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Uitnodiging voor de Algemene Vergadering

Aan:  Leden van Kiwanis International District Nederland

Van:  Algemeen Bestuur

Beste Kiwanis vrienden,

Bijgaand de agenda voor de 36ste Algemene Vergadering van Kiwanis International District Nederland.
Graag hadden wij als bestuur ook dit jaar weer een digitale Algemene Vergadering willen organiseren.
Onze statuten maken dit echter niet mogelijk en de tijdelijke corona wetgeving is recentelijk niet verlengd.

Wij zullen voorstellen voor statuutwijzigingen voorbereiden die een digitale AV mogelijk gaan maken.
Kiwanis gaat over vriendschap en inspiratie. Elkaar ontmoeten is de eerste stap tot samenwerken. Vandaar 
dat wij als bestuur een 2-jaarlijkse Kiwanis Inspiratiedag willen organiseren, een gelegenheid tot ontmoeten 
en leren. Een bijeenkomst voor clubs en mede georganiseerd door clubs. Reserveer alvast 25 maart 2023 in 
jullie agenda. Voor de aankomende Algemene Vergadering heeft elke club de mogelijheid 3 stemgerechtig-
den af te vaardigen. Het is uiteraard voor ieder lid mogelijk om naar deze AV in Zeist te komen. Er zijn dit keer 
geen kosten aan verbonden.

Het is een drukke agenda zoals elk jaar. Laten we 
deze gelegenheid ook gebruiken om vragen te stellen 
 en naar elkaar te luisteren. Aan het eind van de 
vergadering zullen we het 7e Lustrumproject 
afronden en Awards uitreiken. Met zijn allen doen  
we heel mooie projecten voor kinderen. Laten we 
daar ook trots op wezen.

Hopelijk mogen we veel leden op deze Algemene  
Vergadering verwelkomen,

Namens het Algemeen Bestuur

Piet Derks 
Gouverneur 2021-2022

Hermie en Piet
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56th EUROPEAN 
CONVENTION
Amsterdam, Netherlands 
18-21 May 2023

36e Algemene Vergadering
Zaterdag 10 september 2022,  10.00 tot 12.00 uur
Zaal open om 9.30 uur
Ontvangst vanaf 9.00 uur
Locatie: Figi, ´t Rond 2, Zeist

Concept agenda 36e Algemene vergadering
1.0 Opening van de Algemene Vergadering Welkom door Gouverneur Piet Derks

2.0 Mededelingen Bestuur, orde van de vergadering en vaststelling 
agenda

 

3.0 Ingekomen stukken Brief Kiwanis Club Sittard
4.0 Herdenken van overleden leden 1 minuut stilte

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

6.0 Goedkeuring Notulen vergadering 11 september 2021 
7.0 Goedkeuring jaarrekening 2020-2021 
8.0 Accountants verklaring Bureau Confirm
9.0 Decharge van het bestuur 2020-2021  
10.0 Afronding Bestuurjaar 2021-2022  
11.0 Toelichting door Joop van Waas Commissie Anders Besturen    
12.0 Bespreking beleidsplan 2022/2023    
13.0 Financien 2022-2023 

Begroting bestuursjaar 2022/2023    

14.0 Contributievoorstel 2022-2023 
(Kiwanis International, District Nederland, Kiwanis Europa)

15.0 Bevoegdheid Algemeen Bestuur
Goedkeuring bedrag € 5000
volgens artikel 19 lid 2 van de statuten

Jaarlijks vraagt het DB toestemming aan de Algemene 
Vergadering voor een niet nader in de begroting gespeci-
ficeerde bestemming; het AB beslist over de inhoudelijke 
besteding

16.0 Voorstel benoeming kascommissie KNF 2022-2023  
(Stichting Kiwanis Nederland Fonds)

 

17.0 Strategie Commissie 2022-2023  
Herbenoeming voorzitter Henny Beuving

per acclamatie

18.0 Bevestiging Gouverneur 2022-2023voor derde termijn  
Piet Derks (Kiwanis club Halderberge Rupchen)

per acclamatie

19.0 Vacature Gouverneur Elect 2022-2023 toelichting over de stand van zaken

20.0 Voorstellen Dagelijks Bestuur 2022-2023 
• Benoeming Secretaris KI-DN 2022-2023 Ap Lammers  
   (Kiwanis club Rheden `De Veluwezoom·
• Benoeming Penningmeester KI-DN 2022-2023  
   Sofia Oudmaijer-Carbajo (Kiwanis club Montferland e.o.) 
• Benoeming Immediate Past Gouverneur 2022-2023 
   Carel Maass (Kiwanis club Geleen)

per acclamatie

21.0  Voorstellen  Team Luitenant  Gouverneurs
22.0  Voorstellen commissies en voorzitters  
23.0 Stemming over bestemming van 100.000 kasreserves
24.0 Presentatie eindresultaat Lustrumproject "Het Vergeten Kind"  
 25.0 Award KNF

Awards KIDN
Door Frans van der Avert voorzitter KNF 
Door Gouverneur Piet Derks

 26.0 Bekendmaking 
• Algemene Vergadering (digitaal) 9 september 2023  
• Inspiratiedag 25 maart 2023

 27.0 Aankondiging congres Kiwanis International Europe  
te Amsterdam (18-20 mei 2023)

Martien van der Meer

 28.0 Rondvraag  
 29.0 Sluiting  

Na afloop Algemene vergadering broodjeslunch.
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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 
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1. Opening van de Digitale Algemene Ledenvergadering van Kiwanis
International District Nederland

De Gouverneur van KI-DN 2020-2021, Piet Derks, opent om 10.00 uur de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom. Helaas lukt het deze keer nog niet om elkaar fysiek te 
ontmoeten, maar we vertrouwen erop dat dit bij de volgende vergadering wel weer lukt 

Een speciaal woord van dank aan Jan van Hove en Orshi Süveges van het Kiwanis 
Servicecentre in Gent voor de technische ondersteuning. 

