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Samen op weg naar een modernere Kiwanis organisatie.

Kiwanis in nederland maakt een onvergetelijke  
vakantie mogelijk!

UITGELICHT:
“Give them bikes and sunshine….”

EN VERDER:
Verhalen van Kiwanisclubs, Poppenproject,  
KNF en nog veel meer.



Samen op weg naar een modernere Kiwanis organisatie, 
dat was de belofte in het voorbijgaande jaar. Tot begin 
dit jaar (2022) hebben coronarestricties de agenda voor 
Kiwanis clubs en het Algemene Bestuur bepaald. Online 
vergaderen lijkt de norm te zijn geworden. De Algemene 
Leden Vergadering werd reeds 2 keer digitaal gehouden. 
Dit blijkt effectief te zijn en wordt alom gewaardeerd als 
een stap in de gewenste richting. 

We mogen echter niet vergeten dat de sterkte van Kiwanis 
in de clubs zit; de onderlinge samenwerking gedijt pas 
wanneer mensen elkaar ontmoeten, elkaar uitdagen tot 
het leveren van een bijdrage aan een beter leven voor 
kinderen. Leden kunnen elkaar ontmoeten in clubverband, 
op divisievergaderingen en op regiobijeenkomsten. 
Een landelijk congres wordt niet meer gekoppeld aan 
de Algemene Vergadering. Laten we ook dat op een 
modernere manier vormgeven: georganiseerd door leden 
voor leden.

Na corona diende zich een nieuwe crisis aan, een 
oorlog in Oekraïne, met als gevolg een ongekende 
vluchtelingenstroom. Het is hartverwarmend te ervaren 

hoe snel en pragmatisch initiatieven ontplooid werden door 
leden en clubs om hulp te bieden.  
Er zit zoveel energie in onze clubs; laten we die energie 
koesteren en voeden door het werven van nieuwe leden. 
Kiwanis is immers een te mooi gedachtengoed om niet over 
te dragen aan een volgende generatie. Voor het komende 
jaar zijn mijn aandachtspunten: meer focus op het helpen 
van kinderen (en minder op organisatie), het oprichten van 
nieuwe clubs in gebieden waar weinig of geen Kiwanis 
clubs actief zijn.

Mijn tweede termijn als gouverneur zit er binnenkort weer 
op. In juni vorig jaar bereikte ons het trieste nieuws dat 
Peter van Hussen plotseling overleden was. Peter had zich 
kandidaat gesteld om gouverneur te worden, ook voor 
2 termijnen. Het mocht niet zo zijn. Peter en ik zaten op 
dezelfde lijn. Zonder aarzelen heb ik meteen aangeboden 
een derde termijn te aanvaarden: continuïteit verzekerd!

Kortom: op mij kan je rekenen en laten we er samen een 
mooi Kiwanis jaar van maken! 
 
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 1850 leden in 96 clubs, 12 divisies. 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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De Kiwanispop groeit verder “Give them bikes and sunshine….”
De Kiwanispop is een steeds groter 
succes op de kinderafdelingen 
in ziekenhuizen en bij veel andere 
beroepsgroepen die met kinderen 
werken, zoals kindertherapeuten. 

Naar aanleiding van een initiatief 
van kinderchirurg Sanne Botden 
van het Amalia Kinderziekenhuis/
Radboud UMC zijn wij op basis 
van de Kiwanispop een pop gaan 
ontwikkelen voor kinderen met een 
voedingssonde en/of een stoma. 
Om het goed te kunnen visualiseren is 
een neusje gemaakt waarbij de echte 
voedingssonde kan worden gebruikt. 

De eerste Kiwanis-sonde-poppen 
zijn inmiddels -in kleinen getale- 
bij een aantal ziekenhuizen op de 
kinderafdelingen in gebruik. Terwijl 
voorheen provisorisch een gat werd 
gemaakt in een pop, is er nu de 
prachtige Kiwanispop beschikbaar!
De poppen zijn enthousiast 
ontvangen op de kinderafdelingen.

          
De andere gezinsuitbreiding van de 
familie Kiwanispop is de Oekraïne-
pop, speciaal gemaakt om de 
verbondenheid met de Oekraïense 
kinderen aan te geven.  
Onze leveranciers hebben de laatste 
maanden veel leveringsproblemen.

 

Kent u mensen of bedrijven die stof 
(ongebleekte katoen) en vulling 
(polyether)
kunnen leveren, stuur ons dan een 
mailtje via info@kiwanispop.nl
Dan kunnen we weer veel kinderen 
mee helpen met de Kiwanispoppen. 
kiwanispop.nl

Een uitspraak van een van de 
deelnemers aan de eerste landelijke 
Kiwanis Vrouwendag.

“Wel vrouwen en geen mannen?” viel 
links en rechts te horen in Kiwanis-
land? Mooie vraag maar ook grappig, 
want al decennia klinkt nog steeds het 
andere geluid...wel mannen en geen 
vrouwen…

Het doel was ontmoeting, verbinding 
met vrouwelijke leden. Ontmoeting 
vanuit een ander perspectief? Nieuwe 
mogelijkheden? Een open vizier 
naar de toekomst, in welke vorm, 
hoedanigheid dan ook. Het resultaat 
is die mooie lentemorgen nog 
ongewis. Vrouwen, allemaal midden 
in het leven, met carrières, gezinnen 
en betrokken Kiwanis lid. Van 
betekenis kunnen zijn voor kinderen, 
samen met een groep leuke mensen 
is wat hen drijft.

Thor, de god van de donder onthield 
die dag zich van aanwezigheid. 
Arinna, de godin van de zon gaf haar 
warmte vrijwel de hele dag af op een 
geweldige locatie. Het Parkpaviljoen 
op de Hoge Veluwe. Duurzame 
nieuwbouw met veel warm hout 
en driedubbelwandige grote glazen 
puien, diep verstopt in het grote bos. 
Naast het terras staan honderden 
gratis Witte fietsen met terug-trap-
rem. Wel weer even wennen, die 
rem. Het laatst zo gefietst in onze 
studententijd.

In de ochtend hebben zijn we aan 
de slag gegaan met drijfveren en 
communicatie. 
Op basis van een uitgebreid 
persoonlijk profiel krijg je inzicht in 
jouw communicatietalent. Wat is 
jouw voorkeurstijl en in welke situatie 
pas je welke stijl toe? Als voorzitter, 
binnen een projectteam, in je werk? 

Hoe overtuig je de ander, krijg je 
iemand mee in jouw plan, visie? 

Na deze sessie was er aandacht voor 
elkaar. Elkaar echt leren kennen, echt 
ontmoeten. Warme moedige, soms 
verdrietige maar ook hele grappige 
verhalen. En dan blijkt dat we heel 
veel delen, overeenkomsten hebben. 

Carel Maass, voormalig gouverneur 
komt daarna vertellen over zijn 
initiatief tot de vrouwendag. 
“Verandering is noodzakelijk willen we 
blijven bestaan”- 
Carel Maass
Een schot voor open doel. “Waarom 
is een gouverneur vrijwel altijd een 
gepensioneerde man? Waarom kan 
die rol niet in een duo-baan, ingevuld 
door jongere mensen?”. “Kunnen 
we een landelijk dekkende event en 
projecten verzekering voor alle clubs 
afsluiten?”. “De Nederlandse Kiwanis 
Academy moet weer terug! Hoe leuk 
was dat.” Etc. Carel hield zich goed 
staande in de discussie. Nu blijkt hij te 
zijn opgegroeid met vijf zussen!

