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Een bijzonder Kiwanisjaar, maar zeker geen verloren jaar!
Nu de samenleving langzaam lichtpuntjes aan de horizon 
begint te zien en velen hun vaccinaties ontvangen hebben, 
kunnen we ook weer gaan werken aan fun, friendship 
en fundraising binnen onze clubs. Laten we beginnen 
met een mooi congres nieuwe stijl op 11 september in 
het voormalige seminarie de Bovendonk in het West-
Brabantse Hoeven! Een Inspiratie dag waar leden 
bijeenkomen om elkaar te ontmoeten, om ervaringen 
met elkaar te delen, en om zich te laten inspireren door 
gastsprekers.

Samen op weg naar een modernere Kiwanis organisatie. 
Bouwen op de sterktes die we hebben. Experimenteren 

met flexibele lidmaatschapsvormen. Jongeren betrekken 
bij Kiwanis activiteiten. Samenwerken tussen clubs om 
meer impact te hebben in de regio. Vernieuwing door 
verjonging. Clubbezoeken over het gehele district via 
de digitale kanalen. Meer doe-projecten en oplossingen 
aanreiken voor problemen. Meerjarig partnerships met 
sponsoren (vrienden van Kiwanis). Laten zien dat we er 
zijn en een bijdrage leveren aan een beter bestaan voor 
kinderen.

Kortom: laten we een nieuw mooi Kiwanisjaar opstarten 
met veel energie!
Piet en Hermie

Het motto van Kiwanis, 
de wereldwijde 
vrijwilligersorganisatie,
is “serving the children 
of the world”.
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Kiwanis is een wereldwijde organisatie van 
vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren 
van de wereld, kind per kind en gemeenschap 
per gemeenschap. Op vele manieren dragen de 
vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de 
ontwikkeling van kinderen.

Kiwanisclubs in Nederland
Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. 
In 1965 werd in Nederland de eerste Kiwanis service-
club in Amsterdam opgericht. Momenteel telt 
Kiwanis Nederland ruim 1950 leden in 99 clubs, in 11 
regio’s. Kiwanis Nederland is onderdeel van Kiwanis 
International, die haar roots in Amerika heeft. Kiwanis 
Nederland werd in 1986 een zelfstandig district van 
Kiwanis International. Kiwanis kent geen leeftijds- en 
beroepsbeperkingen.

Kiwanis mentaliteit: handen uit de mouwen
Op basis van respect en onderlinge vriendschap, zetten 
mannen en vrouwen zich in om de minder bedeelden in 
onze maatschappij (lokaal of wereldwijd) een helpende 
hand te reiken. Gezamenlijk worden doelen bepaald 
en worden de nodige fondsen verkregen door het 
organiseren van allerlei evenementen. ‘Geen woorden 
maar daden’ is één van de karaktereigenschappen van 
leden van Kiwanisclubs. 

Serving the Children of the World
Onder het motto: “Serving the Children of the World”  
streven de Kiwanisclubs naar de uitvoering van effectieve 
humanitaire acties met zowel sociale als culturele 
doelen. Voor kinderen.
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Al sinds het begin van de 21ste 
eeuw worden de Kiwanis poppen in 
Nederland door Kiwanis gedoneerd 
aan ziekenhuizen. In de loop der ja-
ren is de doelgroep uitgebreid met 
de afdelingen Spoedeisende Hulp 
(SEH) binnen de ziekenhuizen. 

Recentelijk zijn Kiwanispoppen 
geschonken aan het Rivierenland 
Ziekenhuis in Tiel en het Beatrix Zie-
kenhuis in Gorinchem. Ook diverse 
kindertherapeuten gebruiken de Pop.

Andere organisaties die met kinderen 
te maken hebben, kunnen ook baat 
hebben bij het gebruik van de Kiwa-
nispop. Denk aan huisartsenposten, 
centra voor kinder- en jeugdpsychia-
trie, prikposten, en ga zo maar door.  
Begin 2021 heeft Kiwanis Club Gelre 
Ladies de Monte een doos Kiwa-
nispoppen geschonken aan de SHO 
Centra voor medische diagnostiek 

in Velp. Zij hebben veel vestigingen 
respectievelijk priklocaties in Neder-
land, waar ook kinderen behandeld 
worden. Kort daarna is ook aan 
Vaccinatie centrum.nl (Vaccinatiecen-
trum Wageningen) een doos met 50 
Kiwanispoppen gedoneerd. 
Want je laten prikken is voor geen 

enkel kind een pretje.
Kortom, de Kiwanispop kan ieder 
kind, ongeacht de medische be-
handeling, troost, inzicht geven en 
plezier bieden. Daar dragen wij als 
Stichting Kiwanispop.nl samen met 
de Kiwanis clubs graag aan bij, zeker 
ook in Corona tijd. 

Kiwanispop voor meedere doelgroepen inzetbaar

Al ruim 1 jaar heeft het Dagelijks Bestuur 
geëxperimenteerd met het Internet café op de eerste 
zondagavond van de maand. Via Zoom kan een ieder 
aanschuiven aan tafel en met elkaar van gedachten 
wisselen over Kiwanis onderwerpen. 

De keuze voor de zondagavond was zeker niet het 
beste moment om veel leden te stimuleren mee te doen. 
Gemiddeld deden er 10 tot 20 leden mee. Sinds oktober 
vorig jaar hebben we steeds een gast aan tafel gehad. 
Niet-Kiwanis leden die zich op eigen manier inzetten voor 
een beter leven voor anderen en kinderen.
Als gasten waren er:
• Laura van Waas vertelde over haar stichting die zich 

hard maakt om het probleem “Stateloosheid van 
kinderen” onder de aandacht te brengen.

• Anna Tak werkzaam bij Stichting Anders, vertelde over 
haar project “de wederopbouw”; een initiatief om via een 
landelijk netwerk van partners (ondernemers) problemen 
op te lossen door hand en spandiensten te verlenen 
(bijv. het repareren van speeltoestel). 

 Kiwanis Rotterdam onderzoekt inmiddels met Anna 
mogelijke samenwerking.

• Lilly Sovkova en Orshi Süveges, beiden als vrijwilliger 
werkzaam bij het Kiwanis kantoor in Gent, gaven een 
presentatie over het gebruik van social media.

• Studenten van de Avans Hogeschool vertelden over het 
onderzoek dat zij uitgevoerd hebben in opdracht van 
Kiwanis Nederland

• Ontmoeting tussen 2 Kiwanis clubs (KC Assen en KC 
Brunssum) die met elkaar een uitwisseling hadden 
over het concept “vrienden van Kiwanis”.  Beide clubs 
hebben nieuwe inzichten opgedaan.

We gaan dit jaar door met het Internet café! Wellicht gaan 
we een geschikter moment in de week uitkiezen voor het 
volgende jaar. Wellicht stimuleert dit clubs om zelf via Zoom 
een andere dimensie te geven aan “clubbezoek”. Met weinig 
inspanning en zonder tijd te verliezen  met reizen, kunnen 
clubs uit het hele land elkaar bereiken.

Piet Derks

Internet café : een vorm van verbinding tussen Kiwanis leden

Serviceclub Kiwanis Lelystad heef 
het initiatief genomen om kinderen 
van ouders die een beroep moeten 
doen op de Voedselbank in deze 
roerige tijd een hart onder de riem 
te steken. 

Het motto van de club is ‘Serving 
the children of the world’ en in dat 
kader is er een idee ontstaan kinderen 
in Lelystad, Dronten, Swiferbant, 
Zeewolde en Biddinghuizen 
die moeten leven onder de 

armoedegrens te verrassen. De 
meeste klanten van de Voedselbank 
vinden het verschrikkelijk dat ze op de 
voedselbank zijn aangewezen, maar 
natuurlijk blij dat zij op deze wijze 
een steun in de rug krijgen voor wat 
betreft de eerste levensbehoeften. 
De kinderen in die gezinnen hebben 
in de meest letterlijke zin geen of 
nauwelijks speelruimte. Er is geen 
geld voor uitgaan naar een pretpark, 
een bezoek aan de bioscoop voor een 
aantrekkelijke kinderflm, een nieuwe 

fiets of heerlijk avonturen in een 
klimbos op de Veluwe.

In overleg met het bestuur van de 
voedselbank is besloten om aan 
alle kinderen van ouders die bij de 
voedselbank zijn aangesloten een 
geschenkbon te geven die zij naar 
eigen inzicht kunnen inruilen voor 
een cadeau onder de kerstboom. 
Naar schatting gaat het om zo’n 
430 kinderen in de leeftijd tot en 
met 18 jaar. De Kiwanis Club heeft 
daarvoor een bedrag van € 6.500 ter 
beschikking gesteld.

“We hopen van harte dat we de 
kinderen hiermee een plezier 
doen en dat we hen op deze wijze 
laten blijken dat ze niet vergeten 
worden. Opgroeien in zulke sombere 
omstandigheden heeft invloed op 
de ontwikkeling van een kind. Dan 
is een momentje van vreugde, van 
kinderplezier, zeker op zijn plaats”, 
aldus voorziter van de Kiwanis Club 
Lelystad, Robert Elsho.

“Laten we vooral eens aan de kinderen denken”

Kiwanis Bierproeverij

Kiwanis Lelystad

Kiwanis Lelystad

Het bestuur heeft gezorgd voor 
een virtuele bierproeverij. Hiervoor 
is thuis een pakket bezorgd voor 
de avondklok van 21.00 uur. In 
dit pakket zaten ook de verdere 
instructie voor de avond.

Een echte bierverteller met een 
ware passie voor bier begeleidde 
deze avond. Hij maakte er een 
echte beleving van. Zowel met 
zijn inmense verstand van bier als 
met zijn heerlijke verhalen.  Op een 
speelse en interactieve manier met 
bijzondere scherpe feiten en goede 
anekdotes wist hij ons de hele avond 

te amuseren. Als bestuur hebben wij 
er erg van genoten. Ondanks dat er 
veel tegenzin was om dit via Zoom te 
doen, was het absoluut een succes. 

