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Kiwanis 2020-2021, een jaar geheel 
gedomineerd door covid-19.......
Op de vorige Algemene Vergadering op 12 september 2020 hadden we een half jaar met beperkingen in 
het Kiwanis-zijn achter de rug. Het geplande congres in Geleen kon geen doorgang vinden. De Algemene 
Vergadering werd geheel digitaal vanuit het huiskantoor gehouden. Leden hebben vooraf digitaal kunnen 
stemmen. Een vernieuwing binnen Kiwanis in Nederland, maar niet noodzakelijk enkel een verbetering. 
Uiteindelijk blijft samenwerken mensenwerk en zit de kracht van samenwerken in het elkaar ontmoeten.

Onder leiding van Gouverneur Carel Maass waren we begonnen aan een moderniseringsslag binnen 
Kiwanis met de bedoeling dit voort te zetten in het Bestuursjaar 2020-2021. Niemand had durven 
voorspellen dat we een jaar later nog steeds in de ban van covid-19 zouden zitten. En de teleurstelling was 
dan ook groot toen we eind juni moesten besluiten om de Algemene Vergadering en de annex Inspiratie 
dag, die gepland waren in de prachtige locatie de Bovendonk in Hoeven, wederom te annuleren. 

Mede omdat dit jaar een feest had moeten worden: Kiwanis Nederland als District bestaat 35 jaar. 
We hadden ons voorgenomen om het Lustrumproject af te ronden met als doel 500 kinderen een mooie 
vakantie aan te kunnen bieden. Heel begrijpelijk hebben veel clubs geen fundraising projecten kunnen 
opzetten. Ons doel werd voor slechts 30% gehaald. Desondanks hebben we veel positieve reacties 
gekregen vanuit clubs over dit Lustrumproject en staan er nog diverse fundraisingsactiviteiten in de 
planning. Laten we het komende jaar onze schouders eronder zetten en op 10 september 2022 een mooie 
Inspiratie dag afronden met 500 verblijde kinderen. 

Het Dagelijks Bestuur zou volgens plan 6 keer bijeengekomen zijn om te vergaderen. Niet dus! 
Als alternatief is er wekelijks een korte zoom-vergadering gehouden, met als resultaat een DB team dat 
zeer snel kon reageren op vragen van leden, elkaar snel kon helpen met informatie en vaardig werd in de 
digitale technieken. Ook de AB (Algemeen Bestuur) vergaderingen werden via zoom gehouden. We hebben 
ook geëxperimenteerd met het maandelijks Internetcafé op een zondagavond. De opkomst was laag, maar 
enthousiasme van deelnemers was groot; er kwamen vele interessante onderwerpen aan de orde waar 
ervaringen uitgewisseld werden. Erg inspirerend waren de gasten aan tafel (niet Kiwanis leden).

Ondanks covid-19 zijn diverse clubs creatief geweest en hebben 
ze mooie projecten weggezet en hebben daarmee iets kunnen 
betekenen voor kinderen. Dat is de juiste spirit!

Laten we hopen dat mijn 2e termijn als Gouverneur meer 
ruimte biedt om clubs te bezoeken. Het digitale kanaal zal 
niet meer verdwijnen, maar zoals gezegd: samenwerken blijft 
mensenwerk! Dank aan de DB collega’s Carel, Sofia, Leo en 
onze districtsadministrateur Ap. Jullie zijn een geweldig team! 
Natuurlijk ook dank aan de LG’s die met kunst en vliegwerk 
contacten hebben onderhouden met clubs en tijdens de 4 
digitale Regiobijeenkomsten. De 6 commissies hebben ook niet 
stil gezeten, al hadden de voorzitters gehoopt meer activiteiten 
te ondernemen.

Laten we er een mooi jaar van maken! 

Piet

Piet Derks, Gouverneur Kiwanis Nederland 2020-2021

	

VOORWOORD
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35e Algemene Vergadering 
zaterdag 11 september 2021, aanvang 10.00 uur- 12.00 uur

09.45 Openstellen van de zoomlink

10.00 1 Opening van de Algemene Vergadering Welkom door Gouverneur Piet Derks

10.05 2 Mededelingen Bestuur; orde van de vergadering en 
vastelling agenda

3 Herdenking van overleden leden 1 minuut stilte

4 Herbevestiging van de stemcommissie Toon Schepers (KC Rheden), 
Joost Boers (KC Hilversum-Baarn), 
Kees van Ee (KC Assen ))

10.10 5 Korte videopresentatie 
Kiwanis Halderberge Rucphen

10.15 6 Interview met Martien van der Meer 
(vice president Kiwanis Europa)

10.20 7
Concept notulen
Goedkeuring van de notulen van digitaal AV 
12 september 2020

Bekendmaking stemmings-uitslag

8
Financiën 2019-2020
Goedkeuring jaarrekening 2019-2020 en financieel 
jaarverslag

Bekendmaking stemmings-uitslag

9
Accountantsverklaring
Controle verklaring accountant 
Confirm Doetinchem

Bekendmaking stemmings-uitslag

10 Decharge van het bestuur 2019-2020
10.45 11 Afronding Bestuursjaar 2020-2021
10.50 12 Beleidsplan 2021-2022 Bekendmaking stemmings-uitslag

13 Financiën 2021-2022
Begroting Bestuursjaar 2021-2022

Bekendmaking stemmings-uitslag toelichting over actuele 
financiële situatie

14
Contributievoorstel 2021-2022 
(Kiwanis International, District Nederland, 
Kiwanis Europa)

Bekendmaking stemmings-uitslag

15
Bevoegdheid Algemeen Bestuur
Goedkeuring bedrag 5000€ volgens artikel 19 lid 2 van 
de Statuten

Bekendmaking stemmings-uitslag

Jaarlijks vraagt het DB toestemming aan de Algemene Ver-
gadering voor een niet nader gespecificeerde bestemming; 
het AB beslist over de inhoudelijke besteding

AGENDA

Gegevens link Zoom sessie
Topic: Algemene Vergadering 11 sept 2021
Time: Sept 11, 2021 10:00 AM Amsterdam
 