De geplande inspiratiemiddag van vandaag kan vanwege het digitale overleg ook niet 
doorgaan. Er waren twee mooie thema’s geregeld (met 2 sprekers over Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen), maar die zitten in een goed vat en zullen volgend jaar zeker 
aan de orde komen. 

Er wordt een presentatie getoond waarin onder andere de agenda voor vandaag is 
opgenomen. De agenda wordt vastgesteld. 

Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen via SLIDO waarvan de mogelijke 
antwoorden op de achtergrond door Carel Maass worden voorbereid en die hier 
gedurende de vergadering op terug komt. 

Beelden van projecten door Kiwanis clubs in Nederland 
Op een 3-tal momenten tijdens deze vergadering werden er foto’s getoond van projecten 
die clubs ondernomen hebben, ook tijdens de corona periode: fundraising en doe-
projecten. 

2. Mededelingen Bestuur, orde van de vergadering en vaststelling van
de agenda

Het amendement e-voting richting Kiwanis International, welke op de AV van 12 
september 2020 ingediend was door Sjoerd Timmermans (KC Den Haag) en Henk 
Oostdam (KC Rijn en Gouwe), wordt opnieuw ter goedkeuring aan de AV voorgelegd om 
opnieuw ingediend te worden bij KI; reden: vanwege corona heeft de behandeling door 
KI niet plaatsgevonden. De hernieuwde indiening wordt goedgekeurd. 

The amendment on e-voting, which was presented during the House of Delegates 
meeting of September 12 2020 by Sjoerd Timmermans and Henk Oostdam, is submitted 
again for endorsement by the House of Delegates in this meeting in order to enable both 
gentlemen to re-submit the amendment again to Kiwanis International. Due to corona 
restrictions there has been no KI Convention in 2021 to have process this amendment. 
The AV (House of Delegates) approves this amendment. 

3. Herdenken van overleden leden
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen.
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4. Herbevestiging van de stemcommissie
De stemcommissie bestaat uit: Kees van Ee (KC Assen), vz; Joost Boers (KC Hilversum-
Baarn), Toon Schepers (KC Montferland e.o.).
De commissie heeft de gang van zaken bij de digitale stemmingen voor dit congres
beoordeeld. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden en derhalve goedgekeurd met –
ook dit jaar – weer complimenten voor de transparantie.
Er zijn 109 geldige stemmen uitgebracht (vorig jaar waren dat er 67). Van de 98 clubs
waren er 52 vertegenwoordigd.

5. Korte presentatie Kiwanis Halderberge Rucphen
De club Halderberge Rucphen had vandaag graag de Inspiratiemiddag op zich genomen.
Veel dank aan het team dat een mooi programma had voorbereid met interessante
sprekers en een aantrekkelijk partnerprogramma. De club wil volgend jaar graag een
bijdrage leveren aan een Inspiratiedag.

6. Interview met Martien van der Meer
(President-Elect Kiwanis Europa 2021-2022)

Martien licht toe wat Kiwanis Europe voor Kiwanis Nederland betekent en hoe Kiwanis 
clubs in Nederland kunnen bijdragen aan een Europese entiteit. 

• Kiwanis International Europa (KI-E) is sinds kort een geregistreerde
vereniging, een noodzakelijke basis om meer regionaal invulling te kunnen
geven aan een Kiwanis gedachte

• Er is een nieuwe website gemaakt met toegang tot veel Kiwanis
beeldmateriaal te gebruiken door clubs (zie:
https://kiwanis.eu/EN/MEMBER_SERVICE/)

• de Kiwanis Academy Europa is een platform waar trainingen, webinars
beschikbaar gesteld worden; deze staat open voor iedereen die iets wil delen
met anderen

• KI-E gaat moderniseren (bijv. door te experimenteren met flexibele
lidmaatschapsvormen), digitaal stemmen invoeren en ook duurzamer worden

• Kiwanis clubs in Nederland kunnen een bijdrage leveren aan Kiwanis in Europa
door best practices te delen, door samen de Kiwanis gedachte uit te dragen

Kiwanis is de moeite waard om aan een volgende generatie door te geven! 

7. Goedkeuring concept-notulen ALV 12 september 2020
Uitslag digitale stemming: de notulen zijn met 106 stemmen goedgekeurd.
4 Leden zijn niet akkoord.

8. Financiën 2019-2020
Uitslag digitale stemming: het financiële verslag is met 105 stemmen goedgekeurd.
5 Leden zijn niet akkoord.

De gouverneur licht e.e.a. nog kort toe, mede op grond van schriftelijke vragen die 
voorafgaand aan deze vergadering ingediend waren. Een korte samenvatting is aan het 
einde van dit verslag toegevoegd. 
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9. Accountantsverklaring
Er heeft een accountantscontrole plaatsgevonden door accountantskantoor Confirm in
Doetinchem.

Uitslag digitale stemming: de accountantsverklaring is met 106 stemmen goedgekeurd. 
4 Leden zijn niet akkoord. 

10. Decharge van het bestuur 2019-2020
De gouverneur begint met het bedanken van het huidige bestuur.

Een bijzonder woord van dank aan Leo Wielstra voor zijn inzet en aanzet tot 
modernisering en digitaal stemmen. Helaas heeft hij wegens privéomstandigheden dit 
jaar de rol van secretaris niet kunnen vervullen in het bestuur. De werkzaamheden 
hieromtrent zijn overgenomen door de leden van het Dagelijks Bestuur. 