Dat blijkt wel uit de cijfers:  99% was 
er bij van 20.00 uur tot 23.45 uur. 
Daarna bleef 92% nog nakletsen tot
01.30 uur. Kortom het was super.

KKiiwwaanniiss  BBiieerrpprrooeevveerriijj

Het bestuur heeft  gezorgd voor een virtuele bierproeverij  Hiervoor is 
een pakket bezorgd voor de avondklok van 21.00 uur bij jullie thuis. 
In dit pakket zat ook verdere instructie voor de avond.

We hebben ook een bierverteller die deze avond zal begeleiden.  Deze 
bierverteller heeft een hart voor bier. Van proeverijen maakt hij een 
echte beleving. Hij heeft namelijk net zo veel verstand van bier als van 
verhalen. 

Hij verzorgt een speelsinteractieve proeverij met bijzondere scherpe 
feiten en goede anekdotes. Wij als bestuur hebben er zin in deze 
gezellige proeverij en  hopen dat jullie er allemaal bij zullen zijn.

We ontvangen je graag virtueel   inloggen met de link waar de 
Bierverteller je mee neemt in de rijke biercultuur. 

Dit is een groot succes geworden ondanks dat iedereen tegen zoom 
meeting was. 99% was er bij van 20,00 uur tot 23,45 uur, en 92% tot 
01,30 uur. Kortom het was super.
    

https://kiwanis.nl/projecten/de-kiwanispop
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Lustrumproject - Samen maken wij 500 kinderen blij! Wijnactie in Coronatijd

Een project organiseren, handen 
uit de mouwen, geld storten op het 
Kiwanis Nederland Fonds en een 
inzamelingsactie vormgeven? Alles 
is mogelijk! 

Lustrumproject - Samen maken wij 
500 kinderen blij!
Wat zijn wij trots om te zien dat 
Kiwanisclubs in Nederland zich 
inzetten om straks 500 kinderen 
een Heppie vakantie of weekend te 
gunnen!

Projecten: samen helpen wij 
kinderen vakantie te vieren
Ondanks deze ingewikkelde tijd zijn 
er al veel projecten georganiseerd. 
Je kunt een overzicht zien op het 
actieplatform op de website van 
Het Vergeten Kind: www.kiwanis.
hetvergetenkind.nl/acties

Juist nu we elkaar niet altijd in 
levenden lijve kunnen treffen, is 
het mooi om samen projecten op te 
zetten en uit te voeren. 

Je kunt dat groots doen, zoals 
bijvoorbeeld de verkoop van kaarten 
voor Die Wiener Sängerknaben of via 
de organisatie van een Pop-Up Store.
Je kunt het ook kleiner aanpakken, 
door een inzameling voor je 
verjaardag te organiseren, of je 
Ommetjes te laten sponsoren.
Ook zijn er organisaties van buiten 
Kiwanis die kinderen een warm 
hart toedragen die aan de andere 
kant van het geluk geboren zijn. Zo 
biedt uitjesbazen.nl bijvoorbeeld 
games aan waarvan een groot 
deel ten goede komt aan de 
kinderenvakanties en namens 
Kiwanis Nederland.

Toekomstige projecten waar we 
allemaal aan mee kunnen doen
Er worden meer mooie projecten 
georganiseerd, daaraan kunnen we 
allemaal nog meedoen óf we kunnen 
zelf de handen uit de mouwen steken. 
Zo wordt begin september Open 
Golf West Brabant georganiseerd 
waarvoor nog flights beschikbaar zijn. 
Daarnaast is de lustrumcommissie 
druk bezig om een landelijk project te 
ontwikkelen. 

Rijd je mee?
We kunnen de handen uit de 
mouwen steken door in het najaar 
Heppie boxen langs de kinderen 
te gaan brengen. In die boxen zit 

allemaal materiaal dat ze ontvangen 
wanneer ze een Heppie vakantie 
beleven. Vanwege corona kunnen 
niet alle kinderen de vakantie vieren 
en heeft Het Vergeten Kind de Heppie 
boxen als alternatief ontwikkeld. Als 
hierover meer bekend is wordt er 
uiteraard over gecommuniceerd.

Waar we allemaal naar snakken!
Door alle mogelijkheden en 
activiteiten kunnen we echt samen 
werken aan een betere toekomst voor 
deze kinderen, dankzij de Heppie 
vakanties. We vinden verbinding met 
elkaar en zeker in coronatijd hebben 
we daar allemaal behoefte aan.

Laat je inspireren
En neem eens een kijkje op het 
actieplatform en op onze eigen 
website. Hierop is allerlei informatie 
te vinden over het storten van de 
afgesproken bijdrage en er zijn veel 
ideeën geplaatst om een project te 
organiseren. Waar gaat jullie club zich 
voor inzetten?

Vragen of toelichting?
Wij geven graag antwoord, denken 
graag mee en lichten graag toe!
Je kunt de lustrumcommissie 
bereiken door een e-mail te sturen 
naar jubelcommissie@kiwanis.nl. 
Reacties zijn van harte welkom.

De drie Kiwanis Clubs Laren, 
Hilversum-Baarn en ’t Gooi 
organiseren al vele jaren 
gezamenlijk in het voor- en najaar 
een wijnproeverij van zorgvuldig 
door ons geselecteerde wijnen. 

De laatste jaren werd die vooraf-
gegaan door een wijnspijsdiner, 
waarbij in 6 gangen op de smaak 
van de wijnen gecreëerde gerechten 
werden geserveerd. Beide altijd 
bijzonder gezellige en goed bezochte 
evenementen met een mooie 
opbrengst. Totdat Corona roet in 
het eten dreigde te gooien. Wat te 
doen? Een keertje overslaan zou niet 
wenselijk zijn voor onze inmiddels 
uitgebreide klantenkring, maar 
ronduit ernstig voor de goede doelen 
die we op het oog hadden. 

Wat betreft de wijnproeverij besloten 
we onze relaties toch een mooie 
selectie wijnen aan te bieden die 
ze dan dit keer zonder te proeven 
konden bestellen. We hoopten op die 
manier de regelmatige contacten en 
hun bestelflow in stand te houden. 
Dat ze het in plaats van proeven 
met een beschrijving moesten doen 
bleek overkomelijk. Ook werd al snel 
geregeld dat onze bestellers losse 
proefflessen konden afhalen om hun 
definitieve keuze te bepalen. 
Gelukkig is er dus weer volop besteld 
– zelfs iets meer dan bij de wijnacties 
vóór die tijd!  Of dat komt doordat 
iedereen wat vaker thuis geniet van 
een goed glas wijn? Hoe dan ook: het 
gaf moed voor de najaarsproeverij.

Take-away Wijnspijsdiner
Ook het afscheid van het wijnspijs-
diner viel ons zwaar, dus besloten 
we na overleg met ons restaurant 
in het najaar 2020 tot een tweede 
experiment: het afhaalwijnspijsdiner. 

Gedurende een weekend konden 
mensen een compleet verzorgd 
diner voor 2 personen met twee 
flessen bijpassende wijn bij ons 
restaurant ophalen. Ook hier was 
het resultaat boven verwachting. 
Het proeven van de wijnen bij het 
afhaalwijnspijsdiner heeft zeker 
bijgedragen aan de bestellingen van 
onze najaarsproeverij.

En nu?    
Natuurlijk hoopten we vurig dit voor - 
jaar de oude vorm weer te kunnen 
oppakken, maar ook dan zal onze 
wijnactie nog volledig digitaal gaan.
Helaas is ons restaurant inmiddels
gesloten en zit een afhaalwijnspijsdiner
er dit voorjaar niet meer in. 

In de tussentijd hebben we ons
digitale bestelproces geprofes-
sionaliseerd, zodat onze klanten via 
de speciale website 
www.kiwanisactie.nl rechtstreeks 
kunnen bestellen en afrekenen. 
Dit blijkt nu al een groot succes, de 
verkoopcijfers van het voorjaar zijn 
weer erg goed. Als Kiwanis Clubs 
Laren, Hilversum-Baarn en ’t Gooi 
zijn we blij dat er zo gul besteld 
wordt, want hiermee kunnen we 
ook in deze rare tijden toch een 
goed doel blij maken. Immers, van 

het aankoopbedrag schenken wij 
bijna 30% aan een telkens vooraf 
bepaald goed doel. Ondanks alles 
heeft Corona ons uiteindelijk ook iets 
goeds geleerd: deze digitale vorm zal 
waarschijnlijk in de komende jaren 
blijven bestaan. Naast de fysieke 
wijnproeverij natuurlijk, want die 
warmte en gezelligheid, maar ook 
de gezamenlijke actieve inzet vanuit 
de Kiwanis-leden bij een actie, blijft 
onvervangbaar.

De jongste kinderen van de 
Voedselbank
In 2020 hebben we ondanks Corona 
via Stichting Het Vergeten Kind en 
Stichting Leergeld minder kansrijke 
kinderen kunnen helpen. Ook dit 
voorjaar hebben wij weer een goed 
doel uitgekozen waar het geld zeer 
goed terecht komt. In Nederland 
leven meer dan een miljoen mensen 
onder de armoedegrens. De 
Voedselbank helpt deze mensen 
door ze tijdelijk te voorzien van 
voedselpakketten. Bij gezinnen 
met jonge kinderen blijkt er ook nog 
gebrek te zijn aan luiers, die erg 
duur zijn. Voor deze cliënten van 
Voedselbank Gooi & Omstreken 
wordt daarom de aanschaf van luiers 
gefinancierd vanuit de opbrengst van 
de wijnactie in het voorjaar van 2021.