Na de lunch met onze White bike, in 
the sunshine, de Veluwe op. Langs 
dennenbossen, zandverstuivingen 
met vele vergezichten. 
Hiermee is direct ook een vooroordeel 
de wereld uit geholpen. Kiwanis 
vrouwen hebben een uitstekend 
richtingsgevoel en weten daarmee, 
alleen begeleid door de zonnegodin, 
goed te weg te vinden.  

In tweede middagdeel is het tijd 
voor actie. Kiwanis vergrijst met een 

enorm tempo. Over tien jaar is de 
gemiddelde leeftijd misschien wel 
75 jaar. Jongeren willen zich niet 
meer committeren aan een klassiek 
lidmaatschap van twee vergaderingen 
in de maand.

De dames gingen los. Het moet 
anders. 

En als conventioneel top-down 
niet het antwoord is, dan moet 
het wendbaar bottom-up, want 
bij de clubs gebeurt het en zal het 
altijd gebeuren. De structuur kan 
effectiever, eigentijdser. We willen 
meer samenwerken. Leren van elkaar. 
Samen plezier hebben. Want dit is 
de basis om van betekenis te kunnen 
zijn voor kinderen, onze gezamenlijke 
bedoeling.
Op basis van dit inspirerend energie 
gevend samenzijn is een document, 
ondertekend door alle vrouwen, 
aangeboden aan het DB/AB met 
voorstellen en plannen. Waaronder de 
introductie van het landelijke Kiwanis 
Kinder-Lintje, voor kinderen die iets 
bijzonders hebben gedaan.  
Een ding weten we zeker, we 
willen een vervolg op deze dag en 
IEDEREEN die mee wil denken en 
vooral doen is van harte welkom. 

Lindy Ward
Voorzitter Vrouwen Cie

Verandering is de wet van het leven. En 
degenen die alleen kijken naar het verleden of 
het heden zullen zeker de toekomst missen - 

John F. Kennedy 

“
“

Algemene Vergadering op 10 september 2022
 in Hotel Theater Figi, Zeist.
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Helaas was ‘Show It’ een pop-up store Kiwanisclub Wouw-Zoomvliet

Het is voorjaar 2019. Een van onze 
clubleden heeft een fraai winkelpand 
in Dieren leeg staan, nota bene op 
een A-locatie. Hij overweegt daar een 
tweedehandswinkel  in te richten voor 
de goede doelen van Kiwanis Rheden 
‘de Veluwezoom’. Het idee groeit uit, 
in eerste instantie wordt er gezocht 
naar mogelijkheden binnen  Triple 
Helix, een samenwerking tussen 
onderwijs, overheid en ondernemers. 
Helaas wil de gemeente geen 
mogelijkheden zien. Maar Het 
Rhedens  de Tender, school voor 
praktijkonderwijs gelukkig wel! We 
besluiten van triple maar double te 
maken.

Voor de zomer zijn de contouren van 
de winkel zichtbaar. Leerlingen van 
de Tender zullen er praktijkervaring 
opdoen onder leiding van docenten. 
Ook zullen enkele leerlingen er 
stage gaan lopen. De winkel wordt 
verder bestierd door onze clubleden 
aangevuld met andere  vrijwilligers.
In september 2019 ontwerpt een 
leerling van de Tender het fraaie logo 
van onze  pop up store ‘Show It’. Op 

2 november wordt de winkel officieel 
geopend door wethouder Gea 
Hofstede van Rheden en gouverneur 
Carel Maas van Kiwanis Nederland.
De winkel is een schot in de roos. Er 
is veel ruimte. Alex en Ap zorgen voor 
de combinatie van meubels, boeken, 
prullaria voor een winkel met sfeer en 
beleving. Hij en de leden weten van 
alle kanten bruikbare en verkoopbare 
artikelen te halen. Veel mensen 
komen bruikbare artikelen brengen, 

per definitie om niet. De doorloop in 
de winkel is groot.  Veel bezoekers 
komen regelmatig langs op zoek naar 
iets nieuws. De PR en coördinatie 
vrijwilligers rondom de winkel wordt 
op zijn bekende uitstekende wijze 
door Ap verzorgd. Zelfs black Friday 
weet de weg naar de winkel te 
vinden. En vanzelfsprekend dragen 
wij bedrijfskleding.

De leerlingen spelen in de winkel een 
actieve rol. De stagiaires doen hun 
stinkende best goede  resultaten te 
behalen. En niet te vergeten die vele  
vrijwilligers uit en naast onze Kiwanis 
club.  Op het laatst zijn we wekelijks 
5 dagen open! We draaien flinke 
omzetten.

Ook Covid gaat ons niet voorbij. In de 
kerstperiodes van 2020 en 2021 zijn 
we dicht.  Daar omheen dragen we 
mondkapjes, hanteren we 1,5 en zo.
Ondanks Covid zijn de gemiddelde 
dagomzetten in de winkel goed. 
Uit de opbrengsten van de winkel 
hebben wij al eerder schenkingen 
mogen doen aan o.a.: Stichting “Het 
Vergeten Kind”, Kraamafdeling 
Rijnstate, kersttassen actie Stichting 
Start, (2020 en 2021) en een drie 
jarige bijdrage aan project “Meer 
Muziek in de klas” Gemeente Rheden 
en kindervakantie week Rhevak en 
Madierodam.
In afgelopen oktober krijgt onze 
winkel zelfs een prijs van de 
gemeente Rheden, een Global Goals 
Award! Met het concept van de pop-
up store wordt aan 8 van 15 doelen 
gewerkt.

“Ik vind het mooi dat we een prijs 
hebben gewonnen”, zegt Jop 
Beumer. De leerling van locatie De 
Tender van scholengemeenschap 
Het Rhedens werkt op maandag in de 
winkel. “Het is een stuk waardering 
voor ons werk.” Dat de leerlingen mee 
helpen in de winkel, is een van de 
redenen dat Show-It de beker kreeg, 
vertelt Sam Veen, voorzitter van 
Kiwanis.

Per definitie komt aan een pop-up 
store  een einde. Rond de kerst laat 
Alex weten dat er tot zijn en onze 
spijt  een koper is voor het pand. Dan 
start de leegverkoop. Als een echte  
winkel alles voor de helft van de prijs, 
de omzet schiet omhoog, tot op de 
laatste  2 dagen alles voor niets of 
voor wat je er voor over hebt, een 
groot resultaat een grootse afsluiting 
van een super project van onze 
club. Op 25 februari 2022 gingen de 
lichten van de winkel uit.
Mijn hoed gaat af voor alle 
vrijwilligers, en vooral voor het A2-
team, Alex, de winkelman in hart en 
nieren en Ap, de grote organisator.

Jos Cremers
Kiwanisclub Rheden ‘de Veluwezoom’

In december 2020 hebben de leden van de Youth Club 
Wouw met veel succes aan alle basisschoolkinderen in 
Wouw een etui met inhoud overhandigd. Dit was een 
dusdanig succes, waardoor Kiwanis positief in de picture 
kwam, zodanig dat dit in 2021 een vervolg moest krijgen. 
Met deze boodschap hebben wij, Kiwanis Club Wouw-
Zoomvliet Kiwanis Youth weer op pad gestuurd om weer iets 
te bedenken wat wij aan de basisschoolkinderen in Wouw 
mee konden geven, waardoor wij ook in 2021 weer in beeld 
zouden komen.

Onze Youth afdeling is hierover gaan nadenken en 
kwamen met het idee, om voor alle basisschoolkinderen 
spaakreflectoren te bestellen, waardoor we een win-
win situatie kregen. De jongeren in Wouw worden beter 
zichtbaar in de donkere (winter)dagen en wij als Kiwanis zijn 
weer zichtbaar, omdat wij de reflectoren aanbieden.