Op grond van de uitslag van de digitale stemming wordt decharge gevraagd voor het 
bestuur 2019-2020: geaccordeerd via acclamatie. 

11. Afronding Bestuursjaar 2020-2021
De uitgaven zijn dit jaar laag geweest. De reserves van KI-DN zijn wederom
toegenomen. Het Dagelijks Bestuur gaat advies vragen aan het Algemeen Bestuur hoe
KI-DN de reserves het beste kan besteden. Dit wordt onderwerp op de Teamdag op 20
november 2021.

Ook een woord van dank aan Lex van Hengstum voor zijn inbreng in de verbeterde 
statuten van KI-E (Kiwanis Europa). Ook Jan de Jonge krijgt een woord van dank voor 
zijn rol als penningmeester voor KI-E. Nederland heeft wederom een flinke bijdrage 
geleverd aan Kiwanis International Europa! 

Digitaal vergaderen was dit jaar de regel en zal zoveel mogelijk worden doorgezet in het 
nieuwe jaar.  

De vier regiobijeenkomsten zijn dit jaar ook digitaal gehouden met veel deelnemers. 

Het Lustrumproject is nog niet volledig tot zijn recht gekomen door Covid-19. Maaike 
Roosen zal dit later tijdens deze vergadering nader toelichten. 

12. Beleidsplan 2021-2022
Uitslag digitale stemming: het beleidsplan 2021-2022 is met 104 stemmen goedgekeurd.
5 Leden zijn niet akkoord.

Het beleidsplan behelst in hoofdlijnen: 
• Vernieuwing en verjonging
• Geef jongeren een podium
• Clubs leren van elkaar
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• Meer doe-projecten

13. Financiën en contributies 2021-2022
Uitslag digitale stemming: de begroting voor 2021-2022 is met 100 stemmen
goedgekeurd.
9 Leden zijn niet akkoord.

De gouverneur licht toe, dat de begroting is gemaakt op basis van een corona-vrij jaar 
en dat deze – op enkele details na – identiek is aan de begroting voor 2020-2021.  
Tevens wordt de verwachting van het resultaat van het verenigingsjaar 2020-2021 
toegelicht. 

Uitslag digitale stemming: het contributievoorstel 2021-2022 is met 101 stemmen 
goedgekeurd. 
8 Leden zijn niet akkoord. 

De contributie van KI-DN blijft hetzelfde als het afgelopen jaar. Er vinden geen 
verhogingen plaats en er zullen geen verlagingen plaatsvinden, omdat we uitgaan van 
een corona-vrij jaar.  

Kiwanis International zal een kleine wijziging doorvoeren voor nieuwe leden in het eerste 
jaar; zij betalen geen inschrijfgeld ad $ 42,00 maar betalen contributie voor het aantal 
maanden dat zij lid zijn in het lopende jaar. 

14. Bevoegdheid Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur vraagt goedkeuring om een bedrag ad € 5.000 volgens artikel 19
lid 2 van de Statuten. Het DB doet een voorstel, het AB beslist.

Uitslag digitale stemming: dit verzoek voor goedkeuring is met 95 stemmen 
goedgekeurd. 
14 Leden zijn niet akkoord. 

In het jaar 2020-2021 is geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. 

In het verenigingsjaar 2019-2020 heeft een initiatief van KI-DN samen met 70 clubs en 
KNF, €33.000 opgebracht; daarvan kwam €5.000 van KI-DN. Het goede doel is gekozen 
in samenspraak met Kiwanis Clubs Curaçao en Aruba.  

15. Voorstel benoeming kascommissie KNF
(Stichting Kiwanis Nederland Fonds)

Voorgesteld worden: 
Gerard Schipper (KC Stein Maaskentj) 
Rob van der Most (KC Ede) 
Per acclamatie aangenomen. 
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Zij zijn ook de kascommissie in bestuursjaar 2019-2020 geweest en hebben aangeboden 
om dit nog een jaar te doen. 
Het KNF had op 11 september nog geen volledig verslag gepubliceerd. Het verslag is kort 
na de AV gepubliceerd. Deze zijn te vinden op de Kiwanis website onder KNF. 

16. Strategie Commissie 2021-2022
Voorgesteld wordt om Henny Beuving (KC Weert) te herbenoemen als voorzitter.
Dit wordt per acclamatie aangenomen.

17. Bevestiging Gouverneur 2021-2022
Carel Maass neemt het woord over van de gouverneur en stelt voor om Piet Derks (KC
Halderberge Rucphen) voor een tweede termijn te benoemen als gouverneur 2021-2022
van Kiwanis Nederland.

De aanstelling van Piet Derks voor een tweede termijn als gouverneur wordt per 
acclamatie aangenomen. 

18. Gouverneur-elect 2021-2022
Wij allen waren zeer verheugd met Peter van Hussen als de kandidaat gouverneur-elect
voor het bestuursjaar 2021-2022.
Helaas is Peter in juni 2021 vroegtijdig en onverwachts overleden. Dit was een zeer
droevig bericht voor zijn familie, zijn club Venlo Joamerdal en geheel Kiwanis Nederland.
Peter was een drijvende kracht binnen zijn club richting modernisering, verjonging en
vrouwen bij Kiwanis. Hij was 3 jaar LG voor de divisie Zuidoost en organiseerde met
collega LG's de regio bijeenkomsten.

Carel Maass neemt het woord over van de gouverneur en stelt voor om Piet Derks (KC 
Halderberge Rucphen) voor te dragen als gouverneur-elect 2021-2022.  
Er heeft hieromtrent al een extra vergadering met het Algemeen Bestuur 
plaatsgevonden. Het AB heeft unaniem akkoord gegeven. 
Statutair is dit mogelijk. Ook Kiwanis International steunt dit voorstel. 

