
 

                                                  

 

 

T.a.v. Algemeen Bestuur KIDN 

Van: Kiwanis Club Sittard 

Sittard: 12-05-2022 

Betreft: Zelfstandig besluit bestuur KIDN voor het doen van donaties vanuit de contributiegelden van 
de Kiwanisclubs in Nederland 

 

Geacht Bestuur, 

 

Op 24 januari 2022 heeft een delegatie van de Kiwanis Club Sittard en onderhoud gehad met 
Gouverneur Piet Derks en past-Gouverneur Carel Maas van het bestuur van KIDN. 

Aanleiding voor dit onderhoud waren een aantal punten die wij vanuit onze club gaarne met het 
bestuur van KIDN wilde bespreken.  Een van deze punten betrof het,  in het financieel jaarverslag 
2019-2020 van KIDN vermelde donatie van 5000 Euro t.b.v. de Koninkrijksactie, welke vanuit KIDN 
naar de Stichting Kiwanis Nederland Fonds is overgemaakt.  

Wij zijn als Kiwanis Club Sittard van mening dat het bestuur van KIDN, conform het in de ALV 
geaccordeerde, een eigenstandige beslissingsbevoegdheid heeft voor uitgaves tot 5000 Euro t.b.v. 
bestuurszaken, maar niet m.b.t. het doen van donaties vanuit de contributiegelden van de clubs. Een 
beslissing om dit toch te doen is in onze ogen derhalve niet rechtmatig. 

De heren Derks en Maas van KIDN hebben tijdens het gesprek van 24 januari 2022 laten weten dat 
het inderdaad juist is dat deze beslissingsbevoegdheid niet bedoeld is voor donaties of het 
doorsluizen van gelden naar KNF. Wij verwachtten daarom ook dat het dan slechts een eenmalige 
omissie zou zijn geweest. 

Op 21 maart 2022 ontvingen wij, evenals alle andere Kiwanisclubs in Nederland, het bericht dat het 
Algemeen Bestuur van KIDN het besluit had genomen om, vanuit KIDN 10.000 Euro bij te dragen aan 
het Kiwanis Europa initiatief t.b.v. Oekraïne.  

Alhoewel wij het doel en de nood begrijpen, willen wij er het bestuur van KIDN nogmaals 
uitdrukkelijk op wijzen dat deze toezegging door het bestuur, in onze ogen niet rechtmatig is. 



De begroting van KIDN (zijnde de contributies van de Nederlandse clubs en leden) is uitsluitend en 
alleen bedoeld voor het functioneren van KIDN. KIDN is geen fondsenwerving- of 
fondsenbestedingsorganisatie. KIDN ontleent haar bestaansrecht aan het ondersteunen van de 
lokale clubs en het creëren van naamsbekendheid voor Kiwanis in Nederland. 

Kiwanis Club Sittard verzoekt bij deze het bestuur van KIDN om ons standpunt tijdens de 
eerstvolgende ALV aan alle clubs bekend te maken, door deze brief toe te voegen aan de 
vergaderstukken. 

 

Namens Kiwanis Club Sittard 

 

           

Leon Poels 

President 2021-2022 