Geef kinderen weer de moed, het 
zelfvertrouwen en de energie om 
door te gaan

“
“

Voor kinderen is het heerlijk 
om een vakantie of weekendje 
weg te ervaren. Toch zijn er veel 
kinderen in Nederland die er om 
verschillende redenen niet zomaar 
tussenuit kunnen. Omdat er geen 
geld voor is, of omdat ze een 
stoornis of achterstand hebben 
waardoor extra begeleiding 
nodig is. Juist deze kwetsbare 
kinderen verdienen ook een fijne 
tijd en daarom organiseert Het 
Vergeten Kind Heppie vakanties 
en weekenden. 
Het directe effect op de kinderen 
is groot! Ze voelen zich veilig en 
krijgen het gevoel er echt bij te 
horen. Ze zijn trots op zichzelf! 
Uiteindelijk dragen de Heppie 
vakanties eraan bij dat elk kind 
zich gezien en gehoord voelt, 
zich positief ontwikkelt en zich 
maximaal kan ontplooien.

Kiwanis Laren, Hilversum-Baarn en ‘t Gooi

https://kiwanis.hetvergetenkind.nl/acties
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Het is december 1990. Kiwanis 
Zevenaar stuurt een brief met een 
uitnodiging. Kiwanis? Denk je, 
nooit van gehoord, wat is dat nu 
weer voor een ‘secte’. Nieuwsgierig 
ga je toch naar de bijeenkomst 
in   de meer dan een eeuw oude 
herberg de Roskam in Rheden. Met 
z’n zessen horen we wat Kiwanis 
inhoudt. Best interessant denk je, 
wel een bijzondere naam, je raakt 
enthousiast. En voor je goed beseft 
start je in 1991 met 5 van de 6 
Kiwanis Rheden ‘de Veluwezoom’.

Het is 30 jaar later, het 6e lustrum, in 
een wel heel bijzonder jaar met C in 
ons midden. Fysieke bijeenkomsten 
mogen niet. ZOOM is een slecht 
surrogaat maar bestaat gelukkig wel. 
In deze bijzondere tijd is herberg 
de Roskam voorgoed dicht gegaan 
en ligt er verlaten bij te verloederen. 
Gelukkig geldt dat niet voor onze club 
en is onze basis goed. En gaan we na 
de zomer ons lustrum dubbel zo goed 
vieren.

In vogelvlucht...
30 jaar Kiwanis Rheden ‘de 
Veluwezoom’: na een lange aanloop 
het charter met een grootse actie, 
vele haringparties met Amerikaanse 
veilingen, mooie uitdagende 
performancedays, 150 vrijwilligers 
uit de gemeente een aangekleed 
diner voorzetten, bijna jaarlijks 
een bruisend Leuvenweekend, 
10-tallen kuub hout hakken op 
landgoed Dordwijk, wijn proeverijen, 
wildavonden met schitterende 
verhalen over de jacht, en ook 
naast goede tijden, slechte tijden, 
van 0  naar 25 leden en via toppen 
en dalen terug naar 6, op het gele 
zand, een doorstart met dames, 
dat is verrijkend, clublezingen met 
lichtbeelden, droomdagen voor 

D4Kids, Kerstdiners, commissies en 
nog meer commissies, speeldagen 
voor kinderen op de Spelerij, 
bestuurswisselingen, gemiddelde 
leeftijd neemt niet af, op z’n tijd 
een nieuwe clublocatie, van kelder 
via kroeg naar villa, altijd op zoek 
naar nieuwe leden, verjonging, 

Kiwanis beweegt op de golven van 
het gewone leven. De club goes 
on. Ook naar 30 jaar blijft het leuk, 
altijd voor elkaar, met elkaar, en voor 
anderen, voor kinderen, zij hebben 
de toekomst en wij varen mee. 

Jos Cremers

Zaterdag 24 april 2021 hebben 18 dames en 2 aspirant 
leden van de Kiwanis Club Belle Flucius zelf het 
felbegeerde  speldje mogen opspelden. Er waren die 
avond diverse ‘online’ toespraakjes waaronder van 
niemand minder dan de burgemeester van Bergen op 
Zoom: de heer Frank Petter. 

Ook de Soroptimisten en Ladies Circle wensten via een 
videogesprek de dames heel veel succes. De sponsorclub 
Kiwanis club Bergen op Zoom overhandigde met de 
gelukwensen een bel en hamer. Gouverneur Piet Derks 
ging in zijn toespraak in op de toekomst van de club en 

gaf daarin aan dat zij willen meewerken om Kiwanis 
te moderniseren. De club ontving uit zijn handen het 
Vaandel en Charter-document. Vervolgens is er een toast 
uitgebracht op de club en haar leden.

Kraak de code
Van de laatst gecharterde dames club Venlo Fides was 
een groot pakket gebracht met daarin een kluis. Deze kluis 
kon worden geopend door drie vragen te beantwoorden 
en de 6 cijferige code in te toetsen. Bij de afsluiting van de 
bijeenkomst was het nog niet gelukt om de code te ‘kraken’.

Kiwanis bestuur zegde bij monde van Luitenant Gouverneur 
Joop Waas 250 euro toe voor het charterproject. Een 
zorgplek waar kinderen die zorgaandacht nodig hebben 
logeren en waar professionele krachten aanwezig zijn. 
Al met al een geslaagde avond van een club die wil gaan 
werken aan onze doelstelling ‘Serving the Children of the 
World’.

‘De Veluwezoom’ 30 jaar jong! Kiwanis club Belle Flucius feestelijk digitaal gecharterd

Kiwanis Academy

Kiwanis Rheden

Ook op de Academy heeft Covid grote invloed. 
Bijvoorbeeld geen Masterclasses van de beroemde Harry 
Piekema over de kracht van non-verbale communicatie. 
Iets wat we juist bij onze huidige online vergaderingen 
heel goed zouden kunnen gebruiken. Geen Strategisch 
Leiderschap master classes. Niets van dat alles. 

Wel is er dit jaar door ons in een coproductie met een 
aantal bestuursleden een snel startgids ontwikkelt voor 
LG’s. Waar moet je aan denken als LG en hoe dan? 
De naam LG (luitenant-gouverneur) staat overigens 
onder druk. Die is niet meer van deze tijd en dekt de 
lading niet en valt niet uit te leggen aan nieuwe leden. 
‘Regio voorzitter’ zou een optie kunnen zijn. Enfin, als 
Kiwanis blijven we in beweging, en dit geldt ook voor de 
Academy. 

Daarom een oproep! 
Heb jij een interessante en of leuk workshop/masterclass 
die jij wil aanbieden via de Kiwanis Academy? 
Meld je dan bij info@kiwanisacademynederland.nl. 
Het onderwerp mag gerelateerd zijn aan onze Kiwanis 
activiteiten maar hoeft niet. 

De eerste die online gaat is een Workshop ‘Visueel 
communiceren’ door Liesbeth van de Weerdhof, KC 
Gelre Ladies de Monte. Ze leert jou hoe op een creatieve 
en visuele wijze een verslag, een project, een flyer, een 
event kan communiceren. 

Deze methodiek neemt op dit moment een grote vlucht 
en iedereen kan het leren. Info volgt via onze landelijke 
nieuwsbrief. De online sessies zijn ook toegankelijk voor 
familieleden en aspirant leden. 

Kortom de Kiwanis Academy gaat blended, dus zowel 
online als fysiek, ook in de toekomst. 

Daarnaast hebben we een vacature. Heb jij een 
achtergrond of interesse in learning en development, 
coaching en training en beschik ook nog over enige 
digitale vaardigheden, dan ben je van harte welkom. 
Nadere info via 06 5359 3022.

Lindy Ward
Voorzitter Kiwanis Academy Nederland

foto: Academische zitting

https://www.facebook.com/Belleflucius



10 EEN BLIJVENDE NIEUWE DIMENSIE AAN KIWANIS TOEGEVOEGD EEN BLIJVENDE NIEUWE DIMENSIE AAN KIWANIS TOEGEVOEGD 11

Vorig jaar begon Carel Maass met 
het statement: “de wereld is anders 
geworden, Kiwanis nu ook?”  
We zitten als samenleving reeds 
ruim 1,5 jaar in een (gedeeltelijke) 
lock-downs situatie. Er is heel veel 
veranderd voor nagenoeg ieder-
een. Velen kregen te maken met 
gezondheidsproblemen als gevolg 
van het virus, voor sommigen van 
hen met fatale afloop.

 Zeker zo betreurenswaardig waren 
de gevolgen voor ondernemers, 
dienstverleners, het verzorgend 
personeel. De samenleving heeft 
veerkracht en saamhorigheid laat 
zien, ook al ging dat soms niet van 
harte. Een enorme hoeveelheid 
energie zal zijn weg zoeken wanneer 
de beperkingen eenmaal opgeheven 
zullen zijn.

Groei in Corona-tijd
En wat gebeurde er binnen Kiwanis in 
Nederland? De meeste clubs hebben 
op een laag pitje gedraaid, weinig 
fundraising activiteiten kunnen ont-
plooien en weinig fysieke bijeenkom-
sten kunnen houden. De teruggang 
in het ledenaantal is omgebogen in 
een heel lichte groei. Er is zelfs een 
initiatief ontstaan om een nieuwe club 
op te richten.
Diverse clubs werden creatief en 
gingen de digitale snelweg op met 
projecten om kinderen te helpen. 
Kiwanis Nederland heeft vorig jaar 
het digitaal stemmen ingevoerd. Het 
geplande Congres kon geen doorgang 
vinden op locatie in Geleen; echter de 
digitale Algemene Vergadering kon in 
1,5 uur op effectieve wijze gehouden 
worden, dankzij de goede voorberei-
dingen. Dat gaan we dit jaar ook weer 
doen voor de Algemene Vergadering 
op 11 september.