Dit idee is door de leden van de Kiwanis Youth ingebracht  en 
kreeg unaniem dteun voor dit voortstel en kon de bestelling 
worden geplaatst 

in de eerste week van het nieuwe schooljaar 2022 zijn 
Daniek van Oevelen (Kiwanis Youth) en Christ van Oevelen 
(voorzitter Kiwanis Wouw-Zoomvliet) naar de 2 basisscholen 
in Wouw gegaan om de spaak reflectoren te overhandigen. 

De scholen  konden ze vervolgens uitdelen aan de 
leerlingen.
In de nieuwsbrieven van de scholen is gewag gemaakt dat 
Kiwanis Wouw-Zoomvliet in samenwerking met de Youth 
Kiwanis mogelijk hebben gemaakt.
Onze vereniging is erg te spreken over dit  lokale succes en 
de leden hopen, dat andere clubs in Nederland dit voorbeeld 
overnemen, zodat ook zij een win-win situatie kunnen 
creëren.

Kiwanis Youth heeft al te kennen gegeven, dat ze een jaar 
tussen 2 activiteiten te lang vinden en hebben daarom iets 
bedacht om met Pasen een Paas puzzeltocht in Wouw 
te organiseren, waarbij alle kinderen een groot chocolade 
paasei kunnen winnen (mits de oplossing goed is).

Dit voorstel gaan ze komende maand indienen bij onze 
vereniging, zodat de organisatie tijdig kan starten.

Mochten er meer Kiwanis clubs interesse hebben in het 
idee, dan kan het idee door Kiwanis Youth verder op papier 
uitgewerkt en gedeeld worden, zodat we er allemaal profijt 
van kunnen hebben.

Stuur een e-mail aan: christ@cofa.nl 
wouw-zoomvliet.kiwanis.nl



Het bestuur KNF vraagt aan alle leden van de Kiwanis 
clubs om cartridges, mobiele telefoons en tablets te 
sparen en  in te leveren. Met de opbrengst kunnen 
projecten van Kiwanis Clubs worden ondersteund.

Voor elke bruikbare cartridge, mobiele telefoon en tablet die 
ingeleverd wordt, maakt Eeko ccc B.V. een vergoeding over 
aan het KNF. Inzamelen is ook goed voor het milieu! Deze 
cartridges, mobieltjes en tablets worden hergebruikt of op 
een milieuvriendelijke wijze gerecycled en kinderarbeid vrij 
verwerkt; deze cartridges, telefoons en tablets komen zo niet 
op de afvalberg terecht.

De stichting stelt zich ten doel:

Het verwerven van gelden en goederen en het aanwenden 
daarvan voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in 
geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen 
waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten;
Het beheren van gelden die door gecharterde clubs 
of individuele leden van Kiwanis International District 
Nederland worden bijeengebracht voor specifieke projecten 
van Kiwanis International District Nederland, de Kiwanis 
International European Federation of Kiwanis International.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

alle vormen van geldwerving;
baten uit de beheersfunctie als bedoeld in artikel 2 lid 1b van 
de statuten;
alle wettelijke en passende middelen die voor het bereiken 
van het doel bevorderlijk  kunnen zijn.
Hoofdlijnen beleidsplan 
Indien mogelijk worden uit de rentebaten van het fonds 
subsidies aan lokale projecten verstrekt.
Een actieplan op gaan stellen voor het verkrijgen van legaten 
waar de verkrijging daarvan momenteel nihil is.
Ondersteuning geven aan en de gelden fourneren voor de 
jaarlijkse Club Award aan een club met een aansprekend 
en inspirerend project. Deze Award wordt uitgereikt tijdens 
de Algemene Vergadering door de Gouverneur. KNF maakt 
samen met het landelijk bestuur de keuze van het project en 
levert de benodigde 1000 euro.
Waar nodig acute financiële ondersteuning geven bij 
calamiteiten.

Vraag een gratis inzamelbox aan! Zodra deze gevuld is 
met 20 ingezamelde items, wordt deze kosteloos bij u 
afgehaald. U kunt hiervoor gebruik maken van het online 
aanvraagformulier scan de QR code hier onder:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liever even persoonlijk contact? Belt u dan met 0570 – 85 
85 85. De medewerkers van Eeko staan u graag te woord.

Mogen wij op uw steun rekenen?

Frans van der Avert  - ( voorzitter) 
kiwanis.nl/over-kiwanis/knf
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KIWANIS IN NEDERLAND MAAKT EEN ONVERGETELIJKE 
VAKANTIE MOGELIJK!

Kiwanis Nederland Fonds

“Het is gewoon een hele fijne herinnering waar ik altijd nog 
wel aan terugdenk. Soms in de nacht, dat weet mama niet, 
dan ga ik kijken naar de spulletjes van Heppie en dan denk 
ik aan al die herinneringen en dan denk ik, dat waren echt 
mega leuke tijden.” - Jordy, 12 jaar

“Ja, blij. Gewoon fijn en het is leuk, want je doet veel dingen 
die je normaal thuis niet doet. Het is zeg maar beter dan 
thuis, want thuis heb ik altijd ruzie.” - Romy, 11 jaar

Voor kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie 
is het niet vanzelfsprekend om een weekendje weg of op 
vakantie te gaan. Deze kinderen staan er vaak alleen voor 
en worden niet altijd gezien en gehoord. Ze kunnen niet 
‘gewoon’ kind zijn, door allerlei redenen waar zij meestal 
niets aan kunnen doen. Daarom is het juist voor hen zo 
belangrijk om even weg van huis te zijn en op adem te 
kunnen komen in een fijne omgeving. En met de steun 
van Kiwanis krijgen zij wel die mogelijkheid bij de Heppie 
vakanties en weekenden georganiseerd door stichting Het 
Vergeten Kind. 
 

In het kader van 35 jaar Kiwanis in Nederland ondersteunt 
Kiwanis deze Vakanties en Weekenden. Met het streven 
om 500 kinderen een onvergetelijke tijd te bieden, zijn we 
hard op weg. Dankzij deze samenwerking hebben inmiddels 
235 kinderen kunnen genieten in onze eigen accommodatie 
Hotel Heppie in Mierlo. Maar ook in het Kinderhotel Burcht 
Wedde kunnen de kinderen even ontsnappen aan de 
dagelijkse problemen en weer ervaren en voelen om even 
gewoon kind te zijn. 
 Wat maakt een vakantie via Het Vergeten Kind anders dan 

een ‘normale’ vakantie?
Onze begeleiders bieden structuur, veiligheid en 
veel persoonlijke aandacht; een speciaal ingerichte 
accommodatie en een activiteitenprogramma waardoor 

kinderen optimaal kunnen spelen en plezier kunnen 
maken. Het effect van de vakanties is dat kinderen kunnen 
ontspannen, positieve herinneringen maken, zelfvertrouwen 
opbouwen, zich gezien en gehoord voelen en (vaak voor het 
eerst) nieuwe vrienden maken.
 
En ondanks dat het door de coronamaatregelen het 
afgelopen jaar lastig is geweest om fundraising activiteiten 
te organiseren, zijn wij met Het Vergeten Kind trots op het 
tot nu toe behaalde resultaat!

Heb je vragen of ideeën? Dan ben je van harte welkom om 
ons een bericht te sturen via jubelcommissie@kiwanis.nl 

Lustrumcommissie Kiwanis Nederland



Serving Kiwanis of in gewoon 
Nederlands ten dienste van Kiwanis, 
dat is wat de communicatiecommissie 
onder leiding van Michel Oldenburg 
voor staat. Francien Plugge, Marie 
Jose Korsten, Erik Luijkx, Ap Lammers 
en Henk Oostdam completeren de 
groep. Hoewel completeren er zijn 
nog vacatures. Meldt u vooral als u 
wilt bijdragen. 

