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De voorbije 2 jaren hebben nagenoeg geheel in het teken gestaan van covid-19: 
coronabeperkingen die samenkomen in clubverband en het organiseren van 
fundraisingprojecten behoorlijk gehinderd hebben. Laten we hopen dat deze periode voorbij is 
en dat we als clubs de draad weer gaan oppakken. Er is zoveel te doen voor Kiwanis om 
kinderen te helpen. De crisis in Oekraïne confronteert ons met een realiteit waarvan we 
hoopten dat deze in Europa niet meer zou ontstaan. 

Een wijziging in het beleid is niet aan de orde. We blijven doorgaan met moderniseren van de 
organisatie en met kritisch kijken naar uitgaven. Digitaal overleg op bestuursniveau 
(Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) is de norm geworden. Voor het derde 
opeenvolgende jaar zal de Algemene Vergadering in september wederom digitaal zijn. De 
ervaringen zijn positief; de betrokkenheid van clubs is er niet minder door geworden. 

Het Algemeen Bestuur gaat voorstellen om de jaarlijkse ledenvergadering (AV) structureel 
via de digitale kanalen te laten plaatsvinden. 

Uiteraard vergeten we niet dat de kracht van Kiwanis bestaat uit samenwerken tussen leden. 
Het jaarlijks congres om elkaar te ontmoeten zal in een andere vorm terugkomen. Mede 
ingegeven door de voorkeur voor een 2-jarige termijn voor de gouverneur, stelt het Algemeen 
Bestuur voor om een 2-jaarlijkse landelijke bijeenkomst te organiseren voor leden. Het idee 
voor een Inspiratiedag was er al. Indien de Algemene Vergadering er op 10 september 2022 
mee akkoord gaat, zal de eerste bijeenkomst in 2023 (niet samenvallend met de Algemene 
Vergadering) plaatshebben. 

Prioriteit in ons handelen moet zijn: “hoe kunnen we als club en samen met elkaar meer 
betekenen voor kinderen?”.  Er zijn zoveel mooie initiatieven bij zoveel clubs. Laten we meer 
van elkaar leren, meer met andere clubs samen iets organiseren. Het gebruik van social media 
kan hierbij van nut zijn. Laat zien wat je doet, voor andere clubs, voor sponsoren en voor 
potentiele leden. 

Laten we ons minder druk maken over groei en verjonging van individuele clubs. In plaats 
daarvan gaan we meer aandacht geven aan het laten ontstaan van nieuwe clubs. Wanneer we 
de kaart van Nederland bekijken zien we dat er heel veel gebieden zijn waar geen Kiwanis 
clubs actief zijn. Maak als club er een project van. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, maar 
wanneer het geslaagd is, zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed. 

Een punt van zorg is het gebrek aan belangstelling voor landelijke functies. Op vacatures voor 
LG’s en gouverneur-elect wordt niet gereageerd. Ook dat is een realiteit waaraan organisaties 
als Kiwanis aan moeten wennen. Een positieve ontwikkeling is zichtbaar: leden gaan een 
functie met 2 of 3 personen invullen om zodoende de werkdruk te beperken. 

In	onderstaand	schema	is	wederom	het	beleid	van	KI-DN	samengevat.	
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KI-DN: jaarplan 2022-2023
Een  beter leven voor 

kinderen 

die onze hulp nodig hebben

Organisaties
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Fundraising 
Projecten
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Friendship, Fun, Fundraising
Motto:  serving the children

of the world

Doe-
project

directe hulp

Kiwanis waardeketen Uitdaging Verandering Acties Resultaat Meet 

• Niet zichtbaar 
hoeveel 
impact Kiwanis
heeft

• Kiwanis heeft 
teweinig
landelijke 
bekendheid

• Steeds lastiger 
om sponsoren 
te binden

• Doe-projecten 
steeds 
populairder

• Relatief weinig 
vrouwen bij 
Kiwanis

• Kiwanis voor < 
40-jarigen te 
weinig attractief

• Communiceer 
succesvolle 
club projecten 
via social
media

• Investeren in 
(h)erkenning en 
zichtbaarheid 
van Kiwanis in 
actie

• Minder geld 
doneren, meer 
problemen 
oplossen

• Clubs gaan 
samenwerken

• Moderne 
organisatie, 
meer digitaal

• Diversiteit in 
leden

• Kiwanis clubs zijn 
lokaal relevant 
en daardoor 
landelijk bekend

• Geef ook 
jongeren (< 30 
jaar) een 
podium bij 
Kiwanis
projecten

• Clubs bezoeken 
elkaar met een 
doel (= leren)

• Clubs hebben 
contact via 
online sessies

• Regio bijeen-
komsten door 
clubs en voor 
clubs versterken

• Moderne 
website; clubs 
houden hun 
websites 
actuuel

• Kiwanis
geïdentificeerd 
met doelen die 
generatie 30-
plussers 
aanspreekt

• Kiwanis clubs 
en leden zijn 
trots op wat ze 
bereiken

• Kiwanis zijn 
interessant voor 
alle leeftijds-
categoriën

• Kiwanis digitaal 
verbonden
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