Weinig actie, toch beweging 
Mijn gouverneursjaar heeft zich sinds 
1 oktober 2020 enkel afgespeeld in 
mijn studeerkamer. Geen vergade-
ringen op locatie, geen reizen, geen 
buitenlandse conferenties of trainin-
gen, en helaas geen clubbezoek of 
ontmoetingen met leden in het land.  
Maar dat wil niet zeggen dat het een 
verloren 1/2 jaar was, in tegendeel. 

Het Dagelijks Bestuur heeft vrij snel 
besloten wekelijks 1 uur via Zoom 
te overleggen, met als resultaat een 
hecht team, snelle informatieuitwis-
seling en snelle respons op vragen 
vanuit de clubs. 

De vergaderingen met het AB 
(Algemeen Bestuur) zijn ook digitaal 
geweest, nooit langer dan 2 uur, 
kort en effectief. Inmiddels zijn de 4 
geplande Regiobijeenkomsten allen 
digitaal uitgevoerd, iedere regio met 
een eigen stijl. Elke keer met een heel 
goede opkomst, zeker zoveel als bij de 
bijeenkomsten op locatie.

Op 24 april 2021 is de club Belle 
Flucius (Bergen op Zoom) gechar-
terd; een academische sessie die 
geheel digitaal uitgevoerd werd en 
aansluitend een digitaal feestje voor 
de nieuwe clubleden, een primeur in 
Nederland!

Toch veel ‘ontmoetingen’ 
In de rol van gouverneur word je ook 
geacht contacten te onderhouden 
met collega’s uit het buitenland en 
met Kiwanis in Amerika. Ik durf de 
stelling aan dat zonder Corona er veel 
minder contacten geweest zouden 
zijn. Het initiatief van Kiwanis Europa 
(en uitgevoerd door het Kiwanis 
International team in Gent) om de 
ontwikkeling van het Kiwanis Acade-
my Platform prioriteit te geven, heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Meerdere 
trainingssessies werden er per maand 
aangeboden. Maandelijks was er een 
Zoom-sessie met de gouverneurs 
en gouverneur-elects uit Europa met 
deelname van de leiders van Kiwa-
nis International uit America. Ook 
de commissie voorzitters van PR en 
Ledenaantallen hebben diverse keren 
met collega’s in Europa van gedach-
ten kunnen wisselen. Er valt zoveel 
te leren van andere clubs in andere 
districten!

Ook heeft ons District een promi-
nente rol gespeeld in de discussies 
over de transitie van KIEF (Kiwanis 
International Europe Federation) naar 
een andere rechtsvorm: KIE (Kiwanis 
International Europe). 

Een blijvende nieuwe dimensie aan Kiwanis toegevoegd
Niet alles in de digitale wereld is een 
zegen. Doordat er zo gemakkelijk 
(veel) informatie verspreid kan wor-
den, grijpen velen die mogelijkheid 
aan om veel te verspreiden: feiten en 
meningen. Ik ben ervan overtuigd dat 
in persoonlijke gesprekken, al dan niet 
onder het genot van een versnape-
ring, sneller consensus wordt bereikt.

Op naar het  tweede bestuurs jaar
In mijn inleiding schreef ik vorig jaar: 
“Samenwerken kan ik niet alleen”. Dit 
bestuursjaar is ook uniek omdat er 
geen gouverneur-elect was. Immers 
we hebben met zijn allen ervoor 
gekozen om de termijn voor de gou-
verneur te verlengen tot 2 jaar. Ook 
doordat de districtssecretaris verhin-
derd was om actief deel te nemen 
aan het Dagelijks Bestuur, bestond 
het bestuur uit slechts 3 personen. 
Dat is structureel teweinig. Gelukkig 
kon het DB versterkt worden met Ap 
Lammers die de ledenadministratie 
verzorgt. Het DB heeft een oproep 
gedaan om versterking van het DB 
door een Kiwanislid met een achter-
grond in communicatie. Helaas heeft 
niemand zich gemeld. Ik hoop dat we 
een volgende Kiwanisjaar kunnen 

ingaan met een volledig team EN met 
een aantal collega’s die een bijdrage 
willen leveren aan een modernere 
organisatie.

Op 11 september gaan we een korte 
Algemene Vergadering organiseren 
en een hele middag invullen met 
inspirerende sessies. Twee gast-
sprekers zullen hun visie delen 
over Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en Evenwichting 
Leiderschap: de balans tussen wel-
vaart en welzijn. Samen gaan we dan 
werken aan ideeën voor een beleids-
plan voor de komende 2 jaren. Laten 
we hopen dat de coronabeperkingen 
tegen die tijd opgeheven zijn en een 
grote opkomst mogelijk is.

Dit jaar is een Lustrumjaar voor Ki-
wanis Nederland. We hadden ons tot 
doel gesteld om voor 500 kinderen 
een korte vakantie te laten verzor-
gen. Ik hoop dat we in september op 
de Inspiratiedag een mooi resultaat 
kunnen laten zien!

In de voorbije 12 maanden hebben 
we twee keer een studieopdracht 
weggelegd bij de Avans Hogeschool 

in Breda. Geheel digitaal hebben 
de acht studenten (kostenloos) een 
onderzoek gedaan naar een moder-
nere Kiwanis organisatie die aan-
spreekt voor 30 to 40-ers. We gaan 
deze studenten uitnodigen voor onze 
Inspiratiedag in september!

In deze uitgave van het Magazine is 
ook het beleidsplan opgenomen. Dit 
is nagenoeg identiek aan het plan 
van vorig jaar. De begroting voor het 
komende jaar hebben we vorig jaar 
al met de leden gedeeld. Aangezien 
er geen beleidswijziging voorzien 
is, gaan we voorstellen om ook de 
begroting niet te wijzigen. Doordat er 
veel minder uitgaven gedaan worden 
in het huidige bestuursjaar zullen we 
ook in het komende najaar weer het 
overschot terugstorten naar de clubs.

Piet Derks
Gouverneur District Nederland 2020-
2021 (en gouverneur-elect voor 
2021-2022)



Het huidige bovendonk
In het najaar van 1895 kreeg Petrus 
J.H. (Pierre) Cuypers de opdracht 
om een geheel nieuw klooster te 
ontwerpen. Het oude seminariehuis 
en bisschopshuis werden afgebroken 
en een nieuw neogotisch gebouw 
verrees. Dit werd voor het eerst 
beperkt in gebruik genomen in 1907 
en in september 1908 opgeleverd. 

Door de terugloop van het aantal 
aanmeldingen van priesterkandidaten 
werd in 1967 het gebouw ontruimd, 

waarbij de waardevolle boeken 
verhuisden naar de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. 

Het gebouw kwam 11 jaar leeg te 
staan. Enkele idealisten onder leiding 
van Toon Hommel stichtten een 
reli gieuze leefgemeenschap, die 
de basis werd van het ontvangen 
van groepen. Hieruit groeide het 
initiatief voor het oprichten in 1983 
voor een nieuw type priesteropleiding 
voor kandidaten op rijpere leeftijd 
vanuit een arbeidssituatie: een 

deeltijdopleiding.

In 1990 werd een begin gemaakt 
met professionalisering en commer-
cialisering van de exploitatie van het 
gebouw. De B.V. exploitatie huurt 
nu het gebouw om er een con fe-
ren tie centrum, hotel en brasserie te 
exploiteren. De bovenverdiepingen 
van de voorbouw zijn permanent 
verhuurd aan de stichting priester en 
diakenopleiding.

Algemene Vergadering en Inspiratiedag 11 september 2021
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Het congres nieuwe stijl zal dit jaar plaatsvinden in het Conferentiecentrum & Leerhotel Bovendonk. Het ligt 
in een groene omgeving en is dé locatie voor uw zakelijke of particuliere bijeenkomst en biedt daarnaast 52 
hotelkamers. De historische sfeer zorgt voor een fijne setting voor uw feestelijke of zakelijke aangelegenheid 
tot 300 personen.

Conferentiecentrum & Leerhotel 
Bovendonk
Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
Tel.: +31 165 507 550 ;
e-mail: info@bovendonk.nl

HET PROGRAMMA

De Algemene Vergadering (AV) zal geheel digitaal 
voorbereid worden zoals in het vorige bestuursjaar. 

Start 10.30 uur
We beginnen om 10.30 uur met de AV en zullen veel 
aandacht besteden aan het voorstellen van het nieuwe 
team 2021-2022.

Pauze/Lunch
Tijdens de pauzes en lunch is er de mogelijkheid om kennis 
te maken met het team van Kiwanis International kantoor 
Gent. Zij vormen het Membership Service Centrum voor 
de clubs in Europa. Ontmoet dit team en stel vragen! Ook 
de stichting Kiwanis  Poppenproject en Kiwanis shop zijn 
aanwezig.

Demonstraties
Voor geïnteresseerden zullen er op diverse plekken 
demonstraties gegeven worden in het gebruik van social 
media (Facebook, Instagram,..). 

Inspiratiedag 
De Inspiratiedag staat in het teken van nieuwe vormen van 
service verlenen. 
Leiders van ondernemingen zijn zich bewust van hun rol in 
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  

De CEO van Friesland Campina, Hein Schumacher zal met 
ons zijn visie delen en ons laten zien welke bewegingen 
er gaande zijn in ondernemend Nederland. Hanneke 
Dingen, Executive coach, adviseur en oprichter van de 
Jane Company zal ons deelgenoot maken van haar visie op 
evenwichtig leiderschap, het vinden van een balans tussen 
welvaart en welzijn.
DE TWEE LEZIGEN ZULLEN INTERACTIEF ZIJN!

Pauze 
Na de pauze gaan we uiteen in kleine groepen om ideeën te 
genereren voor een moderne Kiwanis, elementen voor ons 
beleidsplan voor de komende 2 tot 3 jaren.

