In nauwe samenwerking met de Kiwanis clubs op beide eilanden is het geld rechtstreeks naar 

de voedselbanken aldaar gegaan. Daardoor hebben we de garantie dat het geld zeker goed 

terecht komt. 

Kortom veel van onze beleidsplan punten zijn gehaald,  

 

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
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Geen dingen om te klagen?  Tja natuurlijk, wel maar dat is in zo moeilijke tijd, niet meer dan normaal. 

Maar de vraag blijft toch, wat hadden we nog meer kunnen bereiken als de covid-19 epidemie niet 

was uitgebroken.   

Vorige week is er al persoonlijk afscheid genomen van de leden van het algemeen bestuur de LG’s, 

van de commissievoorzitters. Allen enorm bedankt voor de steun, voor het medebesturen van 

Kiwanis.  

Carel maakt een uitzondering maken voor Peter Pietersen, die na 3 jaar bestuurslid te zijn geweest, 

vandaag afscheid neemt als bestuurslid. 

Peter, het zijn zonder meer lastige tijden geweest, dank voor je inzet en dank voor de soepele wijze 

waarop de samenwerking is geweest. Grote dank en respect daarvoor. 

Maar het meeste bedankt zijn natuurlijk de leden van Kiwanis Nederland die zich zo vaak inzetten 

voor kinderen.  En daar gaat het uiteindelijk om, dat we samen zorgen dan kinderen het beter krijgen. 

 

20. Bevestiging Gouverneur KI-DN 2020-2022 Piet Derks 

Piet krijgt via uitwisseling van schermen het gouverneurslint omgehangen. Carel feliciteert hem met 

zijn benoeming en wens hem heel veel plezier toe in zijn nieuwe functie. Ook zijn vrouw Hermie wordt 

in het zonnetje gezet.  

 

21. Aanvaardingsspeech Gouverneur 2020-2022 

De nieuwe gouverneur begint met het bedanken van het huidige bestuur. Heeft in grote mate de 

samenwerking gewaardeerd. Is onder de indruk van de digitale experimenten die het afgelopen jaar 

zijn uitgevoerd. Ook de trendbreuk naar een 2-jarig gouverneurschap is nodig om veranderingen, 

aanpassingen en modernisering binnen de organisatie mogelijk te maken. Hij wil zijn ervaringen als 

innovator vanuit zijn werkzame leven inbrengen binnen de Kiwanis organisatie. Alhoewel hij vooral het 

Kiwanis motto: Serving the Children of the world verder wil uitdragen, heeft hij als sub motto “Geef 

jongeren een podium”.  

 Er zijn al contacten gelegd om juist van en door jongeren te horen, wat het imago van Kiwanis nu is 

en hoe we het imago kunnen verbeteren. 

Het congres wordt volgend jaar weer verder aangepast: de ledenvergadering net als dit jaar digitaal 

voorbereid, de rest van de dag wordt vervolgens een inspiratie dag voor en door de clubs. Wat 

kunnen clubs van elkaar leren, hoe maken wij van Kiwanis weer een aantrekkelijke organisatie, met 

leden vanuit de hele Nederlandse samenleving. Hopelijk is er dan weer mogelijk fysiek aanwezig te 

zijn. 

Piet heeft er absoluut zin in en is bereid er veel tijd en energie in Kiwanis te gaan steken. 

 

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
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Voorstellen en benoemen team 20-21 

 Sofia Oudmaijer-Carbajo (KC Montferland) wordt per acclamatie herbenoemd tot 

penningmeester van Kiwanis Nederland 2020-2021. 

 Leo Wielstra (KC Hilversum-Baarn) wordt per acclamatie herbenoemd tot 

penningmeester van Kiwanis Nederland 2020-2021. 