Passie in Actie is ons leidende motief. 
Daar waar je hart naar uitgaat daar 
doe je het meeste voor. We maken 
dan ook zo veel mogelijk gebruik van 
elkaars kracht en voorkeuren. 
Als commissie behouden we wat 
goed is en kijken we naar kansen en 
mogelijkheden en daar zetten we op 
in afstemming met het DB, maar ook 
met leden. De Web-site, nieuwbrief 
en magazine draaien als jaren prima, 
maar bijvoorbeeld socialmedia en 
partnerships zijn wel kansen waar we 
naar moeten kijken en dat doen we.
Social Media onderzoek en test
Zo zijn we de kansen in social media 
als uitgangpunt een aantal MBO 
studenten bezig met een Social 
mediaonderzoek en zijn we op dit 
moment een nieuwe aanpak daarvan 
aan het testen. We hopen straks meer 
aanwezigheid op social media te 
kunnen realiseren, gefaciliteerd door 
de landelijke organisatie.

Wel hebben we in gesprek met 
enkele clubs ervaren dat de Kiwanis 
app niet bekend is en er kennis 
ontbreekt om social zelf ook goed in 
te zetten. 

Kiwanis Eruropa
We kijken hierna wat we hier 
nog verder mee kunnen. Kiwanis 
Europa Er wordt regelmatig wel 
eens gevraagd en wat doet Kiwanis 
Europa. Vanuit Europa hebben we 
een logo en beeldbank beschikbaar 
gekregen. Daar kunnen we de clubs 
mee helpen om hun uitingen flitsend 
en met de juiste logo’s up to date te 
maken. Neem met ons contact op als 
je de goede logo’s in diverse digitale 
formaten wil ontvangen (gratis).

Partnerships
We zijn partnerships en 
samenwerkingen opnieuw aan 
het definiëren. Samen kom je 
verder, maar dan heb je partners 
nodig waarbij je elkaar versterkt en 
respecteert. 

Om daar ervaring mee op te doen 
zijn we een soort open pilot gestart 
zonder verplichten, maar wel met een 
gezamenlijk doel. We willen samen 
proberen een voetbal competitie 
gaan opzetten voor kinderen in 
rolstoelen en doen de samen met 
gehandicapten sport Nederland 
en de uitvinder Tech2Play. Hierbij 
onze wensen en doelen zijn kenbaar 
gemaakt dat we graag kinderen 
helpen, maar ook aan de wereld 
kenbaar maken wat voor moois wij 
doen als Kiwanis. Wederzijds baten 
en niet alleen maar schuiven met 
geld of menskracht leveren voor de 
partners een win-win situatie op.

Zichtbaarheid van Kiwanis
Verder sparren wij met het bestuur 
over media-uitingen. Zijn we TV ideën 
aan het uitwerken, werkt Kiwanis mee 
aan een aflevering van “De Helden 
van Nu” die ergens in het najaar 
op SBS zal verschijnen. Ook als we 
zichtbaar zijn of kunnen zijn zullen we 
meer en meer proberen te stimuleren 
om logo’s en on moto over de buhne 
te krijgen. 

Ideeen en suggesties
Ondanks dat we best wel wat zaken 
al oppakken en meer willen doen 
kunnen we support gebruiken, maar 
we horen ook graag kansen en 
suggesties. De leden input van leden 
is voor ons een belangrijk bron van 
informatie.
Kortom de communicatiecommissie 
is een dynamisch clubje Kiwanis 
leden die niet bepaald stil zitten. 
De ambities van Kiwanis zijn hoog 
en om die ambitie waar te maken 
kan de commissie nog wel wat 
goede mensen gebruiken. Gezond 
boerenverstand en de bereidheid 
om “out of the box” te denken en 
te werken zijn de belangrijkste 
randvoorwaarden. Ervaring met 
marketting en communicatie 
is uiteraard bijzonder welkom. 
Kortom voel je je aangesproken 
aarzel niet om contact op te nemen 
met commissievoorzitter Michel 
Oldenburg. 
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Update Commissie Communicatie en PR Corona heeft blijvende gevolgen voor onze samenleving

Op de hoogte blijven van alle
activiteiten van Kiwanis? Volg ons 
op social media en op kiwanis.nl

Vorig jaar begon ik met het statement: 
“ Een blijvende nieuwe dimensie 
aan Kiwanis toegevoegd”. Dat had 
betrekking op het gebruik van on-
line communicatie platforms. Het 
Dagelijks Bestuur en het Algemeen 
Bestuur hielden hun vergaderingen 
vooral digitaal.
Het DB ontmoet elkaar 2-wekelijks in 
korte en effectieve zoom-sessies.

Kiwanis Nederland heeft twee 
jaar geleden het digitaal stemmen 
ingevoerd als alternatief voor het 
geannuleerde Congres in Geleen 
in 2020. Het geplande Congres op 
11 september 2021 kon wederom 
geen doorgang vinden op locatie in 
Hoeven; de Algemene Vergadering 
werd in 1,5 uur op effectieve 
wijze gehouden, dankzij de goede 
voorbereidingen. De digitale wereld 
gaat een blijvertje worden.

Mijn 2e gouverneursjaar heeft zich 
sinds 1 oktober 2021 wederom vooral 
afgespeeld in mijn studeerkamer. 
Weinig vergaderingen op locatie, 
weinig reizen, slechts 1 buitenlandse 
board meeting voor Kiwanis 
Europa, en helaas slechts een enkel 
clubbezoek of ontmoeting met leden 
in het land.  Het team van Luitenant 
Gouverneurs en voorzitters van 
commissies zou voor het eerst 
in november 2021 samenkomen 
voor de jaarlijkse teamdag. Helaas 
werd deze op het laatste moment 
geannuleerd i.v.m. corona.  Door 
stevig te onderhandelen konden 
we deze teamdag zonder kosten 
verplaatsen naar maart 2022. Ook de 
geplande regiobijeenkomsten werden 
verschoven naar mei/juni en boden 
leden de mogelijkheid elkaar weer te 
ontmoeten.

En wat gebeurde er binnen Kiwanis 

in Nederland? De meeste clubs 
hebben tot maart dit jaar wederom 
op een laag pitje gedraaid, weinig 
nieuwe fundraising activiteiten 
kunnen ontplooien en weinig 
fysieke bijeenkomsten kunnen 
houden. Evenzoveel Kiwanis 
clubs lieten echter zien dat zij hun 
slagvaardigheid niet verloren hadden 
en kwamen snel in actie toen de 
oorlog in de Oekraïne uitbrak. Als 
District mogen we trots zijn op de vele 
initiatieven en donaties.

De teruggang in het ledenaantal lijkt 
tot een stilstand gekomen te zijn. 
Helaas hebben ruim 35 leden ervoor 
gekozen Kiwanis vaarwel te zeggen. 
De corona-periode is daar zeker debet 
aan. Goed nieuws is dat evenzoveel 
nieuwe leden erbij gekomen zijn. De 
voorgenomen chartermomenten 
van 2 clubs werden weer naar de 
toekomst geschoven.
Tijdens de teamdag hebben we 
stilgestaan bij het aantal clubs in 
Nederland. In de voorbije 10 jaar 
zijn er ruim 25 clubs opgeheven. 
Op de kaart van Nederland hadden 
we de bestaande en verdwenen 
clubs met een sticker aangegeven. 
Het is duidelijk te zien dat er nog 
veel gebieden zijn zonder Kiwanis 
clubs. Laten we experimenteren met 
de oprichten van nieuwe clubs in 
gebieden waar groeimogelijkheden 
zijn. Wellicht zal dat een betere 
aanpak blijken te zijn voor het 
voortbestaan van Kiwanis.