Sjra Puts, begeleider van creatieve denkprocessen, zal 
ons helpen. We gaan ook een aantal jongeren uitnodigen 
om deel te nemen, o.a. de acht studenten die vorig jaar 
een studie gedaan hebben naar een modernere Kiwanis in 
Nederland.

Finish 16.00 uur 
Rond 16.00 uur sluiten de we middag af met een 
vriendschaps-BBQ voor iedereen.

MVO Nederland

Wij zijn de beweging van 
ondernemers in de
nieuwe economie
Als ondernemer wil je kunnen blijven ondernemen.
MVO Nederland is ervan overtuigd dat dit alleen
kan in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, 
inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormen we 
samen met ondernemers een beweging naar die 
nieuwe economie. Omdat we die zo snel mogelijk 
willen bereiken moeten we onze beweging nu zo groot 
mogelijk maken. Samen met ons netwerk van partners 
werken we elke dag aan het bereiken van die nieuwe 
economie. 

Onze rol? We laten je zien hoe de route naar de 
nieuwe economie eruitziet. We ondersteunen dat 
door innovatie tot stand te brengen via projecten 
met onverwachte samenwerkingen. En creëren bij 
overheden en financiers de condities die het bereiken 
van ons doel vereenvoudigen en versnellen.

Ook maatschappelijk betrokken burgers beginnen zich 
te organiseren in bewegingen. Velen willen zich gaan 
inzetten voor een betere samenleving, voortbouwend 
op ervaringen en rollen die zij ingevuld hebben in hun 
beroepsmatige leven. 

Hanneke Dingen, wil zich inzetten door het geven 
van lezingen en het organiseren van workshops 
voor kinderen. Hanneke werkt samen met 
collega’s om verbinding te zoeken tussen de vier 
doelgroepen: kinderen/leerlingen, gelijkgestemden, 
toonaangevende leiders en sleutelfiguren. Een 
samenwerking met Kiwanis is zeer wel mogelijk! De 
jeugd wil iets maatschappelijks doen, maar wel op hun 
eigen manier! Wat kan Kiwanis doen om het voor hen 
interessant te maken?
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Kiwanis is op zoek!
 Ben jij een expert? Wil jij, of ken jij iemand die een rol als  
 trainer, Key note spreker en of gids zou willen vervullen? 
 
 Heb jij binnen jouw club bedrijfsbezoeken, lezingen of  
 gastsprekers waar ook andere Kiwanis leden, eventueel  
 partners van harte welkom zijn? 
 
 Je mag om een deelname fee vragen om de kosten te  
 dekken. 
 
 Heb jij een project wat je wil delen op de academy data  
 base, zodat anderen van jou kunnen leren?  We geven het  
 event of project graag een plaats op de academy.

Heb je vragen, ideeën? Wil je meedoen? Kunnen wij van leren van jou of 
wil je Kiwanis uitnodigen voor een lokaal interessant item? Neem dan 
contact op met Lindy Ward via info@kiwanisacademynederland.nl.

Het Kiwanis Klimaat
Het is de tijd van verandering. 
De pandemie zet de wereld op haar 
kop. En dat levert ook vernieuwing 
op. We leren efficiënt online te ver-
gaderen en als we straks weer bij 
elkaar komen zal dat meer gericht 
zijn op het sociaal samenzijn en 
om onze handen uit de mouwen te 
steken bij onze Kiwanis projecten.

De toekomst van onze kinderen
Kiwanis, klimaat en kinderen. Daar wil 
ik graag aandacht voor vragen. 
Wij hebben niet alleen de taak om 
Kiwanis door te geven aan een 
volgende generatie, immers ons werk 
voor kinderen is nog niet af. Maar die 
volgende generatie moet wel over een 
leefbare planeet kunnen beschikken.

Tijd voor actie wat mij betreft! 
Beperk het reizen in Kiwanis verband, 
en als het al moet compenseer dan je 
CO2 uitstoot. Meetings kunnen voort-
aan hybride worden, dus gemengd 
live en online, zodat verder weg wo-
nende leden niet hoeven te reizen.

Lokale projecten van onze clubs zijn 
vanzelf al meer duurzaam. Laten we 
daarin investeren. Ik ben benieuwd 
welke Kiwanis club als eerste met 
haar gemeente en betrokken scholen 
een Tiny Forest weet te realiseren. 

In Europa is de dialoog over de tran-
sitie nu in een afrondende fase. De 
Kiwanis Academy is van start gegaan 
en wordt verder opgebouwd tot een 
waardevolle tool. Daarnaast ook een 
mooie nieuwe website. Maar de Euro-
pese conventie zal noodzakelijkerwij-
ze nog online plaatsvinden. 

Wil je meepraten en stemmen met 
je club schrijf je dan in voor de 54e 
Europese Kiwanis convention Zurich 
(vergadering zaterdag 5 juni 2021) via 
deze link: 

Martien van der Meer  
Kandidaat President Elect voor 
Kiwanis Europa (2021-2022)
PG Kiwanis International District 
Nederland 2016-2017
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HET PARTNERPROGRAMMA

Ook voor de partners hebben we een interessant 
programma samengesteld. Tussen 10.30 en 12.00 uur is er 
een lezing over de historie van de Bovendonk, inclusief een 
korte rondleiding.  Van 12.00 tot 13.30 is er een gezamelijk 
lunch in de Bovendonk.

De Kiwanis club Halderberge heeft vier programma’s 
uitgewerkt: excursies naar interessante locaties in de 
omgeving. Voor vervoer wordt gezorgd. Na afloop rond 
16.00 komt men terug in de Bovendonk en kan iedereen 
deelnemen aan de BBQ in de tuin.

1. BOURGONDISCHE WANDELING  
 OUDENBOSCH EN RONDLEIDING BASELIEK

Wandelen in klein Italie gewoon in Oudenbosch.
De stadswandeling door Oudenbosch is een must 
tijdens je bezoek aan de gemeente Halderberge waar 
Hoeven onder valt. Cultuur snuiven en tegelijkertijd 
meer horen over de  bijzondere gebouwen die je 
passeert doen je haast geloven dat je in een Italiaans 
dorpje loopt. Laat je verrassen door de bijzondere 
gebouwen in dit dorp. De Baseliek is daarvan de 
meest bekende. Deze kopie van de Sint Pieter in Rome 
is vele malen kleiner maar des te indrukwekkender 
in een dorpje als Oudenbosch.  Ook de Brabantse 
gezelligheid ontbreekt tijdens de wandeling niet. Tijdens 
de wandeling maakt u kennis met het bourgondische 
Brabant en ontvangt u 3 lekkernijen

2. TIELENS & TIELENS TUINEN
Wij nodigen u uit voor een bezoek aan het buitengoed 
van Albert Tielens in het Noord Brabantse Hoeven. 
U zult aangenaam verrast zijn. Deze tuin van ruim 2 
ha groot is bekend om zijn bijzondere structuur van 
lijnen en vormen. Een wandeling door deze tuin die 
kleurt, geurt en bloeit zal een feest voor uw ogen zijn. 
Ontvangst, rondleiding, workshop biedermeier maken 
en wij sluiten af met een hapje en drankje.  

3. BROUWERIJ ’T MEULENEIND
De oorsprong van onze brouwerij ligt in het Zeeuwse 
Westkapelle. Brouwer Jan groeide op als boerenzoon 
en verbaasde zich over de uitgestrektheid van de 
graanvelden, die elk jaar in augustus opgegeten worden 
door enorme dorsmachines. Hoe het geoogste graan 
zijn weg vervolgde en middels diverse processen 
z’n weg vond in de voedselketen heeft ons altijd 
geïnspireerd. De liefde voor bier en het ontrafelen 
van het mysterie rond het brouwproces bracht de 
verbinding tussen het groeien en bloeien op de 
Zeeuwse velden en het Brabantse genieten. Ontvangst, 
uitleg en rondleiding met als afsluiter een bierproeverij 
met Brabantse lekkernijen.        

4. A  HEEMTUIN RUCPHEN
Dit levend erfgoedmuseum ligt in West Noord-Brabant. 
De tuin is 2 hectare groot en ontworpen rondom 
negentien leefgebieden, welke zijn gebaseerd op 
de Brabantse natuur die rond de vijftiger jaren nog 
geregeld voorkwam. Naast het idee om inzicht te geven 
in leefgemeenschappen is het een educatief plantsoen 
dicht bij de mensen. Tevens heeft de Heemtuin ook 
grote sociale doelstelling door medewerkers uit de 
sociale werkvoorziening een beschermde werkplek te 
kunnen bieden. Ontvangst en excursie van ruim 1 uur

4.B  GALERIE TON
Galerie TON is een kunstgalerie/expositielocatie 
voor hedendaagse hyperrealistische en 
fotorealistische kunst. De met zorg samengestelde 
internationale kunstcollectie is te zien en te beleven in 
het oude raadhuis van Rucphen dat dateert uit 1850. 
Galerie TON vertegenwoordigt toonaangevende en 
opkomende hyperrealistische en fotorealistische 
kunstenaars uit binnen- en buitenland.
Ontvangst met een hapje en een drankje met uitleg en 
rondleiding van ruim 1.5 uur

Attentie. Het kan zijn dat door nu nog niet voorziene 
Covid maatregelen, het congres geen doorgang kan 
vinden. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden.
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Hoofdlijnen: Continuïteit, Realiteit, Pragmatiek!
Het beleidsplan van september 
2021 blijft nagenoeg ongewijzigd. 
De realiteit is dat het bestuursjaar 
2021-2022 uniek in de geschiede-
nis van Kiwanis zal blijken te zijn 
geweest. Een jaar met beperkte 
activiteiten door clubs.  En vooral 
geen vergaderingen en bijeenkom-
sten op locatie op landelijk niveau. 