 Het dagelijks Bestuur KI-DN 2020-2021 bestaat dus uit: Piet Derks, Leo Wielstra, 

Sofia Oudmaijer-Carbajo en Carel Maass 

 

 Het Bestuur bestaat verder uit: 

Kees van Ee (KC Assen) LG Div 2 Noord-Oost 

Dirk Stehouwer (KC Rotterdam) LG Div 4 Holland Zuid 

Vester Reijnders (KC Utrecht) LG Div 5 Centrum West 

Joop van Waas (KC Halderberge) LG Div 6 Brabant West 

Harrie van de Bergh (KC  Venray Schieepersland) LG Div 7 Zuid Oost 

 Vacature voor Fons Alberts (KC Sittard) LG Div 8 Zuid-Limburg 

Eric Jan Sobels (KC Barneveld) LG Div 9 Centrum Oost 

Maaike Roosen (KC  's Hertogenbosch)  LG Div 10 Brabant Midden 

Jan Eric Lübbers (KC Delft) LG Div 11 Holland Midden 

Aart de Zeeuw (KC Schouwen-Duiveland) LG Div 12 Zeeland 

Mark Ent (KC Almelo)  LG Div 14 Veluwe IJsselland 

Louis Huissen (KC Lelystad) LG Div 15 Flevolanden - Gooi 
 

Commissievoorzitters: 

Frans van de Avert KC Maastricht Mergelland) PR/communicatie  cie 

Rob van der Most (KC Ede) Cie Clubledenaantal 

Henny Beuving (KC weert) Cie Strategie 

Lindy Ward (KC Gelre Ladies De Monte) Cie Vrouwen bij Kiwanis 

Lex van Hengstum (KC Hilversum Baarn) Juridische cie 

Maaike Roosen (KC  's Hertogenbosch)  Lustrum cie 
 

 

      Aandacht voor het Kiwanis Children fonds Filip Delanote 

Er is voor het eerst een Europeaan in het uitvoerend bestuur benoemd! Hopelijk ook een eerste stap 

in de vernieuwing binnen KCF. Als Kiwanis Europa echt geregeld is (uitgesteld door de covid-19 

pandemie) kan er ook een Europees KCF komen. Dan is het ook mogelijk om giften fiscaal 

aantrekkelijk te maken. Om eenheid uit te stralen stelt Filip voor dat alle Europese landen de naam 

van hun fonds aanpassen. KNF wordt dan KCF Nederland, etc.  

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
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Sluit af met de complimenten voor dit echt digitaal uitgevoerd congres. 

 

22. Presentatie lustrumproject 2021 “Het vergeten Kind”. 

Maaike Roosen presenteert namens de Lustrumcommissie de plannen om te komen tot een 

succesvolle afronding op het volgende congres in september 2021. Het doel is om per club een 

bijdrage van 2500€ te realiseren. Daarmee kunnen via Stichting Het Vergeten Kind aan 500 kinderen 

een mooie vakantie aangeboden worden. 

 

 

 

Op dit moment hebben een aantal clubs niet stilgezeten en al een bijdrage gestort om 27 kinderen blij 

te kunnen maken. 

De Lustrumcommissie vraagt elke club een vertegenwoordiger aan te wijzen als contactpersoon. 

Stichting Het Vergeten Kind zal een platform aanbieden op haar websites voor Kiwanis clubs om daar 

berichten te plaatsen over lopende of geplande fundraisingprojecten t.b.v. het Lustrumproject. 

Per kwartaal zal de commissie publiceren hoeveel bijdrages er vanuit de clubs ontvangen zijn bij KNF 

(Kiwanis Nederland Fonds). 

Tijdens de vergadering wordt door Jeroen van Woudenberg (senior manager/relatie manager) namens 

Het Vergeten Kind en Carel Maass, (Gouverneur KI DN 2019-2020) namens Kiwanis Nederland de 

samenwerkingsovereenkomst live ondertekend. 

Tevens is de website; het actieplatform over het gemeenschappelijk project toegelicht.  Zie op 

facebook (link) minuut 67-90. 

 

23. W.V.T.S.K./ rondvraag 

Geen vragen per chat en geen mondelinge vragen 

 

24. Bekendmaking van de locatie: ledenvergadering, Inspiratie dag, viering 

7e lustrum KI-DN 

Op 11 september 2021 kan hopelijk weer fysiek een leuke inspiratievolle dag gehouden worden. 

De locatie staat al vast:   

Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven (bij Breda).   

 

25. Sluiting 

Carel wenst iedereen een goede dag, dankt voor de aanwezigheid, en spreekt de verwachting dat 

we ons samen als Kiwanis in blijven zetten voor “Serving the Children of the world”. 

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498
https://www.facebook.com/watch/?v=2666609283591498
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Einde congres 11.30. 

https://www.facebook.com/KiwanisNederland/videos/2666609283591498