Join Zoom Meeting
https://kiwanis-eu.zoom.us/j/91279945089?pwd=QmFYTzRraFVrc0hUcGVmQUM4TmlnQT09
 
Meeting ID: 912 7994 5089
Passcode: 368726

https://kiwanis-eu.zoom.us/j/91279945089?pwd=QmFYTzRraFVrc0hUcGVmQUM4TmlnQT09
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16 Voorstel benoeming kascommissie KNF 
(Stichting Kiwanis Nederland Fonds) per acclamatie 

17 Strategie Commissie 2021-2022
Herbenoeming voorzitter Henny Beuving per acclamatie

18
Bevestiging Gouverneur 2021-2022 
voor tweede termijn Piet Derks 
(Kiwanis club Halderberge Rucphen)

per acclamatie

19 Vacature Gouverneur-elect 2021-2022 toelichting over de stand van zaken

20

Voorstellen Dagelijks Bestuur 2021-2022
Benoeming Secretaris KI-DN 2021-2022 Hetty Damen 
(Kiwanis club West Friesland)
Benoeming Penningmeester KI-DN 2021-2022  
Sofia Oudmaijer-Carbajo (Kiwanis club Montferland e.o.)
Benoeming Immediate Past Gouverneur 2021-2022 
Carel Maass (Kiwanis club Geleen)

per acclamatie 

21 Voorstellen Team Luitenant Gouverneurs
22 Voorstellen commissies en voorzitters

11.40 23 Presentatie resultaten 
Lustrumproject “Het Vergeten Kind”

Maaike Roosen: status september 2021.
Bevestiging verlenging project tot 10 september 2022

11.50 24 Award KNF
Awards KIDN vervalt vanwege corona

25 Bekendmaking AV en Inspiratiedag 10 september 
2022

26 Rondvraag / Amendment Digital Voting Zie voor tekst amendment verslag congres 12 september 
2020

12.00 27 Sluiting

AGENDA

35e Algemene Vergadering 
zaterdag 11 september 2021, aanvang 10.00 uur- 12.00 uur
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					Congres	bekijken?			Klik	dan	hier:				video	opname	van	het	congres				
	
	VERSLAG	digitaal	congres	en	LEDEN	VERGADERING	Kiwanis	International	District	Nederland,		
	d.d.	12-9-2020	

	
1	

	

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. 
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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. 

 
 
 
 

NOTULEN
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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 

NOTULEN
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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 
 
 
 
 
 
 
 

67 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 

1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 

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.  

NOTULEN
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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,  

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.   

 

NOTULEN
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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. 

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. 

NOTULEN
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	d.d.	12-9-2020	

	
7	

 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	en	Cie	
Kiwanis	Academy.	

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.  

Sluit af met de complimenten voor dit echt digitaal uitgevoerd congres. 

 

 

NOTULEN
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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”. 

 

Einde congres 11.30. 

NOTULEN
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2019-2020

1. Algemeen

Oprichting

De vereniging Kiwanis Internationaal District Nederland is op 13 september 1986 opgericht.

De statutaire zetel van de stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. 

De stichting is ingeschreven bij de KVK Midden Nederland onder nummer 40480748.

Samenstelling bestuurders

De samenstelling  van de bestuurders is per einde boekjaar 30 september 2020:

Carel Maass Gouverneur

Piet Derks Gouverneur-Elect

Peter Pietersen Imm. Past-Gouverneur

Leo Wielstra Secretaris

Sofia Oudmaijer-Carbajo Penningmeester

Luitenant-Gouverneurs:
Roelf Smit Divisie 2 Noord Oost

Dirk Stehouwer Divisie 4 Holland Zuid

Vester Reijnders Divisie 5 Centrum West

Peter de Lepper Divisie 6 Brabant West

Peter van Hussen Divisie 7 Zuid Oost

Fons Albers Divisie 8 Zuid Limburg

Rob van der Most Divisie 9 Centrum Oost

Gerard Schipper Divisie 10 Brabant Midden

Jan Eric Lubbers Divisie 11 Holland Midden

Willem Rinsema Divisie 12 Zeeland

Mark Ent Divisie 17 Oost

Louis Hussen Divisie 18 Noord Holland /

Flevoland

ACCOUNTANTSVERSLAG
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2019-2020

ACTIVA 30-9-2020 30-9-2019

Vorderingen

Debiteuren 615 0

Overige vorderingen 1.863 0

2.478 0

Liquide middelen

Bankrekeningen 193.894 166.589

Totaal activa 196.372 166.589

2. Balans per 30 september

ACCOUNTANTSVERSLAG
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2019-2020

PASSIVA 30-9-2020 30-9-2019

Eigen vermogen

Beginsaldo 157.905 158.737

Saldo baten en lasten verslagjaar 38.225 -832

Eindsaldo 196.130 157.905

Kortlopende schulden

Crediteuren 241 2.194
Overige schulden 1 6.490

242 8.684

Totaal passiva 196.372 166.589

2. Balans per 30 september 

ACCOUNTANTSVERSLAG
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2019-2020

2019-2020 2018-2019
BATEN
Contributies inc congresbijdrage 107.521 108.429

Terugbetaling congres bijdrage -15.444 -125

Individuele kaartverkoop 0 3.296

Niet ontvangen contributies -1.391 0

Overige baten 737 129

Totaal 91.423 111.729

LASTEN
AB en DB vergaderingen 2.509 9.075

Dagelijks Bestuur 3.635 15.121

Luitenant gouverneurs 1.245 4.104

Landelijke en regiobijeenkomsten 3.876 10.263

Congreskosten 1.769 32.269

Internationale activiteiten 7.500 4.507

Beheer 26.390 32.559

Totaal 46.924 107.898

Projecten
Commissies (strategie, comms) 1.409 128

Magazine 4.865 4.535

Totaal 6.274 4.663

Totaal lasten 53.198 112.561

Saldo baten en lasten 38.225 -832

3. Staat van Baten en Lasten 

ACCOUNTANTSVERSLAG
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2019-2020

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Vergelijkende cijfers

In de vergelijkende cijfers heeft een correctie plaatsgevonden als gevolg van het

opnemen van overlopende posten conform grondslagen  voor financiële verslaggeving.