Een bestuursjaar nagenoeg ge-
heel vanuit het kantoor thuis via 
zoom-sessies. We hebben geen 
teamdag kunnen organiseren; dit 
heeft ertoe geleid dat het nieuwe 
team van LG’s nauwelijks heeft kun-
nen kennismaken met elkaar. Kennis-
overdracht is erg summier gebleven. 
Dat behoeft een inhaalslag dit najaar.  
Ook de bestaande commissies zijn 
beperkt geweest in hun activiteiten. 
Voor het komende jaar zullen we 
waar nodig de koers iets aanpassen 
en nieuwe leden zoeken waar nodig.

Moderniseren, verjongen en meer 
vrouwen
Onderstaand is het beleidsplan, 
samen gevat in één pagina. De 
hoofdlijn blijft: moderniseren van 
de organisatie, vernieuwen door te 
verjongen, meer vrouwen bij Kiwanis.  
Uit de studies door de studenten 
van Avans Hogeschool Breda in 
opdracht van Kiwanis, kwam steeds 
naar voren dat de nieuwe generatie 
potentiële leden (30 tot 40 jarigen) 
weinig interesse heeft in het lidmaat-
schap van service clubs, weinig tijd 
heeft en zich niet wil verplichten tot 
vaste bijeenkomsten. Dat beeld kan 
veranderen natuurlijk wanneer deze 
generatie een stuk ouder geworden 
is; maar het zet wel aan tot reflectie. 

Wat wel heel duidelijk is : deze gene-
ratie wil zich bijzonder graag inzetten 
voor goede doelen, activiteiten. Voor-
waarde is wel dat de inzet kort en 
krachtig moet zijn, het resultaat dicht 
bij huis effect moet opleveren en dat 
alles lang van te voren ingepland kan 
worden. Vandaar mijn aanbeveling: 
“geef jongeren een podium”. Betrek 
jongeren bij Kiwanis projecten. Wel-
licht worden het toekomstige leden.

Effect op de begroting
De begroting voor het jaar 2021-
2022 werd vorig jaar reeds gedeeld 
met de leden. Er worden geen aan-
passingen voorgesteld. Het 2-jarig 
gouverneurschap wordt ook verbon-
den aan een 2-jarige cyclus voor het 
congres. Dit jaar, op 11 september, 
houden we een Inspiratiedag en een 
korte Algemene Vergadering die 
geheel digitaal voorbereid wordt. 

Volgend jaar is er enkel een Algemene 
Vergadering voorzien. De congres-
bijdrage per club is gereduceerd t.o.v. 
voorgaande jaren en wordt voor 
beide jaren gelijk gehouden. Dit jaar 
zullen de kosten hoger zijn, volgend 
jaar lager.

Ten gevolge van de corona-maatre-
gelen zijn de kosten ook dit jaar fors 
lager dan begroot. Het overschot 
op de begroting zullen we weer ten 
goede laten komen aan de clubs. 

Wij verwachten dat in het jaar 2021-
2022 weer fysieke bijeenkomsten 
mogelijk worden, maar ook verwachten 
wij dat de vergader- en reiskosten 
van het bestuur lager kunnen blijven 
door gebruik te blijven maken van 
zoom-sessies.

Piet Derks

Beleidsplan en begroting 2021-2022

Vier enthousiaste mannen onderzoeken 
mogelijkheid voor Kiwanis-club in Nunspeet

KI-DN: jaarplan 2021-2022
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• Doe-projecten 
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populairder
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vrouwen bij 
Kiwanis 

• Voor 30-plussers 
te weinig 
attractief

• Communiceer 
succesvolle 
club projecten 
via social 
media 

• Zoveel mogelijk 
publiciteit over 
het Lustrum 
project 2021 (Het 
Vergeten Kind)

• Minder geld 
doneren, meer 
problemen 
oplossen 

• Clubs gaan van 
elkaar leren

• Moderne 
organisatie, 
meer digitaal 

• Inspirerende 
visie van 
Kiwanis

• Kiwanis clubs 
zijn lokaal 
relevant en 
landelijk 
bekend

• Geef ook 
jongeren uit 
de doelgroep 
een podium 
bij Kiwanis 
projecten

• Clubs bezoeken 
elkaar met een 
doel (= leren) 

• Clubs hebben 
contact via 
online sessies

• Regio bijeen- 
komsten door 
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• Moderne 
website; clubs 
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websites 
actuuel

• Kiwanis 
geïdentificeerd 
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generatie 30-
plussers 
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• Kiwanis clubs 
en leden zijn 
trots op wat ze 
bereiken
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interessant voor 
alle leeftijds-
categoriën 

• Kiwanis  digitaal 
verbonden
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Oud-Tafelaar Caspar Norg (48) miste na 8 jaar geleden 
uit de Tafelronde gegaan te zijn het service-club leven. 
Naast werk en gezin iets voor de gemeenschap te doen, 
in verbondenheid met een stel enthousiaste mensen uit 
het dorp. In Nunspeet, waar Caspar vandaan komt, zijn 
meerdere serviceclubs. Deze clubs boden eigenlijk niet 
wat Caspar zocht. Het leukste is om een club op te richten 
met gelijkgestemden, waarbij de oprichters zelf ook een 
vinger in de pap hebben met betrekking tot mores, karak-
ter en uitstraling van de club. 

Tijdens een etentje met Remon Nieuwendijk (48) , John 
Storm (41) en Henk van de Kolk (43)  opperde hij om te 
onderzoeken of het mogelijk is om een lokale afdeling van de 
Kiwanis op te richten. Dat Kiwanis zich richten op fundraising 
voor kinderen, Serving the Children of the World, vinden de 
heren fantastisch. De Kiwanis-organisatie, Rob van der Most 
( Ede) en Eric-Jan Sobels ( Barneveld) meldden zich al snel 
om een verkennende afspraak te maken. Na uitleg van doel-
stellingen, de gang van zaken en principes van de Kiwanis is 
besloten om in Nunspeet te starten. Er is een lijst gemaakt 
van circa 50 mensen in Nunspeet, waarvan gedacht wordt 
dat zij bij de Kiwanis kunnen passen, en zich willen inzetten 
voor fundraising. Het idee was om in oktober 2020 te begin-

nen met de huisbezoeken, om de aspiranten te enthousias-
meren. Maar de Coronamaatregelen gooiden roet in het eten. 
De 4 heren hebben sindsdien inmiddels wel  9 gezamenlijke 
diners achter de rug, waarbij ook zeker de voortgang van de 
oprichting wordt besproken. Door PR Kiwanis International, 
district Nederland, is  ons  gevraagd om de stand van zaken 
door te geven: Bij deze. Er wordt aan gewerkt, de namenlijst 
groeit en krimpt, en zodra de Coronamaatregelen het toe-
laten gaan we de aspiranten benaderen. Verwachte eerste 
bijeenkomst: 15 september.  Wordt vervolgd!

Voor meer informatie kunt u terecht bij John Storm, 
aangewezen voorlopig voorzitter Kiwanis Nunspeet i.o. 
0646149632 



18 UITGELICHT 19UITGELICHT

Nieuwe rolstoelbus 
voor Kinderdorp De Glind 

Kandidaatstelling Secretaris 
2021 – 2022
Secretaris, Leo Wielstra heeft laten 
weten zijn functie, na 2 jaar, per 1 
oktober 2021 beschikbaar te stellen. 

Bestuur zoekt met ingang van het nieuwe 
bestuursjaar 2021-2022 e.v. dan ook een 
nieuwe Secretaris (M/V)  Deze maakt 
deel uit van het Dagelijks- en Algemeen 
Bestuur. Is verantwoordelijk voor de 
agenda en verslagen van de DB en AB 
vergaderingen. Communicatie met leden 
en verenigingen. Maar ook met derden 
die contact zoeken met Kiwanis Interna-
tional District Nederland. Denkt mee aan 
een moderne en efficiënte organisatie.
Draagt, samen met de congrescom-
missie, zorg voor de agenda en ordelijk 
verloop van het jaarlijks congres. Bij 
gelijke geschiktheid geeft het bestuur 
de voorkeur aan een vrouw.

Profiel: ervaring met het maken van 
agenda´s, verslagen, het voeren van 
correspondentie en het opstellen van 
concepten etc. Kontakten met leden, 
bestuurders van Kiwanis clubs, en 
internationale Kiwanis bestuurders. 
Deelname aan de vergaderingen 
van Dagelijks Bestuur en Algemeen 
Bestuur. Ledenadministratie is in 
handen van een ledenadministrateur. 
Ter wille van continuïteit van bestuur 
zoekt het Dagelijks bestuur naar 
vrijwilligers die deze functie meerdere 
jaren achter elkaar kunnen vervullen. 

Ervaring: Kennis en ervaring hebben 
met moderne communicatie middelen 
en technieken.

Voor nadere informatie over deze 
functie kunt u contact opnemen met 
Gouverneur Piet Derks.  
GSM 0645360622

Kandidaatstelling, middels de Club, 
dient u te zenden, voor 15 mei 2021, 
aan het secretariaat van het District 
Nederland: secretaris@kiwanis.nl

VACATURES VACATURES
Oproep Kandidaatstelling 
Gouverneur Kiwanis 
International District 
Nederland 2022-‘23
Uiterlijk 15 mei 2021 ontvangt het 
District gaarne namen van door de clubs 
gesteunde kandidaten. In het kader van 
modernisering en hetgeen de maat-
schappij voor de toekomst verwacht 
van serviceclubs, spreekt het bestuur de 
wens uit, dat ook jonge kandidaten (m/v) 
zich geroepen voelen om zich kandidaat 
te stellen voor deze uitdagende functie.
Het Algemeen Bestuur draagt kandidaten 
voor, waarna verkiezing plaats vindt 
op de Algemene Vergadering van het 
District tijdens het congres op zaterdag 11 
september 2021 in Hoeven. Het bestuur 
streeft naar een verkiezing uit meerdere 
kandidaten.