De aanstelling van Piet Derks voor een derde termijn als gouverneur-elect wordt per 
acclamatie aangenomen. 

Vanaf nu gaan we starten met het zoeken naar een gouverneur-elect voor het 
bestuursjaar 2022-2023.  

19. Voorstellen Dagelijks Bestuur 2021-2022
Sofia Oudmaijer-Carbajo (KC Montferland) wordt per acclamatie herbenoemd tot
penningmeester van Kiwanis Nederland 2021-2022.

Carel Maass (KC Geleen) wordt per acclamatie herbenoemd tot Immediate Past 
Gouverneur Kiwanis Nederland 2021-2022. 
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Hetty Damen (KC West Friesland) wordt per acclamatie benoemd tot Secretaris Kiwanis 
Nederland. 

Het Dagelijks Bestuur KI-DN 2021-2022 bestaat dus uit: Piet Derks (Gouverneur), Sofia 
Oudmaijer-Carbajo (Penningmeester), Hetty Damen (Secretaris) en Carel Maass 
(Immediate Past Gouverneur). 

20. Voorstellen team Luitenant Gouverneurs
Divisie 2 Noord Oost: Kees van Ee – KC Assen
Divisie 4 Holland Zuid: Ian Ramsey – KC Brielle
Divisie 5 Centrum West: Vester Reijnders – KC Utrecht
Divisie 6 Brabant West: Joop van Waas – KC Halderberge Rucphen
Divisie 7 Zuid Oost: Harrie van de Bergh – KC Venray Schiepersland
Divisie 8 Zuid Limburg (duo LG): Emmy Ruber – KC Geleen Land van Gulick &

   Luciene Dieteren – KC Geleen Land van Gulick 
Divisie 9 Centrum Oost: Eric Jan Sobels – KC Barneveld 
Divisie 10 Brabant Midden: Maaike Roosen – KC ’s Hertogenbosch 
Divisie 11 Holland Midden: Jan Eric Lübbers – KC Delft 
Divisie 12 Zeeland: Aart de Zeeuw – KC Schouwen-Duiveland 
Divisie 14 Veluwe IJsselland: Vacature 
Divisie 15 Flevoland en Gooi: Vacature 

21. Voorstellen commissies en voorzitters
Lustrum commissie: Maaike Roosen – KC ’s Hertogenbosch
Juridische commissie: Lex van Hengstum – KC Hilversum-Baarn
Commissie PR/communicatie: Michel Oldenburg – KC Zoetermeer
Commissie Vrouwen bij Kiwanis: Lindy Ward – KC Rheden “De Veluwezoom”
Commissie Ledenaantallen: Rob van der Most – KC Ede
Commissie Strategie: Henny Beuving – KC Weert
Vertegenwoordiger KNF en KCF: Frans van der Avert – KC Stein Maaskentj
Districtsadministrateur: Ap Lammers – KC Rheden “De Veluwezoom”

22. Presentatie resultaten Lustrumproject “Het vergeten kind”
(door Maaike Roosen)

Maaike, voorzitter van de Lustrum commissie, licht toe dat het lustrumproject vandaag 
eigenlijk met een enorme knal en overhandiging van een cheque afgerond had moeten 
worden. Ondanks dat diverse clubs hebben bijgedragen, is - mede door corona - de 
commissie maar tot 1/3 van het streefbedrag gekomen. 

Er is samen met het Algemeen en Dagelijks Bestuur besloten om dit project met nog een 
jaar te verlengen tot september 2022. Wij rekenen op de inzet van de clubs om samen 
500 kinderen een mooie vakantie te kunnen aanbieden. 

23. Award KNF en Awards KI-DN
Deze awards worden - vanwege corona - dit jaar niet uitgereikt.

12 13
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24. Bekendmaking van de locatie Algemene Vergadering en
Inspiratie dag op 10 september 2022

Er is op dit moment nog geen locatie bekend. Het bestuur gaat zich hierop beraden. 

Gezocht wordt naar een vaste centrale locatie waar we jaarlijks kunnen terugkomen.  
De organisatie van de inspiratie dag wordt toevertrouwd aan een commissie. Leden van 
de club van de gouverneur maken deel uit van deze commissie. 

25. Sluiting en rondvraag
De gouverneur spreekt zijn dank uit aan de vertrekkende LG’s:
Dirk Stehouwer (divisie 4), Sjors van der Meer (divisie 15), Louis Huissen (divisie 15) en
Mark Ent (divisie 14).

De gouverneur spreekt ook een woord van dank aan de commissievoorzitters, de 
districtsadministrateur, het DB-team en de technische support voor vandaag door Jan 
van Hove en Orshi Süveges. 

Er wordt opgemerkt dat er bij de digitale Algemene Vergadering (nu 50 deelnemers) 
minder deelnemers zijn dan bij een fysieke bijeenkomst. 

Er wordt gevraagd of het verslag deze keer gecompleteerd kan worden met de vragen en 
antwoorden van de digitale SLIDO-sessies. Deze zijn als bijlage aan dit verslag 
toegevoegd. 

De vergadering wordt om 11.35 uur afgesloten met de woorden van Peter van Hussen: 
“Een glimlach op het gezicht van een kind is onvergetelijk. Daarvoor zijn wij een 
vriendenclub met een missie!” 

De gouverneur dankt alle deelnemers/sters aan het Digitale Congres voor hun 
betrokkenheid en deelname. 
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Bijlage1: 

Uitslag van de stemmingen betreffende de ledenvergadering: 

Uitslag digitale stemming ALV woensdag 30 juli 23.59 uur

Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 11 september 2021 is over de voorstellen die in

de agenda van de Algemene Leden Vergadering zijn opgenomen digitaal gestemd.