De commissie PR/communicatie is 
qua samenstelling geheel vernieuwd. 
De focus ligt op het helpen van clubs 
met het gebruik van social media. 
Naamsbekendheid is niet iets wat we 
landelijk moeten proberen te regelen, 
dat heeft enkel een positief effect 
lokaal.

Samenwerken met andere 
organisaties, service clubs op lokaal 
niveau is een 2e speerpunt.

Vorig jaar was het Lustrumjaar voor 
Kiwanis Nederland. We hadden 
ons tot doel gesteld om voor 500 
kinderen een korte vakantie te 
laten verzorgen via Stichting Het 
Vergeten Kind. Helaas was het voor 
veel clubs niet mogelijk een bijdrage 
te leveren en hebben we ervoor 
gekozen het Lustrumproject met 
een jaar te verlengen. Laten we een 
eindspurt inzetten en ernaar streven 
de beoogde doelstelling te halen op 1 
september 2022.

In deze uitgave van het Magazine is 
ook het beleidsplan opgenomen. Dit 
is nagenoeg identiek aan het plan 
van vorig jaar. Aangezien er geen 
beleidswijziging voorzien is, gaan we 
voorstellen om ook de begroting niet 
noemenswaardig te wijzigen. Doordat 
er veel minder uitgaven gedaan 
werden in het huidige bestuursjaar, 
zullen we ook in het komende najaar 
ruimte hebben om een deel van de 
kasreserves beschikbaar te stellen om 
te investeren in groei en een gezonde 
organisatie, dan wel terug te geven 
aan de leden.

Op weg naar een derde bestuursjaar
Dit bestuursjaar is wederom uniek 
omdat er geen gouverneur-elect 
was wegens het overlijden van de 
beoogde kandidaat. Lees verder op 
pagina 12.
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EEN VITAAL KIWANIS

Beleidsplan en begroting 2022-2023 
Kiwanis International District Nederland
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 op 
de algemene Vergadering van 10 
september in Zeist. 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.
Door het gevoerde beleid en t.g.v. de 
coronarestricties is er in de voorbije 
2 jaren veel minder geld uitgegeven 
dan begroot. Het Algemeen Bestuur 
gaat voorstellen om een groot 
gedeelte van de kasreserves die 
ontstaan zijn, terug te geven aan de 
clubs dan wel met instemming van 
de Algemene Vergadering investeren 
in een sterkere Kiwanis organisatie 
in Nederland. Ook kunnen we een 
korting geven op de contributie voor 
Kiwanis Nederland 2022-2023.

In onderstaand schema is het beleid 
van KI-DN samengevat.

Martien van der Meer
Als we iets hebben geleerd van de 
pandemie is het wel dat je misschien 
geen ziekte kunt voorkomen 
maar wel je eigen vitaliteit kunt 
bevorderen door bijvoorbeeld 
voldoende bewegen en gezond 
eten.
 
Dat is ook wat nodig is als je je eigen 
club, en daarmee Kiwanis, vitaal wilt 
houden. Als je doet wat je deed dan 
krijg je wat je kreeg. De meeste clubs 
hebben last van de veroudering, dat 
gaat immers vanzelf. Maar hoe dan, 
en na de pandemie is het soms best 
lastig om weer op te starten.

Ik zou zeggen: Wees creatief 
en stop er positieve energie in, 
organiseer 1 of 2 keer per jaar een 
nieuwe leden activiteit of richt 
een satelliet op bijvoorbeeld voor 
dames en jongeren. Ook keren 
sommige oud-leden weer terug en 
doen weer mee met onze missie. 
En als het lastig is kunnen clubs 
uit je omgeving mogelijk ook een 
helpende hand bieden. 

Er zijn goede voorbeelden waaruit 
blijkt dat het echt kan. Succes 
ermee!
We doen belangrijk werk vooral 
voor kinderen in de wereld.  Zeker 
in tijden van conflict in Oost-Europa 
is het belangrijk dat via Kiwanis 

Childrens Fund voor Europa niet 
alleen veel geld is ingezameld 
voor opvang van vluchtelingen. 
Ook Kiwanis clubs aan de grens in 
Roemenie en Slowakije doen wat ze 
kunnen. Heel heftig allemaal.

Het is lang geleden dat de Kiwanis 
leden uit Europese districten elkaar 
fysiek konden ontmoeten. De 
gelegenheid om dit volgend jaar te 
doen dicht bij huis is in Amsterdam, 
van 18 tot 21 mei met de Europese 
vergadering op zaterdag 20 mei 
2023. Met als het kan hybride 
stemmen zowel in de zaal als op 
afstand. Info volgt, zet het vast in je 
agenda.

vervolg van pagina 11  
Op de Algemene Vergadering van 11 september 2021 is mij gevraagd een derde termijn te dienen. Ik heb dat aanvaard onder 
de voorwaarde dat er tijdig kandidaten voor een gouverneur-elect zouden zijn. Helaas dreigen we het bestuursjaar af te ronden 
zonder een kandidaat. Dat heeft ook consequenties voor de immediate-past gouverneur die daardoor 4 jaar in het bestuur moet 
deelnemen. Toch wel een zware belasting.
Het Dagelijks Bestuur werd versterkt met een nieuwe secretaris (Hetty Damen) en de vervalt districtsadministrateur (Ap 
Lammers). Ook hebben we al een jaar geen kandidaten voor het LG-schap voor 2 divisies. Misschien ligt de oplossing in het delen 
van de LG-rol met 2 kandidaten, zoals in Limburg-Zuid en binnenkort in Holland-Midden. Het gebrek aan interesse in landelijke 
functies lijkt een structureel probleem te worden.

Piet Derks Gouverneur 2020-2022



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 via districtsadministrateur@kiwanis.nl
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Herhaalde oproep Gouverneur-elect  
(M/V) KI-DN voor bestuursjaar 2022-2023

Wie durft de uitdaging aan?

Het Algemeen Bestuur van Kiwanis 
Nederland is op zoek naar een 
energieke leider die de transitie naar 
een modernere organisatie verder 
wil helpen realiseren, iemand die 
Kiwanis kan helpen zich opnieuw uit 
te vinden. Het huidige bestuur heeft 
eerste stappen gezet en richting 
gegeven aan de toekomst: groeien 
door verjonging en vernieuwing.
Na 2 jaren van restricties ten gevolge 
van corona, staan we voor de 
uitdaging om te zorgen dat clubs 
de draad weer oppakken. Dat is niet 
eenvoudig, maar wel mogelijk.
De functie
Als gouverneur-elect wordt je lid van 
het Dagelijks Bestuur van Kiwanis 
Nederland en ga je je voorbereiden 
op de rol van gouverneur. Traditioneel 
wordt de gouverneur voor de periode 
van één jaar ingevuld. Het Algemeen 
Bestuur in het jaar 2019-2020 heeft 
voorgesteld om te experimenteren 
met een tweejarig gouverneurschap, 

hetgeen een duidelijk voordeel heeft. 
De rol van gouverneur vraagt de 
nodige tijd van je, ruim 15 uur per 
week gemiddeld. De gouverneur 
vertegenwoordigt Kiwanis Nederland 
binnen Kiwanis Europa en leert 
daarmee van ervaringen in andere 
Districten.
Ben jij de energieke leider die we 
zoeken?
Wij zoeken een leider met ervaring 
in en passie voor verandering. 
Iemand die clubs en leden kan 
enthousiasmeren om Kiwanis een 
nieuwe boost te geven. Iemand die 
totaal nieuwe vormen van service 

verlenen wil ontwikkelen waardoor 
Kiwanis zich kan onderscheiden van 
andere organisaties die zich inzetten 
voor kinderen. Maar ook iemand 
die een team van enthousiaste 
medebestuurders om zich heen 
kan verzamelen om samen het 
verandertraject door te voeren en 
daar plezier aan wil beleven.
Interesse?