Profiel van de Gouverneur: 
De Gouverneur is de spin in het web 
van het District. Van kandidaten wordt 
verwacht dat zij:
- de normen en waarden van Kiwanis 

uitdragen en gepassioneerd spreken 
over Kiwanis en haar rol in de maat-
schappij;

- een lange termijn visie hebben op de 
rol van Kiwanis als serviceclub in de 
maatschappij;

- de noodzaak tot verjonging en moder-
nisering van Kiwanis onderschrijven en 
daaraan richting kunnen geven;

- uitvoering geven aan het beleid dat 
door Kiwanis International wordt vast-
gesteld; uiteraard met inachtneming 
van de regionale context;

- als Luitenant Gouverneur of secretaris 
KI-DN eerder lid waren van het Alge-
meen Bestuur van het District;

Voor nadere informatie over deze functie 
kunt u contact opnemen met Gouverneur 
Piet Derks (06 45360622).
Kandidaatstelling van de kandidaat, mid-
dels de Club, met akkoord verklaring van 
de kandidaat dient u te zenden aan het 
District Nederland: t.a.v. Gouverneur Piet 
Derks, Rasopark 20, 4741 EC Hoeven
 E-mail secretaris@kiwanis.nl  

Kiwanis Club Hilversum-Baarn leverde bijdrage via twee golftoernooien
Tijdens een feestelijke bijeenkomst onthulden de kinderen van Q Dreams in 
De Glind de nieuwe rolstoelbus. Hiermee kunnen kinderen met een 
meervoudige handicap gemakkelijker deelnemen aan activiteiten binnen en 
zeker buiten het jeugddorp. Deze bus werd na voorbereidingen van 3 jaar 
mogelijk door bijdragen van verschillende organisaties, onder andere Kiwanis 
Club Hilversum-Baarn.
 
Aan de onthulling, die door de kinderen samen werd gedaan, ging een lang traject 
vooraf. Penningmeester van Q Dreams, Joost Oolders, gaf aan dat het een grote 
wens was van het huis met verschillende gehandicapte kinderen zich beter en 
gemakkelijker te kunnen bewegen in de maatschappij en mee te doen met activi-
teiten die ook andere kinderen uit het dorp doen. “Dat was altijd best een geregel, 
omdat het meenemen van kinderen in een rolstoel moeilijker gaat dan in een 
reguliere bus.” Een kind van hemzelf is gehandicapt, dus hun eigen auto werd vaak 
gebruikt. “Dan ben je afhankelijk of wij er zijn. Of dat we van iemand anders een 
bus kunnen lenen. Daardoor kregen we de wens om een eigen bus te realiseren 
voor het huis.”

Meerdere bijdrages nodig
Het initiatief voor de bus werd genomen door Kiwanis Hilversum-Baarn. Zij 
bestemde de opbrengst van haar Business Golftoernooi 2018 op de Goyer voor 
dit doel, maar hoewel er een prachtige opbrengst was bleek dit bij lange na niet 
voldoende voor een rolstoelbus. Om die reden besloot de club om in 2019 nogmaals 
voor hetzelfde doel te gaan golfen, met dit keer een nog hogere opbrengst, maar 
nog steeds niet genoeg. Gelukkig waren er onder de deelnemers aan het toernooi 
mensen die ook hun schouders onder het project zetten en een wezenlijke bijdrage 
leverden. 

Daarnaast leverden onder andere NSGK en Stichting Gehandicaptenvervoer 
Barneveld een bijdrage – net als Ford dealer Broekhuis uit Amersfoort. Deze 
bus is voor een groot deel bij elkaar ‘gegolfd’, omdat ook Old Grand-Dad golfers 
(onderdeel van de Nederlandse Golf Federatie) zich op sportieve wijze hebben 

ingezet. Hans Hermans van Kiwanis Hilversum-Baarn merkte op: “Het is enorm 
leuk met golfen het geld bij elkaar te brengen!”

Praktisch
Nadat het geld bijeen was gebracht kon De Glind starten met de selectie van de bus 
die het best bij hun doel paste. Mede-initiatiefnemer van Q Dreams, Quirine Stinga, 
vertelde dat in de bus verschillende praktische toepassingen zijn verwerkt. 
Zo zijn voor een goede toegankelijkheid aan allebei de zijden een schuifdeur 
gemonteerd. “Dat kan gemakkelijk maar heel weinig bussen hebben dat”, lichtte ze 
toe. Ook is een hoog plafond gemaakt zodat de toegang naar achteren gemakkelijk is. 
Er kunnen drie kinderen in rolstoelen worden meegenomen, samen met drie bege-
leiders. De rolstoelen kunnen flexibel worden vergrendeld op rails die vergelijkbaar 
zijn met de stoelrails in vliegtuigen.

Nieuwe avonturen
Een vrolijke bestickering op de zijkanten en achterkant van de bus maakt duidelijk 
dat de inzittenden nieuwe avonturen zoeken. “De kinderen gaan met de bus naar 
het zwembad, naar school maar ook bijvoorbeeld naar musea of andere mooie 
plaatsen. We verzinnen steeds weer nieuwe bestemmingen om de kinderen te 
laten genieten”, gaat Quirine verder. Tijdens de middag werd al gebrainstormd 
over mogelijke activiteiten die in de agenda een plaats kunnen vinden. Een ding is 
duidelijk: de bus zal dankbaar gebruikt gaan worden!

Hans Hermans



Communicatie en PR commissie resultaten Vrouwen in Kiwanis 2021 en verder

Op basis van een door het AB goed-
gekeurd communicatiebeleid heeft 
de commissie in de voorbije twee 
jaren een aantal stappen gereali-
seerd. Op de website is voor de pers 
de “Kiwanis Newsroom” aange-
maakt; Hieruit kunnen derden kant 
en klare informatie downloaden 
voor extern gebruik.

De commissie Communicatie heeft in 
de voorbije periode gewerkt aan de 
modernisering van de landelijke web-
site. Er is nu voor iedere club een zeer 
toegankelijk platform beschikbaar. De 
uitdaging is nu om de websites regel-
matig bij te werken en interessant te 
maken om te bezoeken.
Sommige leden missen de directory 
met informatie over clubs en leden. 
Sinds kort zijn deze gegevens snel 
en eenvoudig toegankelijk via de 
website, ook via de smartphone. 

De commissieleden zijn ook aktief 
betrokken bij projekten (bijv. het 
Lustrumprojekt). Eind 2020 heeft 
de commissie een online workshop 
georganiseerd over communicatie 
verzorgd door Thomas Schickentanz.
De commissie vezorgt het jaar-
lijkse Kiwanis Magazine en maakt 
voorlichtings materiaal.

Communiceren is mensenwerk. 
Overdaad schaadt! 
Maandelijks publiceren we de blog 
van de gouverneur en de nieuws-
brief met informatie over projecten 
en clubs.  Sinds midden vorig jaar 
is er elke eerste zondagavond van 
de maand een “Internet café”, waar 
leden elkaar kunnen ontmoeten via 
Zoom. 
Er komen ook veel berichten tot ons 
van Kiwanis International, Kiwanis 
Europa en ook KCF (Kiwanis Child-
ren Fund) en sinds kort ook van de 
Kiwanis Academy . Leden beginnen 
te klagen : er komt teveel tot ons! 

Een uitdaging voor de Communica-
tie en PR commissie in de komende 
periode ligt er dan ook in om wegen 
te vinden om selectiever te commu-
niceren, en tegelijkertijd effectiever.  
Daarvoor zoeken wij uitbreiding van 
het team. Leden die een frisse kijk 
hebben op effectief communiceren 
en leden die enkele uren per maand 
willen spenderen aan communicatie 
binnen Kiwanis. Ook hier kunnen 
we misschien een beroep doen op 
jongeren met een communicatieop-
leiding, vrijwilligers verbonden aan 
Kiwanis!

Naamsbekendheid begint bij 
zichtbaarheid
Kiwanis heeft vele artikelen met 
logo’s beschikbaar via online web 
shops. De Communicatie en PR com-
missie biedt ook enkele PR-artikelen 
aan (de Kiwanis tent voor gebruik 
door clubs, Kiwanis tasjes en winkel-
wagenmuntjes).
De opdracht voor de commissie com-
municatie en PR voor de komende 
jaren wordt: hoe en op welke wijze 
kunnen wij onze missie en verhalen 
onder de aandacht van jong en oud 
brengen. Hierbij kunnen de Podcast, 
Vlogs maar ook de inzet van ambas-
sadeurs ons helpen. Deze nieuwe 
mogelijkheden om onze boodschap 
uit te dragen kunnen zorgen voor een 
groter bereik en daarmee ook meer 
naamsbekendheid.

Ook hier ligt een taak voor de Com-
municatie en PR commissie om clubs 
te helpen.

Frans van der Avert
voorzitter Commissie Communicatie 
en PR
Piet Derks
gouverneur
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Op 7 juli 1987, werd door Kiwanis 
International aangenomen, na 82 
jaar (!) met een meerderheid, dat 
vrouwen lid mochten worden van 
Kiwanis. Het jaar daarvoor werd 
deze mogelijkheid nog wegge-
stemd door 53% van de leden.

Sue Petrisin werd de eerste wereld 
president in 2013.

Wat Nederlandse cijfers:

• Det Verhoeven werd onze eerste 
vrouwelijke gouverneur in 2017.

• Sofia Carbajo, Maaike Roosen, 
Sjors van der Meer, Luciene Die-
teren, Emmy Ruber, en onderge-
tekende zijn vandaag onderdeel 
van het landelijke bestuur. 

• De gemiddelde leeftijd ligt 10 
jaar lager dan die van de heren. 