Kiescommissie: VZ Kees van Ee, KC Assen; Joost Boers, KC Hilversum Baarn; Toon Schepers, KC Mon*erland e.o.

Procedure

De taak van de kiescommissie is normaal gesproken qua uitvoering eenvoudig. Als er op de Algemene Leden

Vergadering een hoofdelijke stemming wordt gehouden, worden in de zaal de stembrie/es opgehaald,

gesorteerd in stapeltjes en vervolgens minimaal twee maal geteld. Daarna wordt de uitslag in de vergadering ter

plekke bekend gemaakt.

Sinds de invoering van de Corona-spoedwet, de Tijdelijke wet COVID-19 Jus44e en Veiligheid, biedt deze wet,

ar4kel 6 Algemene Vergadering Verenigingen de mogelijkheid de vergadering digitaal te houden, ook als dit niet

in de statuten is vastgelegd. Dit noodzaakte de kiescommissie zich te verdiepen in de procedure digitaal

stemmen. Dit is als volgt verlopen.

Het bestuur hee6 de districtsadministrateur verzocht de digitale stemming uit te voeren.

Evenals vorig jaar (2020) zijn de secretarissen van de clubs verzocht om namen en e-mailadressen door te

geven. Vervolgens kregen de leden een uitnodiging met de links naar de onderwerpen waarover gestemd moest

worden en het digitale stemformulier. De districtsadministrateur, Ap Lammers hee6 drie maal een herinnering

gestuurd aan de clubsecretarissen met de betre9ende uitnodiging. De stemgerech4gde leden hebben een

herinnering gekregen om te gaan stemmen.

Uitslag stemming

Er zijn 109 stemmen uitgebracht die 52 clubs vertegenwoordigen. Er is één digitaal ongeldige stem. De

ongeldige stem is in de uitslag meegeteld omdat niet direct zichtbaar is welke stem ongeldig is. Bij een niet-

digitale stemming is uiteraard wel zichtbaar om welk brie/e het gaat. De onderdelen waarover gestemd moest 

worden staan in onderstaande tabel. Aan de score is te zien dat de ongeldige stem geen invloed hee6 op de

uitslag. Aanbeveling van de kiescommissie is om uit te kijken naar een ander digitaal stemsysteem waarbij dat 

niet kan voorkomen.

Alle onderstaande onderdelen zijn met een grote meerderheid aangenomen. Ofwel bij acclama&e als er ‘live’ 

gestemd zou zijn. 

Goedkeuring Aantal Akkoord Niet akkoord

1. Notulen congres 2020 106 4

2. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 105 5

3. Accountantsverslag 106 4

4. Beleidsplan 104 5

5. Beleidsplan begro4ng 2021 – 2022 100 9

6. Contribu4evoorstel Kiwanis Nederland 101 8

7. Goedkeuring drempelwaarde € 5000,- 95 14

14 15
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Bijlage 2: 

Ingediende vragen/opmerkingen voorafgaand aan de Algemene Vergadering: 

OOppmmeerrkkiinnggeenn  nn..aa..vv..  ccoonncceepptt  vveerrssllaagg  1122  sseepptteemmbbeerr  22002200  KKiiwwaanniiss  IInntteerrnnaattiioonnaaaall  
DDiissttrriicctt  NNeeddeerrllaanndd  22001199--22002200::  

1. Vraag: O.i. ontbreekt een gedeelte van het verslag van de vergadering. Immers: de vergadering
was georganiseerd als een soort 2-traps raket: begin juli konden vragen worden gesteld en
beantwoord worden, waarna stemming plaats vond. Wij missen de informatie over de gestelde
vragen en gegeven antwoorden/toelichting.
Antwoord: dit is een terechte opmerking. De vragen die gesteld zijn voorafgaand aan de AV van
11 september 2021 zijn in dit verslag opgenomen. Voor de AV-september 2022 zullen we
gelegenheid tot vragen stellen VOORAFGAAND aan het digitaal stemmen organiseren. Tijdens de
AV op 11 september is er gelegenheid tot het stellen van vragen via een digitale tool. We zullen
ervaren of dat naar tevredenheid werkt en evalueren voor het volgende jaar.

OOppmmeerrkkiinnggeenn  nn..aa..vv..  jjaaaarrrreekkeenniinngg  KKiiwwaanniiss  IInntteerrnnaattiioonnaaaall  DDiissttrriicctt  NNeeddeerrllaanndd  22001199--
22002200::  

1. Vraag: € 5000,00 donatie aan Kiwanis Koninkrijkactie: is er mandaat dat het AB dit zelfstandig
kan bepalen? Het wijzigingsvoorstel artikel 19 is onzes inziens onacceptabel omdat er sprake
is van een ongeclausuleerde algemene drempelwaarde. Dit kent het risico van ketting en
opknippen. Uitgaven buiten de begroting van € 5000,00 is onzes inziens niet nodig. De grote
bedragen dienen in de begroting geaccordeerd te zijn en toegelicht. Voor uitgaven buiten de
begroting is altijd goedkeuring nodig van de Algemene vergadering.
Antwoord: er is geen sprake van wijzigingsvoorstel artikel 19! Elk jaar vraagt het DB aan de
AV om akkoord voor max € 5000; is elk jaar weer goedgekeurd geweest op AV; vorig jaar was
100% akkoord, evenals het jaar daarvoor. DB maakt een voorstel, het AB beslist en samen
leggen ze verantwoording aan AV aan einde van het jaar.