Wil je meer informatie en over de 
functie van gedachten wisselen en 
je kandidatuur mogelijk kenbaar 
maken? Neem dan contact op met de 
Gouverneur.

Als club hebben we een lastige tijd gehad, net als iedere 
club. Natuurlijk hebben we er het beste van gemaakt. We 
hebben ons altijd gehouden aan de regels en de adviezen 
van de overheid. 

We hebben vergadert wanneer dat kon en toen het niet 
kon hebben we online-vergaderingen gehad. Zelfs een 
nieuwjaarsbijeenkomst via Zoom. Op die manier kon onze 
club toch actief blijven en bleven de leden betrokken. 
We hebben recent een aantal projecten ondersteund, zoals 
Petje Af, Boekenweek, een G-team en een aantal lokale 
initiatieven ondersteuning gegeven. 
Recent hebben we mooie fundraising-projecten afgerond. 
Zo hebben we ruim 1000 paasstollen verkocht aan bedrijven 
en zijn er 225 stollen gesponsord en bij de Zeeuwse 
voedselbank gebracht.

Ook onze Internationale Kiwanis oldtimerrit is al ruim 25 jaar 
een kaskraker. Jaarlijks wordt er zo’n 10.000 euro opgehaald 
aan sponsorgelden. We rijden met 80 klassiekers door het 
Zeeuwse landschap en de rit is inmiddels uitgegroeid tot een 
vast evenement voor oldtimerbezitters.
Op dit moment bereiden we een Kiwanis Kennisquiz voor 
alsook een vaartocht voor kinderen met een beperking. 
Naast de projecten die we organiseren om geld in 
te zamelen hebben we ook regelmatig zogenaamde 
programma-avonden waar we als leden een bedrijf 
bezoeken of een lezing bijwonen. 

We zijn de Corona-periode doorgekomen en zijn 
onverminderd enthousiast om ons in te zetten voor de 
kinderen van deze wereld. 

Ronald van der Hart
Kiwanis Goes de Bevelanden

Kiwanis Goes de Bevelanden succesvol na een  
moeilijke periode 
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samenstelling bestuur en commissies 2022-2023 Kiwanisclub Stadskanaal 25 jaar

In Stadskanaal begon het voor Kiwanis in 1992 waarbij, 
onder begeleiding van Kiwanis Assen, Thom Kingma, Jan 
Bruining en Jans Kinds zijn gestart met onze eigen club. 
Het duurde nog wel t/m 16 april 1997 voordat wij als club 
officieel zijn gechartered.  

Momenteel bestaat de club uit 15 leden en 1 aspirant lid. 
Dit is in het verleden wel eens iets meer geweest maar na 
enig verloop een aantal jaren geleden en helaas ook het 
overlijden van een aantal zeer gewaardeerde (oud) leden is 
dit aantal nu sedert jaren stabiel. En we zijn als club goed 
door de lastige C periode gekomen.

Wat hield ons bezig ….
Vanzelfsprekend de 3 F’s van Fun, Friendship en 
Fundraising. We maken zonder meer vaak lol met elkaar 
(uitstapjes met de club en bedrijfsbezoeken), er zijn binnen 
de club allerlei vriendschappelijke banden, en we zorgen 
dat er geld in de kas van onze stichting komt (via o.a. diners 
met gastsprekers,  kleiduivenschieten, golfen, maar tot voor 
kort ook onze fameuze Night of the Proms). En tenslotte, 
niet te vergeten, de door ons zelf uitgevoerde klussen in de 
afgelopen jaren (o.a. speelapparatuur reinigen/verplaatsen 
en ondersteuning van de slotdag van de Kunstenschool ZG). 
Vanuit die Fundraising hebben we dus vele goede doelen 
mogen ondersteunen met geld of in natura.
Verder waren er onze bijdragen aan landelijke/internationale 
projecten; we hebben bij dergelijke projecten steeds onze 
(financiële) bijdrage kunnen leveren en daar zijn we best 
trots op.

Ons jubileum
We hebben als clubleden met onze partners op 9 april 2022 
genoten van een fijn diner met diverse verrassingen in De 
Gaffel te Valthe (met dank aan onze activiteitencommissie). 
En we zijn vanwege datzelfde jubileum momenteel druk met 
de voorbereidingen van ons eerste golftoernooi op 19 mei 
a.s. bij Golfclub De Semslanden te Gasselte. 
Doel hiervan is om met de netto opbrengsten vele 
honderden surprise boxen voor kinderen van arme 
gezinnen in onze regio te gaan leveren voor aanvang van 
de zomervakanties. De distributie daarvan zal verlopen via 
voedselbanken en instanties die betrokken zijn bij vakantie 
spelweken. Dit wordt een pilot voor ons en daarmee mogelijk 
ook voor andere Kiwanis clubs. 
We hopen dat we daar met onze sponsoren een plezierige 
dag mogen beleven en dat we zoveel mogelijk kinderen met 
het resultaat kunnen verblijden. Tenslotte gaat het ook na 25 
jaar nog steeds om “Serving the children of the World”.

Wim Reininga 
stadskanaal.kiwanis.nl

Dagelijks	Bestuur	Kiwanis	International	District	Nederland	2022-2023

Piet	Derks KC	Halderberge	Rucphen	 Gouverneur

Carel	Maass KC	Geleen Immediate	Past	Gouverneur	

vac Gouverneur-elect

Hetty	Damen KC	West-Friesland Secretaris	

SoCia	Oudmaijer-Carbajo KC	Montferland	e.o. Penningmeester	

Ap	Lammers KC	Rheden	“de	
Veluwezoom”

Districtsadministrateur

LG’s	:	Luitenant	Gouverneurs	2022-2023

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	Sittard-Geleen	Land	van	
Gulick

8			Zuid	Limburg A

Luciene	Dieteren KC	Sittard-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

Sietske	Hoving KC	Leiden 11	Holland	Midden C

Aart	de	Zeeuw KC	Schouwenduiveland 12	Zeeland B

vacature 14	Oost D

vacature 15	Noord	Holland-
Flevoland

C

Commissie	voorzitters	2022-2023

Rob	van	der	Most KC	Ede Cie:	Nieuwe	clubs	en	diversiteit

Michel	Oldenburg KC	Zoetermeer Cie:	PR	en	communicatie

Lindy	Ward KC	Gelre	Ladies	De	Monte Cie:	Vrouwen	bij	Kiwanis

Lex	van	Hengstum KC	Hilversum-Baarn Cie:	Juridische	zaken

Versie:	3	mei	2022

Henny	Beuving KC	Weert Cie:	Strategie

Toehoorders	bij	AB	2022-2023

Sjoerd	Timmermans KC	Den	Haag	 namens	past-gouverneurs

Frans	van	der	Avert KC	Stein	Maaskentj,	
Golden	Nederland

vertegenwoordiger	KNF	en	KCF
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Kiwanisclub Almelo

Naar aanleiding van een verzoek 
van de Gouverneur van Kiwanis 
Nederland:
‘Zeg, Kiwanis Club Almelo, waardoor 
zijn jullie de grootste Kiwanis Club 
in Nederland geworden. En waarom 
verloopt de aanwas van jonge 
leden zo succesvol en draaien jullie 
projecten als een tierelier?’
Mijn naam is Jos Bloemendal, 
binnen onze club verantwoordelijk 
voor PR & website en lid van de 
activiteitencommissie. Tja, deze 
vraag is niet zo 1,2,3, beantwoord. 
Maar ik doe een poging. Kiwanis 

