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Toelichting	bij	de	jaarrekening	2020-2021	Kiwanis	
International	District	Nederland	(KI-DN)	
	
Opgesteld	door:	
Penningmeester	2020-2021:	Sofia	Oudmaijer-Carbajo	
Gouverneur	2020-2021:	Piet	Derks	
	
Op	de	Algemene	Vergadering	van	12	september	2020	werd	Leo	Wielstra	benoemd	tot	
secretaris	van	KI-DN.	Door	privéomstandigheden	heeft	Leo	deze	rol	slechts	de	eerste	2	
maanden	kunnen	vervullen.	Het	Dagelijks	Bestuur	heeft	daarom	begin	2021	Sofia	
Oudmaijer-Carbajo	aangewezen	als	ad	interim	secretaris.	
	
	
Inkomsten	

• Op de peildatum 30 september 2020 waren er 1904 betalende leden à €47,50 per lid 
(in het jaar 2019-2020 waren dat er 1932) 

• Bij de start van het verenigingsjaar waren er 99 clubs (101 in het jaar ervoor) 
• Door het Algemeen Bestuur in oktober 2020 besloten om €15 per lid in mindering te 

brengen op de contributie voor 2020-2021 vanwege de te verwachtten lagere 
bestedingen t.g.v. corona. Dit betreft een incidentele reductie. 

• In het bestuursjaar 2019-2020 is besloten om bij een 2-jarig gouverneurschap slechts 
één congres te organiseren. Wel zal er elk jaar een Algemene Vergadering (AV) 
plaatsvinden. In het verleden werd aan elke club jaarlijks een congresbijdrage à €156 
gevraagd. In de nieuwe situatie zijn er kosten voor 1 congres en 1 AV. De inschatting 
is dat een AV slechts 30% kost t.o.v. een congres. De jaarlijkse congresbijdrage is 
daarom geworden per club: (€156 + 0,33 * €156)/2= €103.  

Hiermee daalden de inkomsten uit contributies met €35.341 (€107.521- €72.180) 

Er was een congres gepland voor 11 september 2021. Door corona heeft dat niet 
plaatsgevonden. De Algemene Vergadering is volledig digitaal gehouden. In de begroting 
2020-2021 was een bijdrage voor het geplande congres opgenomen à €103 per club. Het 
ontvangen bedrag à €10.197 wordt daarom gereserveerd voor een (eventueel) congres in 
2022. 

Elk jaar blijken er (kleine) afwijkingen te zijn tussen de geinde contributies en de feitelijke 
doorbelastingen die ontvangen worden van Kiwanis International. Dit jaar was dat -€725. 

Voor het bestuursjaar 2020-2021 resulteert dit in €61.597 aan inkomsten (versus €91.423 in 
het voorgaande jaar). 
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Uitgaven	

Nieuwe leden contributies KI 

In 2019 heeft Kiwanis International besloten om geen inschrijfgeld per nieuw lid te meer 
vragen (was 42$). Per 1 oktober 2021wordt voor elk nieuw intredend lid een factuur gestuurd 
met daarin een pro-rata contributie. Mede door de onduidelijkheid over invoering van deze 
regeling heeft het district (KI-DN) over het jaar 2019-2020 geen inschrijfgeld /contributie 
gefactureerd aan de nieuwe leden die in 2019-2020 erbij gekomen zijn. Het district heeft dit 
wel moeten betalen aan Kiwanis International (€2906). In de toekomst zal het district bij de 
jaarlijkse contributiesfactuur aan de clubs de pro-rata contributie voor nieuwe leden uit het 
voorgaande jaar toevoegen. 

Kosten bestuur  

Dit jaar is bijna alles digital verlopen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde 1,5 uur per 2 weken 
via Zoom. Ook het AB (Algemeen Bestuur) vergaderde via Zoom. De regiobijeenkomsten 
werden digitaal gehouden, sommige opgeluisterd met een spreker en een online wijnproeverij. 

Er werden geen internationale activiteiten bijgewoond en daarom geen reiskosten gemaakt. 

Kosten AV (Algemene Vergadering) 

Dit jaar werd de AV geheel digitaal gehouden. De kosten die gemaakt zijn betreffen de hand-
outs die elk jaar gemaakt worden voor alle bestuursleden, LG’s en commissievoorzitters. 

Kosten beheer 

Onder deze post vallen de IT kosten (website), de projectkosten van de commissies, de kosten 
voor de accountant, verzekering, bankkosten, administratieve kosten voor de maandelijkse 
nieuwsbrieven die via mailchimp verzonden worden, newsroom) en de kosten voor 
jubilea/charteren (speldjes, vaandels, patches). 

De kosten voor de accountant, in overeenstemming met de offerte, beliepen €3424. 

In het vorige bestuursjaar is de Kiwanis website gemoderniseerd. In 2019 werd een opdracht 
daarvoor gegeven en er werd een post opgenomen in de begroting 2019-2020.  

De jaarlijkse onderhoudskosten voor website en mailaccounts bedroegen €2613, in 
overeenstemming met de begroting. 

Naast de verouderde website had het district al ruim 10 jaar een PR-tool, een applicatie voor 
Android en OS mobile apparaten. De maandelijkse onderhoudskosten daarvoor waren 
€187,55 ten laste van de post PR-kosten. In plaats van een modernisatie van deze app’s te 
realiseren, is ervoor gekozen om de functionaliteit ervan te integreren met de vernieuwde 
website, en geen onderhoud meer te plegen aan de apps. Hiervoor was geen post opgenomen 
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in de begroting 2019-2020. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit project zo snel mogelijk 
uit te voeren ten einde de maandelijks terugkerende kosten fors te reduceren tot €45 per 
maand. De functionaliteiten (nieuwsberichten en toegang tot het ledenbestand) werken nu 
bovendien vele malen sneller. Er wordt nu elke dag een download gemaakt van het 
ledenbestand vanuit Portalbuzz. De kosten voor dit project waren in overeenstemming met 
offerte €5063. Dit resulteert in een terugverdientijd van minder dan 3 jaar. Sinds de 
beschikbaarheid ervan bedroegen de supportkosten in het jaar 2020-2021voor de nieuwe 
functionaliteit €421. 

De totale IT kosten, uitgevoerd door Gomotion, voor het jaar 2020-2021 waren €8099. 

Onder de post “beheer divers” vielen: 

• In de eerste 6 maanden van het jaar waren er nog de kosten voor de app, geboekt als 
PR-kosten: €1040.  

• De kosten voor de ledenadministratie (maandelijkse nieuwsbrieven, newsroom, kosten 
voor jubilea/charteren, speldjes, vaandels, patches) beliepen €2496.  

• Vanuit het project “Geef jongeren een podium” is er €600  (50% van de kosten) 
besteed aan ondersteuning van het project “Kiwanis Youth” door KC Wouw 
Zoomvliet. 

•  

Voor het bestuursjaar 2020-2021 resulteert dit in €29.438 aan uitgaven (versus €53.198 in het 
voorgaande jaar). 

 