2. Vraag: Wat zijn de kosten experiment (prijzen 2 clubs) Social Media? Deze vallen immers in
bestuursjaar 2020-2021.
Antwoord: dit was een experiment om clubs te stimuleren social media te gebruiken,
aangekondigd op een Regio West Vergadering in 2019-2020; 2 clubs hebben toen de prijs
gewonnen; is dit jaar uitgekeerd; €400 voor iedere club.

3. Opmerking: Om de paar jaar wijzigt het uitgangspunt voor de financiële verslaglegging. Op
zich geen probleem. De argumentatie vermeld in de tweede helft van de eerste alinea klopt
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o.i. niet. Het congres dat enkele weken voor de afsluiting voor het boekjaar plaatsvindt heeft
betrekking op het boekjaar van een jaar eerder: bijv. tijdens het congres september 2021
wordt gerapporteerd over het boekjaar 1 oktober 2019-30 september 2020.
Antwoord: inderdaad een verbeterpunt

4. Vraag: Zonder daarbij een waardeoordeel uit te spreken komt de accountantsverklaring op
ons wel als zeer vrijblijvend over. Kost het daarom ook minder?
Antwoord: er is geen reden om te twijfelen aan de degelijkheid van de accountsverklaring.
Alle Kiwanis transacties verlopen via de ABN-rekening; deze zijn ter controle aan de
accountant aangeboden.  Wellicht roept de standaardverklaring die door de accountant
vermeld werd deze vraag op. Detail controle door accountants gebeurt enkel wanneer een
organisatie op "rood" staat. Dat is bij KI-DN allerminst het geval.

OOppmmeerrkkiinnggeenn  nn..aa..vv..  bbeeggrroottiinnggeenn  22002200--22002211  eenn  22002211--22002222::  

1. Algemene opmerking: terminologie van de diverse posten komt niet geheel overeen met
terminologie jaarrekening waardoor “ruis” op de lijn ontstaat. Kan dit in het vervolg
geüniformeerd worden?
Antwoord: wij willen juist naar een overzichtelijkere begroting met duidelijke posten; dat
was in 2019-2020 inderdaad anders, maar zeker altijd even duidelijk. Dit jaar hebben we voor
het eerst de af te dragen contributies aan Kiwanis Nederland, Europa en International
(America) in de begroting opgenomen; het district krijgt een rekening voor Europa en
International en wordt geacht de gelden op te halen bij de clubs.

2. Opmerking: De posten zijn te summier toegelicht. Bijvoorbeeld: uit de begroting is niet op te
maken hoe de besparingen door corona (meer digitaal vergaderen etc.) in de begroting zijn
verwerkt. Aanpassingen in de begroting zijn wel gewenst.
Antwoord: we hebben in het jaar 2020-2021 € 15 per lid teruggegeven (via korting op de
contributie). Per club is €156 voor de bijdrage van het geannuleerde congres (in Geleen
september 2020) teruggegeven reeds in het jaar 2019-2020. In verband met het 2-jarig
gouverneurschap hebben we vorig jaar besloten slechts 1 congres te organiseren; dat is een
besparing die terug te vinden is in de congres bijdrage (€ 103 i.p.v. € 156).
Door Corona zijn we massaal van Zoom gebruik gaan maken; het DB kwam ELKE week
maximaal 1 uur bijeen, waardoor we veel effectiever hebben kunnen opereren.
Een hogere frequentie van DB vergaderingen zal blijven, maar die kosten dan ook helemaal
niets (geen reistijden, geen reiskosten).
Een structurele besparing op kosten zouden we kunnen bereiken door de Algemene
Vergadering elk jaar digitaal te doen! Maar er zijn ook veel leden die elkaar willen ontmoeten
en vragen willen stellen ter plekke.

3. Opmerking: Overschot algemene reserves: voorstel om negatieve rente te besparen door
andere bankrekeningen te openen.
Antwoord: dat is een voorstel dat in het DB reeds besproken is; meteen in het nieuwe jaar
gaan we daarover beslissen. Een nieuw te openen rekening kost ruim € 14 per maand.

16 17
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4. Vraag: Hoe gaat er gestemd worden (protocol?) over de besteding van de algemene
reserves?
Antwoord: de volgorde is: het DB verzamelt de suggesties en maakt een voorstel voor het AB
en samen nemen ze een beslissing; daarover wordt verantwoording afgelegd aan de AV in
september 2022.

5. Opmerking: Wij kunnen ons niet herinneren vorig jaar deelgenoot te zijn gemaakt van de
begroting 2021-2022. Als bedoeld wordt dat deze begroting bijna identiek is aan de
begroting 2020-2021 zou dat duidelijk zijn als het ook zo wordt genoemd.
Antwoord: in de begroting die met de leden gedeeld is staan 2 kolommen: begroting 2020-
2021 en 2021-2022

6. Opmerking: Volgens het financieel verslag 2019-2020 is een donatie van € 2500,- gegeven
aan Kiwanis Children’s Fund, het goede doelen fonds van Kiwanis Europa. Wij kregen de
indruk dat dit in september 2020 gedoneerd werd? Wij hebben bezwaar tegen de donaties
aan dit Fonds aangezien Kiwanis Europa hieraan doneert uit hun begroting en deze wordt
gevoed door de Europese Kiwanis leden. Dat lijkt ons voldoende. Wij zouden dienen te
doneren aan het Kiwanis Nederland Fonds, er zijn helaas meer dan genoeg Nederlandse
kinderen die steun verdienen!
Antwoord: deze donatie was een uitvoering van een toezegging gedaan door de gouverneur
van het bestuursjaar 2018-2019. Het huidige DB en AB zijn het volledig eens met deze
opmerking: eventuele donaties aan KCF-Europa dienen niet uit de contributie van de leden
gedaan te worden.