De impact daarvan op is tevens verwerkt in het eigen vermogen van vorig jaar.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen

nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een

noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor kosten en uitgaven waarvan een redelijke

mate van zekerheid bestaat dat ze zich zullen voordoen, waarvan de oorzaak ligt

in het verslagjaar en die overigens ook toerekenbaar zijn aan het verslagjaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de

baten en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in

het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden verantwoord zodra zij zich

voordoen of voorzienbaar zijn.

ACCOUNTANTSVERSLAG
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Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 september 2020 
van Kiwanis International - District Nederland te Amstelveen beoordeeld. 

Deze jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 30 september 2020; 
2. de winst-en-verliesrekening over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020; en 
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de eigen grondslagen. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het zij noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de vennootschap, het 
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de 
verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter 
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Kiwanis International - District Nederland per 30 september 2020 en van het resultaat over de 
periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 in overeenstemming met de eigen grondslagen. 

  

 
 
 
 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE  

ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan het bestuur van:  

Kiwanis International - District Nederland 
 

 

  

ACCOUNTANTSVERSLAG
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2 / 2 

Ter vergelijking opgenomen informatie 

Op de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 september 2019 is door ons geen accountantscontrole 
toegepast, noch is daarop een beoordelingsopdracht uitgevoerd door ons. Derhalve zijn de in de winst-
en-verliesrekening ter vergelijking opgenomen bedragen overgenomen van de door u aangeleverde 
jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 september 2019. Naar aanleiding van onze werkzaamheden 
zijn voor het jaar geëindigd op 30 september 2019 correcties doorgevoerd in de vergelijkende cijfers. 

 

Doetinchem, 9 maart 2021 

 

Coöperatie ConFirm U.A. 

 

 

 

drs. J. Westdijk RA 

 

Jeroen 
Westdijk

Digitaal ondertekend 
door Jeroen Westdijk 
Datum: 2021.03.09 
18:55:10 +01'00'

ACCOUNTANTSVERSLAG
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019/2020

Bestuursjaar 2019 – 2020: Gouverneur Carel Maass
Auteur: Sofia Carbajo, penningmeester

De uitgaven die gedaan zijn in het bestuursjaar 2019-2020 zijn gebaseerd op overlopende 
rekeningen uit het vorige bestuursjaar. We hebben ervoor gekozen om voortaan de jaarrekeningen 
op te maken op basis van de gemaakte kosten in dat jaar. De reden om terug te gaan naar een 
boekhouding op basis van gemaakte kosten is het feit dat het congres enkele weken voor de 
afsluiting van het boekjaar plaatsvindt en er altijd openstaande facturen zijn die pas in het erop 
volgende jaar als kosten geboekt werden. De gemaakte kosten in het vorige jaar (2018-2019) zijn 
derhalve aangepast.

INKOMSTEN
De inkomsten uit contributies en congresbijdrage waren begroot op €110.000: contributies van 
2000 leden à €47.50 per lid (totaal €95.000) en een congresbijdrage van €156 per club voor 100 
clubs (totaal €15.000). De realiteit was dat we 1932 betalende leden hadden (incl. 17 Lifetime 
leden) en 101 clubs. De werkelijke inkomsten waren €107.521. Helaas moest het congres vanwege 
Covid-19 worden afgelast. Wij hebben daarom in de maand mei van 2020 het congresgeld à €156 
per club terugbetaald aan in totaal 99 clubs (€15.444). Doordat er enkele foutjes zaten in de nota 
van KI (Kiwanis International) hebben we €1391 meer kosten gemaakt dan begroot voor de afdracht 
aan KI. Wij hebben in het bestuursjaar € 737 ontvangen voor diverse kleine posten. De totale 
inkomsten voor het bestuursjaar 2019-2020 kwamen derhalve uit op €91.423

UITGAVEN
Dit jaar waren er minder uitgaven vanwege Covid-19. Veel activiteiten zijn afgelast, uitgesteld of
online gehouden. 

Vergaderingen DB en AB, Dagelijks Bestuur
De kosten voor de verschillende DB en AB vergaderingen waren €2509 op een begroting van 
€6160. Er waren weinig face-to-face meetings vanwege de coronamaatregelen, maar ook omdat 
het DB een beleid gevoerd heeft om efficienter te vergaderen en meer digitaal te doen.
Voor specifieke DB-bijeenkomsten en andere activiteiten van bestuursleden is € 3635 uitgegeven 
op een begroting van €13.200.

Luitenant Gouverneurs
De kosten gemaakt door de LG’s bedroegen €1245 op een begroting van € 5000. Deze waren 
aanzienlijk lager om dezelfde hierboven genoemde redenen.

Toelichting bij het financieel verslag Kiwanis 
International District Nederland 
bestuursjaar 2019-2020
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019/2020

Landelijke Teamdag en regiobijeenkomsten
Er was een bedrag van €8000 begroot voor het houden van 4 regiobijeenkomsten en €3500 voor 
de Teamdag. De Teamdag is niet doorgegaan. Er zijn 3 regiobijeenkomsten gehouden. Hiervoor 
is €3876 uitgegeven. Tijdens regiobijeenkomst C zijn er 2 prijzen toegekend aan 2 clubs om te 
experimenteren met social media. Deze kosten zullen vallen in het bestuursjaar 2020-2021.

Congres
Het congres 2019-2020 werd tijdig afgelast vanwege corona. Daardoor konden veel kosten 
vermeden worden. De bijdrage van € 156 per club is terugbetaald, voor een totaalbedrag van 
€15444 euro. Er zijn wel kosten gemaakt: €1769 (o.a. voor de digitale brochure en de spreker voor 
op het congres; de spreker komt nu op de Inspiratie dag 2021). 

Internationaal
Dit jaar vonden er geen internationale activiteiten plaats vanwege Covid-19.

Donaties aan een goed doel
Kiwanis Nederland heeft (met instemming van het Algemeen Bestuur) een donatie gedaan aan de
Kiwanis Koninkrijk actie: een eenmalige donatie van € 5000. Aan het Kiwanis Children ’s Funds 
(KCF) werd € 2500 gedoneerd.