• Op iedere twee mannen treedt 
de afgelopen 3 jaar een vrouw 
toe.

• Bij uitstroom idem dito. Dit 
betekent dat per saldo Kiwanis 
feminiseert.

Steeds meer vrouwen worden dus 
lid. Maar waarom dan en welke 
vrouwen?

“Inmiddels de 40 gepasseerd en in 
een nieuwe stad wilde ik nieuwe 
mensen leren kennen.”

“Het is boeiend en leerrijk kinder-
geluk te kunnen initiëren met een 
groep leuke en diverse vrouwen, in 
achtergrond en ervaringen”
  
Deze vrouwen zijn door de bank 
genomen hoog opgeleid, hebben een 
drukke baan, vaak een gezin, een 
uitgebreide vriendenkring. Ze staan 
midden in het leven, pakken studies 
en hobby’s op.
Boven op dat alles willen ze graag 
van betekenis zijn, iets goed doen 
voor de wereld en dan het liefst 
in een omgeving waar ze zich ook 
kunnen ontwikkelen, leren en samen 
plezier hebben. Hun motivatie ver-
schilt dus niet zoveel van de heren. 
Zelfs de behoefte van gezellig samen 
borrelen delen de vrouwen met hen. 

De dames hebben overigens geen 
specifieke voorkeur voor een vrou-
wen club of een gemengde club. 
Het moet wel passen in hun drukke 
agenda, Dus maximaal 1 vergadering 
per maand, naast de Cie activiteiten. 
En samen eten bv. 1 per kwartaal. 
Een pragmatische aanpak.  Ze 
hechten ook minder aan de klassieke 
tradities.

De verwachting is dat het aantal 
vrouwen alleen maar zal toene-
men. Dit jaar charteren minimaal 
twee dames clubs, Belle Flucius en 
Kiwanis Gelre (Ladies) de Monte. 
Deze ontwikkeling biedt perspectief. 
Samen met de heren heeft Kiwanis 
door de komst van (jonge) vrouwen 
toekomst. En dat hopen we te vieren 
op de post-Corona landelijke Kiwanis 
Vrouwen dag (datum volgt). Een dag 
om elkaar te ontmoeten, om inspira-
tie en motivatie te delen en samen te 
leren. 

Lindy Ward
Voorzitter Cie - Vrouwen in Kiwanis

“We zijn verbonden door hetzelfde 
doel, kinderen. Daar bovenop ontmoet ik 
boeiende en leuke mensen, vrouwen èn 
mannen.”
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DATUM VERGADERING AANVANG

31 augustus ‘21 Dagelijks Bestuur 19.30 uur

04 september ’21 Algemeen Bestuur, cie vz 10.00 uur

10 september ‘21 Teamdag Algemeen Bestuur, cie vz (ver-
korte versie) 18.00 - 21.00 Hoeven

11 september ‘21 Algemene vergadering en Inspiratiedag 10.30 - 18.00 Hoeven

05 oktober ‘21 Dagelijks Bestuur 19.30

09 oktober ‘21 Algemeen Bestuur + voorzitters 10.00 centraal

02 november ‘21 Dagelijks Bestuur 19.30

13 november ‘21 Dagelijks Bestuur 10.30 - 14.00 centraal

11 januari ‘22 Dagelijks Bestuur 19.30

15 januari ‘22 Algemeen Bestuur 10.00 centraal

17 februari ‘22 Regiobijeenkomst A 19.30

03 maart ‘22 Regiobijeenkomst B 19.30

08 maart Dagelijks Bestuur 19.30

17 maart ‘22 Regiobijeenkomst C 19.30

24 maart ‘22 Regiobijeenkomst D 19.30

12 april ‘22 Dagelijks Bestuur 19.30

10 mei ‘22 Dagelijks Bestuur 19.30

14 mei ‘22 Algemeen Bestuur 10.00 - 14.00 centraal

27 & 28 mei ‘22 Teamdag Algemeen Bestuur, cie vz 19.30 - 15.00 centraal

14 juni ‘22 Dagelijks Bestuur 19.30

27 augustus ‘22 Dagelijks Bestuur 10.00 - 14.00 centraal

03 september ‘22 Algemeen Bestuur, cie vz 10.00 - 14.00 centraal

10 september ‘22 Algemene Ledenvergadering 10.30 - 12.00

Activiteitenschema 2021 - 2022

INDELING REGIO’S

District Nederland

REGIO A Divisie 7, 8 en 13
REGIO B Divisie 6, 10 en 12
REGIO C Divisie 4, 11 en 15
REGIO D  Divisie 2, 5, 9 en 14

Data 2022 Regio Tijd
17 februari A 19.30 uur
03 maart B 19.30 uur
17 maart C 19.30 uur
24 maart D 19.30 uur

23KIWANIS YOUTH 23

In 2020 kwam uit de leden 
vergadering van Kiwanis Wouw-
Zoomvliet naar voren, dat wij als 
club ons maximaal inzetten om 
kinderen te helpen die het nodig 
hebben, maar dat we kinderen 
eigenlijk nooit de vraag hebben 
gesteld, waar ze behoefte 
aan hebben en misschien nog 
belangrijker hoe wij ze kunnen 
bereiken.

In dit kader hebben we Kiwanis Youth 
opgericht. Een club van maximaal 4 
jongeren tussen de 8 en 17 jaar, die 
circa 4 keer per jaar bij elkaar komen. 
Tijdens deze bijeenkomsten, die ze 
zelf organiseren, kunnen zij op een 
geheel vrije manier na denken over 
de vragen die wij hen vooraf gesteld 
hebben.

Wie is Kiwanis
Al uit de eerste sessie kwam naar 
voren, dat Kiwanis iets aan zijn 
naamsbekendheid moest doen, 
omdat bijna alle vrienden van de 
Kiwanis Youth leden nog nooit 
van Kiwanis gehoord hadden. En 
om het gelijk concreet te maken 
hadden ze bedacht, dat wij op de 
twee basisscholen in Wouw aan alle 
kinderen een etui zouden geven, die 
gevuld was met allerlei spulletjes en 
op de voorzijde ons logo.

Vanuit Kiwanis Wouw-Zoomvliet 
hebben we dit idee, met de steun 
vanuit Kiwanis Nederland, opgepakt 
en hebben we contact gezocht met 
de beide basisscholen. Tijdens ons 
contact met de directeuren merkten 
wij dat ook zij het een leuk idee 
vonden, waar ze graag aan mee 
wilden werken. 
Tevens was dit een mooie 
gelegenheid om Kiwanis op de kaart 
te zetten bij de basisscholen, 

zodat we in de toekomst vaker 
gebruik kunnen maken van deze 
connectie. Na afstemming met de 
scholen over het aantal benodigde 
etuis (475) hebben we afgesproken, 
dat de etuis in de week van 
Sinterklaas geleverd zouden worden, 
zodat de kinderen een extra cadeautje 
zouden krijgen.

Toelichting voor ouders
Wij hebben geconstateerd, dat ook bij 
de ouders geen lichtje ging branden, 
toen ze etui zagen met ons logo erop. 
Om dit voor de ouders verder toe te 
lichten werd er door beide scholen 
in hun nieuwsbrief van december 
aandacht besteed aan Kiwanis o.b.v. 
een door ons aangeleverde tekst.

Een bijkomend voordeel van het 
moment van uitdelen, was dat de 
scholen kort hierna dicht gingen en 
alle kinderen vanuit huis moesten 
gaan werken, waarbij de etui 
veelvuldig gebruikt is. Wij zijn trots 
op onze Kiwanis Youth afdeling en 

beschouwen dit als een succes, wat 
we misschien breder kunnen trekken 
en we hopen, dat deze jongeren 
ons in de toekomst nog meer 
inzicht kunnen verschaffen over de 
doelgroep waar we het allemaal voor 
doen.

Christ van Oevelen

Kiwanis Youth
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Het Kiwanis Nederland Fonds (KNF) heeft dit jaar besloten om 
haar koers te wijzigen. Kiwanis Nederland heeft bepaald dat de 
restgelden van een aantal landelijke projecten ter beschikking 
kunnen komen van KNF. Daardoor kan KNF meer investeren in 
clubprojecten. En waar in het verleden ook externe organisaties 
een financiële bijdrage konden krijgen voor projecten die 
binnen de doelstelling van Kiwanis vielen, zijn vanaf nu de 
gelden volledig gereserveerd voor Kiwanis clubs. 

‘Het geld is destijds bijeengebracht door de clubs en gaat ook 
weer terug naar de clubs’, is ons motto. Leden die een goed 
doel in hun testament willen opnemen , kunnen ook een legaat 
aan Kiwanis Nederland Fonds nalaten. 

KCF in Europa
Het Kiwanis Children’s Fund (KCF) is een onderdeel van de 
mondiale Kiwanis organisatie en financiert Kiwanisbreed 
projecten en trainingsactiviteiten voor de Kiwanis Clubs en 
de districten. Daarnaast verleent KCF direct financiële steun 
bij rampsituaties, zeker als daarbij het lot van kinderen in het 
geding is. KCF probeert al langer om voet aan de grond te 
krijgen in Europa om ook daar Kiwanis clubs te ondersteunen. 
Nu de discussie over een Europese Kiwanis organisatie actueel 
is probeert KCF daarbij aansluiting te zoeken.

In het district Nederland van Kiwanis is de inzet vooral om een 
goede samenwerking tussen KNF en KCF tot stand te brengen, 

een samenwerking die niet gebaseerd is op competitie maar op 
coöperatie. Het belang van de kinderen die onze steun nodig 
hebben is daarmee het best gediend.

‘Serving the children of the world’ staat zowel bij KNF als bij 
KCF nadrukkelijk centraal in ons handelen.

Frans van der Avert
voorzitter KNF en tevens Chair voor KCF in het district Nederland

KNF in Nederland
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