7. Vraag: Wij kunnen in de voorgestelde begroting niet terugvinden hoe de lagere kosten van
2020-2021 verrekend/gevoteerd worden.
Antwoord: dit wordt door het DB met het AB besproken in november 2021.

8. Opmerking: De uitgaven voor website en IT waren buitensporig hoog. De afdrachten van de
clubs moeten daar nog bij worden opgeteld. Het lijkt er op dat GoMotion zonder
concurrentie een carte-blanche opdracht kreeg. Ook in de begroting komend jaar zijn deze
uitgaven te hoog.
Antwoord: De hoge kosten in 2019-2020 waren de upgrade van de website en de app. In dit
jaar vielen de kosten voor de website redesign € 14.235,65. Daarvoor was een begroting
gemaakt en gepresenteerd in 2019-2020 ad € 12.500.
De maandelijkse kosten voor de app. zijn nu aanzienlijk lager. Voor het bestuursjaar 2021-
2022 is € 3000 voor IT support opgenomen. Dat zijn: website, de bètafunctie voor projecten,
dagelijkse update digitale leden directory, hosting emailaccounts, Cloud service, support. Per
club die gebruik maakt van het platform zijn de kosten € 72 per jaar. Inmiddels maken 84
clubs gebruik van de website. We zullen een benchmark studie doen eind 2021.

9. Opmerking: Op de uitgaven voor fysieke vergaderingen, activiteiten en bijeenkomsten kan
nog flink meer worden bezuinigd. Voor de leden en hun clubs wordt geen concrete
meerwaarde gecreëerd door als bestuur etc. bij elkaar te zitten.
Antwoord: het DB en het AB vergaderden dit jaar bijna 100% digitaal en zullen dit in het
komende jaar ook veelvuldig doen.

10. Opmerking: Het Kiwanis Magazine werd een vijftal jaren geleden door een meerderheid van
de clubs verboden. Daarom is de uitgave van € 4.865 aan een papieren magazine
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onacceptabel, er staat bovendien niets in dat niet ook via de dure website kon worden 
gecommuniceerd.
Antwoord: Tijdens het congres in Maastricht, bijna 10 jaar geleden, is besloten te stoppen 
met het glossy magazine Okée. Daaraan is meteen gehoor gegeven! Sindsdien heeft KI-DN 
zich beperkt tot het jaarlijks magazine. De meeste leden waarderen dit blad. De kosten 
bedragen € 2,50 per lid. Ook wordt dit blad standaard aan nieuwe leden toegestuurd. 

11. Opmerking: Er wordt geen verantwoording gegeven van de financiën onder beheer van het
KNF. Op 27 juni hebben wij expliciet gevraagd naar een compleet overzicht van inkomsten,
uitgaven en saldi . Dit kregen we niet, met als opgave van reden dat er geen kascontrole
plaats vond. Op dit moment kregen we nog steeds niet deze informatie. Is er een duister
geheim? Het verslag van de voorzitter van KNF bij uw laatste nieuwsbrief is natuurlijk
onvoldoende en nietszeggend.
Antwoord: dit is een terechte opmerking; er is vertraging ontstaan bij de penningmeester
van KNF; de financiële verantwoording is inmiddels gepubliceerd. KNF is een zelfstandige
stichting met 2 bestuursleden uit het DB. Zij zullen deze opmerkingen bij KNF agenderen.

OOppmmeerrkkiinnggeenn  nn..aa..vv..  hheett  bbeelleeiiddssppllaann  22002211--22002222::  

1. Opmerking: Volgens de Statuten dient de Algemene Ledenvergadering 1x per jaar te
worden gehouden. De termen Algemene Ledenvergadering en Congres worden door
elkaar gebruikt, zowel in de statuten als in berichtgeving. Daarom dient een wijziging van
de termijn van een naar twee jaar als een officiële statutenwijziging te worden
behandeld en niet als een regeltje ergens in het Beleidsplan mee de weg uit te worden
genomen. O.i. dient ieder jaar gerapporteerd te worden over de financiële situatie,
decharge aan het bestuur te worden gevraagd en gegeven en de begroting voor het
komende verenigingsjaar ter goedkeuring te worden voorgelegd. Omdat de ALV/Congres
in september wordt gehouden lopen wij toch al ruim een jaar achter bij de feitelijke
situatie.
Antwoord: een meerjarig gouverneurschap verandert niets aan de statuten wat betreft
de verplichting tot jaarlijks verslaggeving, financiële verantwoording en te nemen
besluiten door leden tijdens een Algemene Vergadering. De AV over het financiële
bestuursjaar 2020-2021 vindt plaats op 11 september 2021; de AV over het bestuursjaar
2021-2022 zal plaats vinden op 10 september 2022.

2. Opmerking: In het Beleidsplan wordt zeer terecht vastgesteld dat Kiwanis te weinig
naamsbekendheid heeft. Ook uw idee dat we moeten verjongen onderschrijven wij.
Maar beide speerpunten worden niet gerealiseerd met doorgaan op de oude manier. Er
kan een flink bedrag worden vrijgemaakt uit de hierboven genoemde posten 1-2-3:
besteed bijvoorbeeld € 20.000 aan een of meer jonge moderne (semi)professionals die
de Nederlandse Kiwanisclubs dagelijks in de picture zetten op de sociale media
Antwoord: Helemaal mee eens! We hebben al 2 keer een groep HBO studenten
onderzoek laten doen naar deze thema's. Dat was gratis; en de aanbevelingen in lijn met

18 19
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2020-2021

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 2021:

Piet Derks Gouverneur
vacature Gouverneur-Elect
Carel Maass Imm. Past-Gouverneur
Sofia Oudmaijer-Carbajo Secretaris
Sofia Oudmaijer-Carbajo Penningmeester