Beheer
Begroot was hiervoor een bedrag van €39.075. In werkelijkheid is €26.390 uitgegeven. De 
belangrijkste kosten zijn: de vernieuwing van de website welke iets duurder uitviel dan begroot, 
Facebook promotions, het secretariaat en ledenadministratie, de bankrekeningen, de accountant en 
de kosten van onderscheidingen.

Projecten & Commissies
Voor de commissies en projecten was een bedrag van €7.175 begroot. Er is een bedrag van €6.274
uitgegeven, waarvan €4865 voor de Kiwanis Magazine en €1.409 voor de andere commissies.

Conclusie
De totale verenigingskosten bedroegen €53.198 en de totale inkomsten bedroegen €91.423.
Uiteindelijk is er een positief resultaat geboekt van €38.225.

Sofia Carbajo

Ter informatie: Het Algemeen Bestuur 2020-2021 heeft in november 2020 besloten om €15 per lid 
terug te geven aan de clubs (in totaal €29.000). Deze kosten komen ten laste van het bestuursjaar 
2020-2021.

Toelichting bij het financieel verslag Kiwanis International District Nederland  bestuursjaar 2019-2020
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BELEIDSPLAN 2021/2022

Hoofdlijnen: Continuïteit, Realistisch, Pragmatisch!

Het beleidsplan van september 2021 blijft nagenoeg ongewijzigd. Laten we hopen dat het 
bestuursjaar 2020-2021 uniek in de geschiedenis van Kiwanis zal blijken te zijn geweest. Een jaar 
met zeer beperkte activiteiten door clubs. En ook geen vergaderingen en bijeenkomsten op locatie 
op landelijk niveau. Een bestuursjaar nagenoeg geheel vanuit het thuiskantoor via zoom-sessies. 
We hebben geen teamdag kunnen organiseren; dit heeft ertoe geleid dat het nieuwe team van 
LG’s nauwelijks heeft kunnen kennis maken met elkaar. Kennisoverdracht is 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 commissieleden zoeken waar nodig. 

Onderstaand is het beleidsplan, samengevat 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 naar voren dat de nieuwe 
generatie potentiële leden (30 tot 40 jarigen) belangstelling heeft voor het netwerken via service 
clubs en zich bijzonder graag wil inzetten voor goede doelen, met name activiteiten voor kinderen. 
Vandaar mijn aanbeveling: “geef jongeren een podium”. Betrek jongeren bij Kiwanis projecten.
Wellicht worden het toekomstige leden.

De begroting voor het jaar 2021-2022 werd vorig jaar reeds gedeeld met de leden. Er worden geen 
aanpassingen voorgesteld. Het 2-jarig gouverneurschap wordt ook verbonden aan een 2-jarige 
cyclus voor het congres. De congresbijdrage per club is gereduceerd t.o.v. voorgaande jaren (103€ 
i.p.v. 156€), en wordt voor beide jaren gelijk gehouden. Ten gevolge van de corona-maatregelen 
zijn de uitgaven dit jaar fors lager uitgevallen dan begroot. Van het overschot zullen we een deel 
toevoegen aan onze algemene reserves. We zullen aan de leden vragen hoe de rest besteed 
gaat worden: teruggeven aan de clubs dan wel besteden aan een goed doel. Ook zullen we de 
leden raadplegen om een bestemming te geven voor de algemene reserves. Sparen heeft met de 
negatieve rente weinig zin.

Op 17 juni hebben we als Algemeen Bestuur besloten de geplande Algemene Vergadering en 
Inspiratie dag van 11 september, niet te laten doorgaan en door te schuiven naar volgend jaar 10 
september 2022. Hoewel de corona maatregelen snel versoepeld worden, is het algemene gevoel 
toch dat een bijeenkomst met meer dan 150 leden problematisch zal zijn. Dit jaar is er natuurlijk 
wel een digitale Algemene Vergadering voorzien op zaterdag 11 september van 10 tot 12 uur. Ook 
heeft het Algemeen Bestuur besloten om het Lustrumproject met 1 jaar te verlengen om zodoende 
clubs de mogelijkheid te geven om alsnog de bijdrage van 2500€ te genereren. Laten we hopen 
dat september 2022 ons wel de mogelijkheid biedt om een prachtige Algemene Vergadering met 
inspirerende activiteiten te organiseren en ook om dan voor 500 kinderen een mooie midweek of 
weekend te hebben gerealiseerd via Het Vergeten Kind.



24

BELEIDSPLAN 2021/2022
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ook	om	dan	voor	500	kinderen	een	mooie	midweek	of	weekend	te	hebben	gerealiseerd	
via	Het	Vergeten	Kind.	
	
Het	komende	Kiwanis	jaar	willen	we	volledig	in	het	teken	stellen	van	kinderen:	een	
bijdrage	leveren	aan	een	beter	leven	voor	kinderen.	Iedere	club	op	zijn	eigen	manier,	
maar	allen	voor	kinderen!	Er	gebeuren	zoveel	mooie	activiteiten	in	clubs,	laten	we	dat	
met	elkaar	delen	en	samen	al	lerende	een	sterke	organisatie	worden.	
	
Wij	verwachten	dat	in	het	jaar	2021-2022	weer	fysieke	bijeenkomsten	mogelijk	worden.	
Laten	we	niet	vergeten	dat	we	een	vriendenclub	zijn,	het	elkaar	ontmoeten	en	samen	
plannen	ontwikkelen	en	uitvoeren	vormt	de	ziel	van	Kiwanis!	
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Het komende Kiwanis jaar willen we volledig in het teken stellen van kinderen: een bijdrage leveren 
aan een beter leven voor kinderen. Iedere club op zijn eigen manier, maar allen voor kinderen! Er 
gebeuren zoveel mooie activiteiten in clubs, laten we dat met elkaar delen en samen al lerende een 
sterke organisatie worden.