Club Almelo heeft momenteel 38 
leden en binnenkort zullen twee 
aspirant leden worden beëdigd en 
zitten we weer op 40 leden. Wat 
ooit een goede ‘move’ was is het 
feit dat in onze club de oudere en 
gerespecteerde leden zijn verenigd 
in de senatoren afdeling. Senatoren 
zijn gewoon lid van onze club, volgen 
hun eigen vergaderagenda, betalen 
een aanmerkelijk lagere contributie 
en kennen geen verplichtingen om 
actief deel te nemen in commissies. 
Wel zijn senatoren aanwezig op 
de (gala) feesten, excursies en 

bedrijfsbezoeken, barbecues en op 
informele meetings met bijvoorbeeld 
een gastspreker. Het senatorschap 
kan ingaan na 15 jaar lidmaatschap 
en vanaf 60 jaar, óf vanaf 65 jarige 
leeftijd. Hierdoor oogt het actieve 
deel van onze club jonger en dat 
is een voordeel indien aspirant 
leden op kennismakingsbezoek 
komen en vervolgens een aantal 
bijeenkomsten meedraaien. Tijdens 
mijn voorzitterschap (2017/2018) 
mocht ik zelfs drie (!) nieuwe leden 
tegelijkertijd installeren. Dat was een 
feestje, want zonder jaarlijkse aanwas 

voorgerecht in restaurant 1 naar 
restaurant 2 voor het tussengerecht, 
vervolgens naar restaurant 3 voor 
het hoofdgerecht etc. Na afloop is er 
een afterparty. De kosten bedragen 
€ 80,00 per deelnameticket en dat 
is inclusief alle frisdrankjes, wijnen 
en en/of bier. Van dit bedrag gaat 
ruim 60% naar onze goede doelen. 
Uiteraard brengen we door middel 
van persberichten steeds weer 
onze club en haar mooie projecten 
en bijbehorende opbrengsten ruim 
onder de aandacht. Want nog 
steeds roept in Nederland de naam 
Kiwanis Club vraagtekens op. Aan 
onze naamsbekendheid dient nog 
gesleuteld te worden . . . . . .
Enthousiasme is de sleutel tot succes. 
We bedenken, doorgaan aan de 
bar, de mooiste acties. Zo ontstond 
recent spontaan het idee om geld 
voor Oekraïne in te zamelen. Wij 
vonden toch minimaal 100 euro per 
persoon, ook indien je al aan giro 555 
gedoneerd had. Aldus geschiedde, 
een dag later hadden onze leden 
5.750 euro bijeengelegd, waarop 
onze penningmeester enthousiast 
riep: ’Mooi, dan zet ik de verdubbelaar 
in’. 
Een dag later maakten we 
11.500 euro over naar Kiwanis 
Luxemburg voor directe hulp aan de 
vluchtelingen. Ja, daar worden we blij 
van.
Ook belangrijk is een gevarieerd 
jaarprogramma. Niet te vol, want de 
juniorleden zijn al zo druk met gezin, 
werk en carrière. Vandaar dat we 
slechts twee keer per maand samen 
komen en er een kerstreces en twee 
maanden zomerreces is. Naast 9 
formele vergaderingen met agenda  
en bestuur, gaan we ook graag op 
bedrijfsbezoek of naar bijvoorbeeld 
het Nano Lab van Universiteit 
Twente. Leerzaam en nadien met z’n 

allen uit eten. Of we bezoeken een 
bierbrouwerij, een whiskystokerij of 
een hi-tec industrieel bedrijf (waarvan 
we er vele hebben in Twente). Of 
naar een Duitse werf waar enorme 
cruiseschepen gebouwd worden. 
Zelfs naar autofabrieken (Jaguar/
Rolls Royce/Landrover) in Engeland. 
Met uiteraard een leuk hotel en 
(voorwaarde) een goede pub om de 
hoek.
Fun & Friendship, als die er zijn dan 
komt de Fundraising vanzelf. Dat is 
ons motto.
Tot op de dag van vandaag is Kiwanis 
Club Almelo (we bestaan 30 jaar) een 
mannenbolwerk. Maar ik proef een 
voorzichtige kentering en het zal mij 
niet verbazen dat binnen afzienbare 
tijd wij ook vrouwelijke leden kennen. 
Mooi toch.
Uiteraard organiseren we ook met 
regelmaat activiteiten en uitjes 
met onze partners. Dat kan een 
museumbezoek zijn, de jaarlijkse 
herfstwandeling voor het hele 
gezin, het nieuwjaargalafeest of 
een weekendje weg. Binnenkort 
staat fietsen langs rivier de Regge 
op het programma. We bezoeken 
een wijngaard en laten ons 
aldaar verwennen door koks uit 
de regio welke uitsluitend koken 

met biologische streekproducten. 
Gezelligheid, daar houden we van. 
Wie niet?
Resumerend kan ik adviseren: 
Vergader niet te veel, zorg voor 
veel afwisseling, een luchtige 
programmering, zet de schouders 
eronder en zoals de Amerikanen 
zeggen: ‘Be good and tell it’ oftewel 
leg aan de buitenwereld wel duidelijk 
uit wat we doen. En dat we niet die 
‘stiff upper lip club’ zijn, zoals dat 
vroeger vaak het geval was. Straal uit 
dat je bruisend bent en de wereld om 
ons heen een beetje mooier maakt. 
Steek ook daadwerkelijk de handen 
uit de mouwen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld onlangs een voormalig 
meisjesinternaat geschikt gemaakt 
voor de opvang van 300 Oekraïense 
vluchtelingen. En konden we met 
behulp van bevriende ondernemers 
20 refurbished laptops schenken aan 
kinderen van vluchtelingen. En tevens 
aan drie opvangcentra evenzoveel 
gebruikte piano’s overhandigen. Dat 
soort dingen dus.

Kijk voor informatie op onze website 
www.kiwanis.nl/almelo

Vriendelijke groeten van Kiwanis Club 
Almelo, Jos Bloemendal

 
Foto lustrum (25 jaar), gevierd in Nationaal Park de Weerribben-Wieden

van nieuwe leden is een club ten dode 
opgeschreven. 
Wat ook een reden van succes is, is 
het feit dat de fundraisingcommissies 
draaien als een tierelier. We genereren 

jaarlijks zo’n 25.000 euro met onze 
succesvolle projecten kerstbomen 
verkopen (ruim 400 stuks, inkoop 13 
euro, verkoop 40 à 50 euro per stuk) 
en het jaarlijks organiseren van Het 

Almelose Walking Dinner, waarvoor 
300 tickets beschikbaar zijn. Het 
5-gangen menu wordt geserveerd 
in 5 verschillende restaurants. 
De deelnemers wandelen na het 



Op 3 mei 2022 ging Kiwanis Montferland dankzij alle sponsoren met 3 bussen (185 personen) naar de Efteling. Deze inmiddels 
jaarlijkse actie heeft als doel de kinderen (die een steuntje in de rug kunnen gebruiken) een onvergetelijke en magische dag te 
bezorgen. Dit jaar konden we ook plaats bieden aan gezinnen uit Oekraïne die in de Gemeente Montferland worden opgevangen.
Ook dit jaar was weer een onvergetelijke dag!
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Kiwanisclub Venlo Sintermerte Kiwanisclub Montferland

Bijzondere dank gaat uit naar een ieder 
die deze dag mogelijk heeft gemaakt 
met in het bijzonder:

De vrienden van Kiwanis Montferland, 
Bedrukken.nl uit Ulft, De Goudreinet 
in Didam, PromotieNL uit Elst en Coop 
Zeddam én ‘s Heerenberg.

