Uitnodiging voor de online regiobijeenkomst Brabant Midden, Brabant West
en Zeeland op donderdag 22 april 2021
Beste presidenten en secretarissen/beste leden van de Kiwanisclubs binnen de regio Brabant
West, Brabant Midden en Zeeland,
Een digitale interactieve regionale bijeenkomst anders dan anders.
Het nieuwe jaar is inmiddels een tijdje onderweg en dat is voor ons reden om na te denken over en
invulling te geven aan de traditionele regiobijeenkomsten.
Traditioneel zal de regiobijeenkomst georganiseerd worden, maar de bijeenkomst krijgt een ander
karakter dan we traditioneel gewend zijn.
Dit keer zal de regiobijeenkomst digitaal plaatsvinden. Enerzijds vreselijk jammer dat we elkaar
niet fysiek kunnen treffen, maar het biedt ook mogelijkheden. Een reistijd van zo’n 7 seconden is
immers een bijzonder voordeel!
Ons motto is: “Elkaar weer ontmoeten”.
Dit jaar zetten we nadrukkelijk in op onderling contact maken. Het thema voor onze
regiobijeenkomst is ‘Elkaar weer ontmoeten’. Al moet dat noodgedwongen digitaal.
We zetten daarom niet nadrukkelijk in op een inhoudelijk programma, maar wel op iets leuks doen
met elkaar op een zo interactief mogelijke manier.
Dankzij deze corona-tijd zijn er veel initiatieven ontwikkeld die hieraan invulling kunnen geven.
Er zijn meerdere mogelijkheden en graag horen wij van jullie waar de voorkeur ligt.
Wij verzoeken u een voorkeur uit te spreken voor het interactieve deel van de bijeenkomst
Voordat wij in de actiemodus schieten en aan het organiseren slaan, willen we een meer
interactieve draai geven aan de invulling van de regiobijeenkomsten. Daarom willen wij enkele
vragen aan jullie voorleggen.
Willen jullie deze vragen uiterlijk 1 maart 2021 beantwoorden?
De vragen die ons helpen de regiobijeenkomst van 22 april 2021 goed invulling te geven is:
Waar gaat de voorkeur naar uit?:
1. Een online wijnproeverij:
Dit is een proeverij met wijnen en wat lekkere
versnaperingen zoals kaas, wat nootjes, etc.
• De wijnen en ‘bijlagen’ worden bij de deelnemers thuis
geleverd.
• Tijdens de online proeverij worden wij meegenomen
door kenners die ons vertellen over de wijnen en die
ons de wijnen laten proeven. Hierbij hoort een formulier
waarop de resultaten genoteerd kunnen worden.
• Tussen het proeven en de achtergrond informatie door
worden filmpjes getoond.
2. Een online pubquiz:
Dit is een quiz die door een professionele partij wordt
georganiseerd.
• De deelnemers krijgen een link toegestuurd en we gaan
tegelijkertijd met elkaar de quiz spelen.
• Uiteraard hoort er een prijsje bij wanneer je als winnaar
uit de bus komt!
• Welke Kiwanisclub is het sterkst?

•
•
•

Je kunt hierbij denken aan vragen over algemene ontwikkeling, maar ook vragen die
concreet met Kiwanis te maken hebben kunnen de revue passeren.
We denken erover om de deelnemers bijvoorbeeld een cadeaubon van Gall en Gall toe te
sturen zodat zij zelf voor een lekker glas kunnen zorgen tijdens de pubquiz.
Een interactieve invulling van de regiobijeenkomst waarbij we elkaar digitaal weer kunnen
treffen.

De kosten
Zowel het aankopen en leveren van het wijnpakket als het organiseren van een professionele
pubquiz brengt kosten met zich mee.
De gemaakte kosten zullen deels ten goede komen aan ons landelijke lustrumproject: het bieden
van heppie vakanties en weekenden aan 500 kinderen. Voor de kosten moet je denken aan ca.
€20,- per deelnemer. We horen graag of jullie hier bezwaar tegen hebben.
Daarnaast zullen wij regelen met de wijnleverancier regelen dat wij een vergoeding krijgen voor het
goede doel voor elke fles die door de deelnemers besteld wordt na afloop van de bijeenkomst.
Combinatie van beide mogelijkheden
Mochten de reacties erg wisselend zijn, dan kunnen we kijken of we een combinatie kunnen
organiseren. Ofwel: een wijnproeverij met tussendoor vragen. Dan krijgt de wijnproeverij een wat
actiever karakter.
Maak gebruik van de gelegenheid om bij 2 leden bij elkaar te zitten.
Het lijkt ons leuk om jullie te inspireren deze activiteit zoveel mogelijk samen te gaan doen.
Wellicht zijn de restricties in het kader van corona tegen die tijd milder. Neem dan vooral de
mogelijkheid te baat om met elkaar de digitale regiobijeenkomst bij te wonen. Met twee of drie
clubleden samen heb je dat al snel voor elkaar. Dan kun je met elkaar proeven en de ervaring
delen en/of je kunt met meer meedoen aan de quiz. Want meer weten meer dan één!
Tot slot
Tot slot, we verheugen ons erop om deze activiteit te gaan organiseren! Helpen jullie ons mee met
de invulling van de bijeenkomst?
Praktische informatie:
Datum regiobijeenkomst: donderdag 22 april 2021
Tijd:
20.00 uur tot ca 21.30 uur
Wij horen of lezen jullie reacties graag uiterlijk 1 maart 2021
Als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie uiteraard bij ons terecht:
• Aart de Zeeuw, divisie Zeeland, telefoon 06-53563831 en e-mail
aart@de-zeeuw.nl
• Joop van Waas, divisie Brabant West, telefoon 06-53401028 en
e-mail joop.van.waas@perficio.nl
• Maaike Roosen, divisie Brabant Midden, telefoon 06-23297018 en e-mail
maaikeroosenkiwanis@gmail.com

Hartelijke groeten en vooral: houd je goed en gezond!
Aart, Joop en Maaike