Wij verwachten dat in het jaar 2021-2022 weer fysieke bijeenkomsten mogelijk worden. Laten we 
niet vergeten dat we een vriendenclub zijn, het elkaar ontmoeten en samen plannen ontwikkelen 
en uitvoeren vormt de ziel van Kiwanis!
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De	begroting	voor	2021/2022	is	identiek	aan	hetgeen	vorig	jaar	gepresenteerd	werd.	
Kleine	aanpassingen	zijn	gemaakt	(oa	inschrijfgeld	nieuwe	leden).	
Het	grote	verschil	met	het	verleden	is	het	besluit	om	bij	een	2-jarig	gouverneurschap	
slechts	één	congres	te	organiseren.	Vorig	jaar	is	gekozen	om	in	2021	het	Lustrum	
project	te	vieren	en	dat	te	koppelen	aan	een	Inspiratiedag	met	een	Algemene	
Vergadering	die	zoveel	mogelijk	digitaal	voorbereid	wordt.	In	verband	met	corona	is	op	
17	juni	2021	besloten	het	Lustrumproject	met	1	jaar	te	verlengen	en	om	de	
Inspiratiedag	naar	2022	te	verschuiven.	Voor	september	2021	staat	enkel	een	digitale	
Algemene	Vergadering	gepland.	De	jaarlijkse	congresbijdrage	per	club	is	verlaagd	van	
156	€	naar	103	€.	
	
	

	
	

	

begroting		
Sept	2020

begroting		
Sept	2021

P	Derks P	Derks
voorstel:	2021	congresdag	(ledenvergadering	en	Inspiratiedag)	en	2022	congres-
light	(ledenvergadering	en	informeel	samenzijn	clubs	tijdens	een	lunch)

2020/2021 2021/2022

#	leden	voor	begroting	in	het	jaar 1950 1940

we	nemen	actuele	ledenbestand	per	1	september	in	het	jaar	als	aantal	voor	
begroting	komende	jaar	(blijkt	uit	ervaring,	april	stand	is	te	optimistisch;	voor	
2021	nemen	we	conservatieve	groei	tot	2000	leden

#	nieuwe	leden	ingeschreven	gedurende	het	verenigingsjaar 50 dit	waren	we	vorige	jaren	vergeten	te	begroten

#	life	time	members 16 16

life	time	members	(oud	gouverneurs)	betalen	geen	contributie	voor	KI	(wordt	
éénmalig	ad	800	euro	betaald	door	KIDN)	;	ze	betalen	wel	contributie	voor	KIDN	
en	KIEF

#	clubs	voor	begroting	in	het	jaar 100 99 aantal	clubs	per	1	oktober	voorgaande	jaar	als	uitgangspunt;	nu	101
contributie	per	lid	KI-DN 47,5 47,5 dollar-euro	koers	afhankelijk;	wordt	door	KI	in	september	van	het	jaar	bepaald
inschrijfgeld	nieuwe	leden 37,5 is	42$	per	lid

contributie	per	lid	KI	(Kiwanis	International) 48 48

was	52	US	$	in	2019	(KI	stuurt	elk	jaar	in	november	een	rekening;	leden	die	in	de	
loop	van	het	jaar	erbij	gekomen	zijn	worden	met	terugwerkende	kracht	
doorbelast

contributie	per	lid	KI-E	(Kiwanis	Europe) 8,4 8,4

bijdrage	per	club	voor	congres	(3	leden) 103 103

in	2022		een	congres	"light	version"	(bijdrage	per	club	50	euro),	in	2021	een	
traditioneel	congres,	mede	omdat	congres	2020	geannuleerd	werd	(bijdrage	per	
club	156	euro);	kosten	middelen	over	2	jaren	(=(50+156)/2=103)

inkomsten	contributie	KI-DN 92625 92150 aantal	leden	keer	contributie	KI-DN
inkomsten	inschrijfgeld	nieuwe	leden 1875
inkomsten	contributie	KI	(Kiwanis	International) 92832 92352 aantal	leden	(minus	life	time	members)	keer	contributie	KI
inkomsten	contributie	KIE		(Kiwanis	Europe) 16380 16296 aantal	leden	keer	contributie	KI-E
TOTAAL	CONTRIBUTIES 201837 202673

subsidie	uit	KI-E		(Kiwanis	International	Europe)	voor	stimulering	vernieuwings	projecten 2000 in	2020/2021	niets	ingediend
bijdrage	per	club	voor	congres	(3	leden	per	club) 10300 10197

TOTAAL	INKOMSTEN 214137 212870

#	leden	op	peildatum	voor	afdracht	KI	(Kiwanis	International) 1934 1924
KI	en	KI-E	nemen	1	oktober		van	het	jaar	als	peildatum	(dit	is	zonder	de	lifetime	
members)

#	leden	op	peildatum	voor	afdracht	KI-E		(Kiwanis	Europe) 1950 1940 KI	en	KI-E	nemen	1	oktober		van	het	jaar	als	peildatum
#	nieuwe	leden	ingeschreven	gedurende	het	verenigingsjaar 50 dit	is	42$	per	lid
afdracht	aan	KI	(Kiwanis	International) 92832 92352
afdracht	inschrijfgeld	aan	KI	(Kiwanis	International) 1875
afdracht	aan	KI-E		(Kiwanis	Europe) 16380 16296 ook	lifetime	members	afdracht	door	KI-DN
TOTAAL	AFDRACHTEN	KI	en	KI-E 109212 110523 afdrachten	worden	gedaan	in	jan/feb