Direct na het uitbreken van de oorlog stelden wij elkaar op 
4 Maart de vraag hoe wij, als Kiwanis Venlo Sintermerte 
konden bijdragen aan hulp voor de vluchtelingen in 
noodsituaties.
Onze voorkeur gaat normaal gesproken eerder uit naar locale 
projecten, en onze voorkeur gaat altijd uit naar het kopen van 
goederen voor de hulpbehoevenden, niet naar het storten 
van geld.

Er werd dezelfde vergadering geïnventariseerd 
welke goederen schrijnend waren. Met een locale 
supermarkteigenaar (Benders) werd afgesproken dat we 
tegen kostprijs luiers, kleding,  blikvoedsel, water, waspoeder 
konden kopen, en hij deed daar persoonlijk nog eens een 
grote bijdrage bij. Etos Nabben en Apotheek Groenveld 
sponsorde Paracetamol en verzorgingsmiddelen, en Stomerij 
Marnita een grote lading lakens.
Een dag later kwamen we in contact met een plaatselijke 
basisschool die ook een goederenactie op hadden gezet, 
maar geen idee hadden hoe ze de spullen naar Oekraïne 
moesten krijgen. Nu heeft een van onze leden een 
transportbedrijf dus een oplegger werd bij de basisschool 
neergezet zodat buurtbewoners hun gedoneerde spullen 
direct in konden laden. Nadat we de Stadsomroep hadden 
ingeschakeld werd onze actie locaal steeds bekender, en 
kwamen er spontane donaties van fondsen en goederen. 
  
De oplegger was in no-time vol en toen rees de vraag hoe de 
oplegger naar de Oekraïnse grens gebracht moest worden. 
Onze leden Geert Schoolmeesters en Michel Boots boden 
spontaan aan om de oplegger naar de grens te rijden, alwaar 
de lading over werd geladen in busjes van hulporganisaties 
die de spullen doorbrachten naar gebieden die voor ons niet 
toegankelijk waren. 9 Maart, vijf dagen na de start van de 
actie, reden onze 2 leden met Kiwani-vlag naar de Oekraïnse 
grens. Hulde voor alle vrijwilligers, donateurs, en sponsors.
11 Maart arriveerden onze mannen weer terug in Venlo, 

maar ze hadden eigenlijk maar één boodschap : er is méér 
hulp nodig, we moeten de actie nog een keer proberen te 
herhalen, dus 15 Maart werd in onze vergadering besloten 
om onze reguliere sponsors aan te schrijven om nog eens 
over hun hart te strijken en dat legde geen windeieren. 
Binnen enkele dagen haalden we € 15.000,00 op, en 
Zaterdag 2 April gingen onze twee chauffeurs met de 
tweede volle oplegger met hulpgoederen naar de Oekraïnse 
grens.



22 23JAARKALENDER 2022-2023 KIWANISCLUB GOES DE BEVELANDEN SUCCESVOL NA EEN MOEILIJKE PERIODE 

Kiwanisclub  Goes de Bevelanden succesvol na een 
moeilijke periode 

Jaarkalender 2022-2023

Jaarkalender	2022-2023	Kiwanis	International	District	Nederland

Augustus	2022 23 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Augustus	2022 30 Algemeen	Bestuur,	cie	vz zoom	sessie 10.00-11.30

September	2022 10 Algemene	Leden	
Vergadering

zoom	sessie 10.00-12.00

September	2022 13 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Oktober	2022 4 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Oktober	2022 8 Algemeen	Bestuur,	cie	vz op	locatie 10.00-14.00

Oktober	2022 18 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

November	2022 1 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

November	2022 15 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

November	2022 18-
19

Teamdag	Algemeen	
bestuur	en	cie	vz

op	locatie 18.00-16.00

November	2022 29 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

December	2022 13 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Januari	2023 10 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Januari	2023 21 Algemeen	Bestuur,	cie	vz op	locatie 10.00-14.00

Januari	2023 24 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Februari	2023 7 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Februari	2023 21 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Maart	2023 7 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Maart	2023 9 Regiobijeenkomst		A op	locatie 19.30-21.30

Maart	2023 16 Regiobijeenkomst		B op	locatie 19.30-21.30

Maart	2023 21 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Maart	2023 23 Regiobijeenkomst		C op	locatie 19.30-21.30

Maart	2023 30 Regiobijeenkomst		D op	locatie 19.30-21.30

April	2023 4 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

April	2023 18 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

April	2023 21-
22

Teamdag	Algemeen	
bestuur	,cie	vz

op	locatie 18.00-16.00

Mei	2023 16 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Mei	2023 18-
20

Congres	Kiwanis	Europa	 Amsterdam

Mei	2023 30 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Juni	2023 10 Algemeen	Bestuur,	cie	vz zoom	sessie 10.00-11.30

Juni	2023 13 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Juni	2023 27 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

Augustus	2023 22 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

September	2023 2 Algemeen	Bestuur,	cie	vz op	locatie 10.00-14.00

September	2023 5 Dagelijks	bestuur zoom	sessie 10.30-11.30

September	2023 9 Algemene	Leden	
Vergadering

zoom	sessie 10.00-12.00

Als club hebben we een lastige tijd gehad, net als iedere club. 
Natuurlijk hebben we er het beste van gemaakt. We hebben 
ons altijd gehouden aan de regels en de adviezen van de 
overheid. 

We hebben vergadert wanneer dat kon en toen het niet 
kon hebben we online-vergaderingen gehad. Zelfs een 
nieuwjaarsbijeenkomst via Zoom. Op die manier kon onze 
club toch actief blijven en bleven de leden betrokken. 
We hebben recent een aantal projecten ondersteund, zoals 
Petje Af, Boekenweek, een G-team en een aantal lokale 
initiatieven ondersteuning gegeven. 
Recent hebben we mooie fundraising-projecten afgerond. 
Zo hebben we ruim 1000 paasstollen verkocht aan bedrijven 
en zijn er 225 stollen gesponsord en bij de Zeeuwse 
voedselbank gebracht.

Ook onze Internationale Kiwanis oldtimerrit is al ruim 25 jaar 
een kaskraker. Jaarlijks wordt er zo’n 10.000 euro opgehaald 
aan sponsorgelden. We rijden met 80 klassiekers door het 

Zeeuwse landschap en de rit is inmiddels uitgegroeid tot een 
vast evenement voor oldtimerbezitters.
Op dit moment bereiden we een Kiwanis Kennisquiz voor 
alsook een vaartocht voor kinderen met een beperking. 
Naast de projecten die we organiseren om geld in te zamelen 
hebben we ook regelmatig zogenaamde programma-
avonden waar we als leden een bedrijf bezoeken of een 
lezing bijwonen. 

We zijn de Corona-periode doorgekomen en zijn 
onverminderd enthousiast om ons in te zetten voor de 
kinderen van deze wereld. 

Ronald van der Hart
Kiwanis Goes de Bevelanden

goesdebevelanden.kiwanis.nl

COLOFON
Dit Kiwanismagazine verschijnt één 
keer per jaar.
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Ap Lammers
redactie@kiwanis.nl

DESIGN&DRUK
Multicopy Lelystad | Almere 
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Waar treft u de Kiwanisclubs in Nederland aan
Verklaring van de codes

witte bolletjes geeft aan waar de afgelopen 10 jaar clubs zijn opgeheven.
gekleurde bolletjes geven per divisie aan waar Kiwanisclubs zijn. 

Zie voor adressen van de clubs onze website. kiwanis.nl/#clubs