Uitgaven

BEGROTING	2021	-	2022

Inkomsten

Gouverneur

Begroting	tradidioneel	congres	/	of	enkel	Algemene	Ledenvergadering	met	ontmoetingslunch 2020_2021 2021_2022

inkomsten
bijdrage	congreskosten	vanuit	clubs	en	KI-DN 22500 7500

betalende	bezoekers	(aantal	keer	prijs	kaart) 500 0 begroot	in	2020:	15	keer	35	euro

betalende	bezoekers	overnachtingen 900 0 begroot	in	2020:	8	keer	120	euro

betalende	bezoekers	diner 950 0 begroot	in	2020:	15	keer	62,50	euro

betalende	deelnemers	partnerprogramma 1200 0 begroot	in	2020:	25	keer	45	euro

TOTAAL	INKOMSTEN	CONGRES 26050 7500

uitgaven
PR/congresmappen/bewegwijzering/folders 2400 400

congresdag	(175	deelnemenrs)	/geluid/bloemen/techniek/vervoer	etc 11000 5000

activiteit/	spreker	etc 900 400

overnachtingen	voor	gasten	KIDN	(4	vr+15	za)/	lunch-diner 2500 1100

zeer	beperkt	aantal	internationale		gasten	in	"light"	jaar	(zoals	Trustee,	

gouverneurs	uit	andere	landen);	onkostenregeling	oud	bestuurders	herzien

partnerprogramma	(25	pers)/	lunch	voor	kinderen	die	te	gast	zijn 1000 504

middagprogramma 2600 0

vriendschapsdiner	(70	pers) 4500 0

TOTAAL	UITGAVEN	CONGRES 24900 7404

Saldo	begroting	congres	(inkomsten	minus	uitgaven) 1150 96

De begroting voor 2021/2022 is identiek aan hetgeen vorig jaar gepresenteerd werd. Kleine 
aanpassingen zijn gemaakt (oa inschrijfgeld nieuwe leden). Het grote verschil met het verleden is 
het besluit om bij een 2-jarig gouverneurschap slechts één congres te organiseren. Vorig jaar is 
gekozen om in 2021 het Lustrum project te vieren en dat te koppelen aan een Inspiratiedag met 
een Algemene Vergadering die zoveel mogelijk digitaal voorbereid wordt. In verband met corona 
is op 17 juni 2021 besloten het Lustrumproject met 1 jaar te verlengen en om de Inspiratiedag 
naar 2022 te verschuiven. Voor september 2021 staat enkel een digitale Algemene Vergadering 
gepland. De jaarlijkse congresbijdrage per club is verlaagd van 156 € naar 103 €.
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éénmalige	of	projectkosten	in	lopend	betuursjaar

PR	kosten	(naamsbekendheid	en	social	media	gebruik) 20000 20000

een	speerpunt	uit	de	strategie	nota:	investeer	in	PR;	reserveer	budget	om	clubs	

te	helpen	door	social	media	publicatie	van	een	project	aan	te	bieden	(200	tot	300	

euro	per	club)

donatie	aan	KCF	(kiwanis	Children	Fund)

was	een	éénmalige	donatie	in	2020;	geen	voorstel	om	structureel	donaties	te	

doen

Kiwanis	Nederland	magazine	en	verzending 4500 4500

clubs	leren	van	elkaar 4000 4000

project	club	saamhorigheid,	leren	van	elkaar	;	faciliteer	kosten	voor	

bijeenkomsten,	locaties	en	materialen

geef	jongeren	een	podium 4000 4000

project	geef	jongeren	een	podium	(ondersteun	club	initiatieven	om	jongeren	te	

betrekken	bij	Kiwanis)

ondersteuning	voor	Young	Kiwanis	initiatieven	KI-E		(Kiwanis	Europe) 2000 2000

ontmoetingen	jonge	Kiwanians	uit	Europa	(support	voor	8	deelnemers	vanuit	

NL);KI-E	draagt	80%	van	de	kosten,	KI-DN	20%

totaal	éénmalige	of	projectkosten	in	lopend	bestuursjaar 34500 34500

Onvoorziene	(variabele)	kosten

kosten	voor	Trustee/	internationale	functie	voor	een	Kiwanis	Nederland	lid	 500 500

beperk	kandidaatstelling	waarvoor	kosten	gedeclareerd	kunnen	worden	bij	KIDN	

tot	maximaal	2	keer;	op	te	nemen	in	reiskostenregeling

afkopen	life	time	membership 800 0

800	euro	afdracht	aan	KI	voor	life	time	membership;	voorstel	om	dit	af	te	

schaffen;	voorleggen	aan	leden;	Piet	en	Carel	zien	er	van	af

oorkondes	voor	jubilarissen,	speldjes/lintjes	 2070 2070

geen	verhoging,	maar	clustering	van	de	kosten;	is	waardering	van	KIDN	voor	

leden	die	jubeleren	(bijv.	oorkondes)(clubs	moeten	zelf	speldjes	voor	eigen	leden	

aanschaffen	via	Gent);	ook	patches	en	pins	voor	AB/DB

totaal	onvoorzienen	(variabele)	kosten 3370 2570

Terugkerende	(vaste)	kosten
verzekeringen/bankkosten/accountant 1500 1500 in	2019	is	goedkopere	accountancy	gevonden	(900	euro)

secretariaat	kosten 500 500 (bijv.	Abonnement	op	Zoom)

ledenadministratie	kosten,	mailchimp 336 336

taken	gesplitst	in	2019	(leden	administratie	door	Ap	Lammers)	kosten	mailchimp	

nieuwsbrief

kosten	voor	webmaster 1000 1000 support	van	derden,	studenten	om	content	te	processen

IT	support	(GoMotion) 3000 3000

omdat	de	website	modern	moet	blijven,	rekening	houden	met	jaarlijse	

aanpassigen

congreskosten	vanuit	KI-DN 22500 7500 voor	"light"	congres	50/156	maal	bijdrage	voor	traditioneel	congres	(7500	euro)

totaal	terugkerende	(vaste)	kosten 28836 13836

2020/2021 2021/2022

5	DB	vergaderingen	(2	keer	face	to	face) 500 500

4	AB	vergaderingen	op	locatie 3000 3000

gepland	4	meetings;	waarschijnlijk	kan	er	ook	met	video	conferencing	gewerkt	

worden,	daarom	5	meetings	als	doel	genomen

afscheidslunch	voor	het	team	van	LG's	vanwege	vertrekkende	LG's 1200 1200 eind	augustus	of	gekoppeld	aan	congres

teamdag	in	mei	voor	LG's	en	DB 3500 3500

4	regiobijeenkomsten 8000 8000 huur	zaal,	borrel,	spreker

totaal	AB	en	DB	bijeenkomsten 16200 16200

reis/verblijfskosten	Gouverneur 5000 5000

DB/AB/regio	bijeenk/clubbezoek/representatie/ook	binnen	Europa;	beleid	isom	

meer	clubbezoeken	te	doen	in	2021

reis/verblijfskosten	Gouverneur-elect 0 2000

DB/AB/regio	bijeenk/clubbezoek/representatie/ook	binnen	Europa;	omdat	

gouverneur	2	jaar	in	functie	is	zal	er	1	jaar	geen	gouverneur-elect	zijn

reis/verblijfskosten	Immediate	past	gov 500 500

reis/verblijfskosten	secretaris 500 500

reis/verblijfskosten	penningmeester 500 500

reis/verblijfskosten	Gov	+	Gov-elect	KI-E	gerelateerd	en	congres 1000 2000

ook	secr	en	pennigmeester;	sommige	kosten	worden	betaald	door	KI	en	zijn	niet	

opgenomen	in	deze	kostenpost

reis/verblijfskosten	Gov	+	Gov-elect	internationaal	congres 2000 3000

sommige	kosten	worden	betaald	door	KI	en	zijn	niet	opgenomen	in	deze	

kostenpost

reiskosten	van	LG's	voor	divisievergaderingen	en	clubbezoek 5000 5000

	reiskosten	etc.	voor	LG's	;divisiebijeenkomsten	worden	door	LG	georganiseerd;	

kosten	te	dragen	door	deelnemende	clubs;	er	worden	nauwelijks	reiskosten	

centraal	gedeclareerd

reiskosten	commissie	Juridische	zaken 150 150

reiskosten	commissie	Strategie 300 300

reiskosten	commissie	ledenaantal/club	support 400 400

reiskosten	commissie	PR/communicatie 400 800

reiskosten/representatie/flyers	commissie	Lustrum	project 500 200

reiskosten	etc.	commissie	Vrouwen	bij	Kiwanis 500 200

reiskosten	commissie	Opleidingen/Academy 400 400

totaal	declareerbare	reis	en	verblijfkosten 17150 20950

SUB	TOTAAL	UITGAVEN	KI-DN 100056 88056

OVERZICHT	BEGROTING	KI-DN 2020_2021 2021_2022

inkomsten	uit	contributies 201837 202673

inkomsten	uit	clubbijdrage	voor	congres 10300 10197

subsidie	uit	KI-E	(Kiwanis	International	Europe)	voor	stimulering	vernieuwings	projecten 2000 0

TOTAAL	GENERAAL	INKOMSTEN 214137 212870

2020_2021 2021_2022

TOTAAL	AFDRACHTEN	KI	en	KI-E 109212 110523

éénmalige	of	projectkosten	in	lopend	betuursjaar 34500 34500

Onvoorziene	(variabele)	kosten 3370 2570

Terugkerende	(vaste)	kosten 28836 13836

DB/AB/regiobijeenkomsten 16200 16200

reiskosten	diversen 17150 20950

TOTAAL	GENERAAL	UITGAVEN 209268 198579

saldo 4869 14291



27

CONTRIBUTIEVOORSTEL

Voorstel contributies KI-DN, KI, KI-E(F)
De begroting voor 2021/2022 is identiek aan hetgeen vorig jaar gepresenteerd werd. De contributie voor KI-DN blijft 

ongewijzigd: 47.50 € per lid.

 1.  Wij verwachten dat de contributiebijdragen voor KI (Kiwanis International) gelijk blijft aan 52$.  

  De dollar/euro koers wordt pas in september bekend. We rekenen met 48€.

 2.  Voor KI-E (Kiwanis Europa) blijft de contributie gelijk aan 8,35€. 

 3.  Nieuwe leden die gedurende het jaar (tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022) ingeschreven worden  

  betalen een inschrijfgeld ter hoogte van 42$ aan Kiwanis International, maar geen contributie aan KI in dat  

  jaar.
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GOEDKEURING DREMPELWAARDE

Artikel 19

1.  Het Algemeen Bestuur is, met verkregen goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten  

 van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van  

 overeenkomsten waarbij het District zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde  

 sterk maakt of zich, tot zekerheidstelling, voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze  

 goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

2. Het Algemeen Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het nemen van  

 besluiten en het verrichten van rechtshandelingen en investeringen, welke een door de Algemene Vergadering  

 vast te stellen bedrag te boven gaan, alsmede voor:

 

 a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van registergoederen;

 

 b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan het District een bankcrediet wordt verleend;

 

 c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen  

     het gebruik maken van een aan het District verleend bankkrediet;

 

 d. het aangaan van dadingen;

 

 e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van  

     het nemen van conservatoire maatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

 f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Het Algemeen Bestuur heeft toestemming nodig van de Algemene Vergadering voor elke besteding conform artikel 19.

Voor het effectief laten verlopen van bestuurszaken vraagt het Algemeen Bestuur akkoord van de Algemene 

Vergadering om maximaal 5000 euro op jaarbasis te mogen besteden zonder toestemming van de Algemene 

Vergadering. Hierover legt het Algemeen Bestuur achteraf verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
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AANBEVELINGEN STRATEGIE COMMISSIE

Aanbevelingen Strategie commissie (september 2021)
De Strategie Commissie (verder te noemen S. C.) is beperkt in  haar aanbevelingen; de huidige maatregelen in verband 

met Covid 19 hebben op punten van de nota helaas onvoldoende mogelijkheid gehad om goed te kunnen monitoren.

Wat de huidige tijd wel brengt is de opmars van het digitaal stemmen, en dat verheugd de C. S. zeer en geeft aan 

om daar zeker mee door te gaan. De betrokkenheid van de leden bij het digitaal stemmen geeft aan dat de voorheen 

benodigde fysieke aanwezigheid op congressen niet meer van deze tijd is, dus door gaan en het zoveel mogelijk 

promoten is het advies van de S. C.

Ook de vertegenwoordiging van vrouwen in ons ledenbestand is nog verre van ideaal, maar neemt gelukkig wel toe; 

ook hier geldt zeker de clubs blijven enthousiasmeren tot het werven van leden. Zeker vrouwelijke leden, maar ook 

om een afspiegeling van onze bevolking te krijgen,zijn leden van alle participanten in onze samenleving potentiele 

kandidaten.

Met betrekking tot de communicatie is er vooruitgang geboekt, een duidelijke website, actuele berichten van het 

bestuur en de Gouverneur. Het flexibiliseren van clubvormen, lidmaatschapsvormen en beroepen criterium heeft,  

voor  zover bekend, nog geen grote opgang gekregen, mede omdat daar weinig over gecommuniceerd is; het bestuur 

gelooft meer in het opstarten van initiatieven en laten zien dat er weldegelijk mogelijkheden zijn (zien is geloven ). De 

S.C. is het met dit standpunt eens en ziet graag vorderingen.

Het moderniseren van het jaarlijkse congres zoals beschreven in speerpunt 7 heeft ook dit jaar niet de vorm gekregen 

zoals geadviseerd door de S. C. Met name centrale locatie, en nieuwe leden uitnodigen, is voor zover bekend nog geen 

optie  Het bestuur gaat dat wel doen in het volgende jaar; loskoppelen van de club die de gouverneur levert; ook had 

het bestuur al een professional ingehuurd om het congres (Inspiratie dag) te organiseren; dat gaat dit jaar niet door 

helaas. Het bestuur had wel gepland jongeren uit te nodigen op de Inspiratiedag (jonge leden, maar ook de studenten 

die een onderzoek gedaan hadden naar Kiwanis)

De S.C. speekt de wens uit dat de beperkingen van COVID 19 spoedig tot het verleden behoren. Ze wenst alle leden van 

KIDN houdt afstand en blijf gezond !

Namens de Strategie Commissie

Erik Luijkx

Michel Oldenburg

Guido Palm

Hendrik Beuving
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SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Dagelijks Bestuur Kiwanis Nederland 2021-2022

Piet Derks KC Halderberge Rucphen Gouverneur

Carel Maass KC Geleen Immediate Past Gouverneur

vacature Gouverneur-elect

Hetty Damen KC West-Friesland Secretaris

Sofia Oudmaijer- Carbajo KC Montferland e.o. Penningmeester

Luitenant Gouverneurs 2022 - 2022

Divisie Regio

Kees van Ee KC Assen 2   Noord Oost D

Ian Ramsey KC Brielle 4   Holland Zuid C

Vester Reijnders KC Utrecht 5   Centrum West D

Joop van Waas KC Halderberge Rucphen 6   Brabant West B

Harrie van de Bergh KC Venray Schiepersland 7   Zuid Oost A

Emmy Ruber KC Geleen Land van Gulick 8   Zuid Limburg A

Luciene Dieteren KC Geleen Land van Gulick 8   Zuid Limburg A

Eric Jan Sobels KC Barneveld 9   Centrum Oost D

Maaike Roosen KC ‘s Hertogenbosch 10 Brabant Midden B

Jan Eric Lübbers KC Delft 11 Holland Midden C

Aart de Zeeuw KC Schouwenduiveland 12 Zeeland B

vacature 14 Veluwe IJsselland D

vacature 15 Flevolanden Gooi C

Commissie voorzitters 2021 - 2022

Lindy Ward KC Rheden “De Veluwezoom” Cie: Vrouwen bij Kiwanis

Rob van der Most KC Ede Cie: Leden groei en verjonging

Michel Oldenburg KC Zoetermeer Cie: PR en communicatie

Lex van Hengstum KC Hilversum-Baarn Cie: Juridische zaken

Maaike Roosen KC ‘s Hertogenbosch Cie: Lustrumproject

Henny Beuving KC Weert Cie: Strategie

Toegevoegde leden aan DB en/of AB 2021 - 2022

Sjoerd Timmermans KC Den Haag namens past-gouverneurs

Frans van der Avert KC Stein Maaskentj vertegenwoordiger KNF en KCF
Ap Lammers KC Rheden “De Veluwezoom” districtsadministrateur
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Jaarkalender	2021-2022	Kiwanis	District	Nederland

Augustus	2021 31 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

September	2021 4 Algemeen	Bestuur zoom	sessie 10.00-11.00

September	2021 11 Algemene	Vergadering zoom	sessie 10.00-12.00

Oktober	2021 5 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Oktober	2021 16 Algemeen	bestuur	en	
commissie	voorzitters

op	locatie 10.00-14.00

Oktober	2021 19 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

November	2021 2 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

November	2021 16 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

November	2021 19-
20

Teamdag	Algemeen	
bestuur	en	commissie	
voorzitters

Heeeze 18.00-16.00

November	2021 30 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

December	2021 14 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

December	2021 21 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Januari	2022 11 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Januari	2022 15 Algemeen	Bestuur op	locatie 10.00-14.00

Januari	2022 25 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Februari	2022 8 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Februari	2022 17 Regiobijeenkomst		A op	locatie 19.30-21.30

Februari	2022 22 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Maart	2022 3 Regiobijeenkomst		B op	locatie 19.30-21.30

Maart	2022 8 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Maart	2022 17 Regiobijeenkomst		C op	locatie 19.30-21.30

Maart	2022 22 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Maart	2022 24 Regiobijeenkomst		D op	locatie 19.30-21.30

Maart	2022 26 Algemeen	bestuur	en	
commissie	voorzitters

zoom	sessie 10.00-11.30

April	2022 5 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

April	2022 19 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30
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Mei	2022 3 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Mei	2022 14 Algemeen	bestuur	 op	locatie 10.00-14.00

Mei	2022 27-
28

Teamdag	Algemeen	
bestuur	en	commissie	
voorzitters

op	locatie 18.00-16.00

Mei	2022 31 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Juni	2022 14 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Juni	2022 28 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Juli	2022 12 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Juli	2022 26 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Juli	2022 30 Algemeen	bestuur	en	
commissie	voorzitters

zoom	sessie 10.00-11.30

Augustus	2022 9 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Augustus	2022 23 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

September	2022 3 Algemeen	bestuur	en	
commissie	voorzitters

zoom	sessie 10.00-11.30

September	2022 10 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

September	2022 10 Algemene	Vergadering op	locatie 10.00-12.00

September	2022 10 Inspiratie	dag op	locatie 12.00-18.00