Luitenant-Gouverneurs:
Kees van Ee Divisie 2 Noord Oost
Dirk Stehouwer Divisie 4 Holland Zuid
Vester Reijnders Divisie 5 Centrum West
Joop van Waas Divisie 6 Brabant West
Harrie van de Bergh Divisie 7 Zuid Oost
Fons Albers Divisie 8 Zuid Limburg
Eric Jan Sobels Divisie 9 Centrum Oost
Maaike Roosen Divisie 10 Brabant Midden
Jan Eric Lubbers Divisie 11 Holland Midden
Aart de Zeeuw Divisie 12 Zeeland
Mark Ent Divisie 17 Oost
Louis Huissen Divisie 15 Flevoland - Gooi
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ons beleidsplan.  
Leo Wielstra had al een aanzet voor gegeven door samen te werken met jongeren die 
postings op FB doen; maar Leo is dit jaar door omstandigheden niet actief geweest; we 
zoeken nog iemand die dit proces wil aansturen. Onze nieuwe voorzitter voor de 
PR/communicatie commissie (Michel Oldenburg) gaat dit zeker oppakken. 

3. Opmerking: In de Statuten staat dat clubs met minder dan 7 leden door het DB/AB
opgedragen kunnen worden om binnen 1 jaar correctieve acties te nemen; in het uiterste
geval kan het DB/AB besluiten het charter in te nemen. Dit wordt als contraproductieve
dreiging ervaren door onze club.
Antwoord: het huidige beleid is groeien/vernieuwen/verjongen. Het huidige bestuur is
geenszins van plan bovenstaande regels te handhaven. Integendeel, het bestuur wil
graag helpen positieve energie te creëren. Deze vraag werd ook gesteld en beantwoord
tijdens de AV in Hilversum, september 2019.

VVrraaggeenn  ggeesstteelldd  vviiaa  SSLLIIDDOO  ttiijjddeennss  ddee  AAVV  22002211--22002222::  

1. Klopt het dat in 2023 het Europese congres in Nederland (Amsterdam) plaatsvindt?
Antwoord: ja, immers Martien van der Meer is dan de President van Kiwanis Europa

2. Vraag aan Martien van der Meer: kunnen we een keer gesprek hebben over jouw stelling:
"Het heeft geen zin om te sturen op welvaart wanneer onze kinderen niet gelukkig zijn"?
(Joop van Waas)

Evaluatie: het gebruik van SLIDO werd als complex ervaren. Dit wordt meegenomen als verbeterpunt 
voor volgend jaar. 

20 21
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2020-2021

ACTIVA 30-9-2021 30-9-2020

Vorderingen
Debiteuren 0 615
Overige vorderingen 800 1.863

800 2.478

Liquide middelen
Bankrekeningen 238.903 193.894

Totaal activa 239.703 196.372

2. Balans per 30 september

Kiwanis Nederland Jaarrekening 2020-2021

PASSIVA 30-9-2021 30-9-2020

Eigen vermogen
Beginsaldo 196.130 157.905
Saldo baten en lasten verslagjaar 32.159 38.225
Eindsaldo 228.289 196.130

Kortlopende schulden
Crediteuren 377 241
Overige schulden 11.037 1

11.414 242

Totaal passiva 239.703 196.372

2. Balans per 30 september 

22 23
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Kiwanis Nederland Jaarrekening 2020-2021

2020-2021 2019-2020
BATEN
Contributies - geïncasseerd 72.180 107.521
Af: reservering congresbijdragen -10.197 0
Terugbetaling congres bijdrage 0 -15.444
Niet ontvangen contributies -725 -1.391
Overige baten 339 737

Totaal 61.597 91.423

LASTEN
KI nieuwe leden fee betaald door K NL 2.906 0
AB en DB vergaderingen 1.035 2.509
Dagelijks Bestuur 907 3.635
Luitenant gouverneurs 70 1.245
Landelijke en regiobijeenkomsten 1.710 3.876
Congreskosten 1.096 1.769
Internationale activiteiten 0 7.500
Beheer - website / facebook 8.099 20.230
Beheer - accountantskosten 3.424 0
Beheer - divers 4.147 6.160
Overige donaties 250 0
Totaal 23.644 46.924

Projecten
Commissies (strategie, comms) 665 1.409
Magazine 5.128 4.865
Totaal 5.794 6.274

Totaal lasten 29.438 53.198

Saldo baten en lasten 32.159 38.225

3. Staat van Baten en Lasten 

Kiwanis Nederland Jaarrekening 2020-2021

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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.

24 25
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Wij hebben de in dit rapport opgenomen voor het jaar geëindigd op 30 september 2021 van Kiwanis 
International - District Nederland te Amstelveen beoordeeld. 

Deze jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 30 september 2021; 
2. de winst-en-verliesrekening over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021; 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 en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 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 2021 en van het resultaat over de 
periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

Doetinchem, 31 maart 2022 

Coöperatie ConFirm U.A. 

 

 

 

drs. J. Westdijk RA 
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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). 
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Beleidsplan	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. 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
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Toelichting	bij	de	begroting	2022-2023	Kiwanis	International	
District	Nederland	(KI-DN)	
	
Samenvatting:		

• De	geplande	inkomsten	2022-2023	uit	contributies	voor	KI-DN	bedragen	€60.125	(in	
2021-2022	was	dat	€92.150),	een	reductie	van	35%	(€15	korting	op	de	contributie	aan	
KI-DN	en	geen	congresbijdrage	per	club	van	€103)	

• Op	de	Algemene	Vergadering	10	september	2022	beslissen	hoe	€100.000	uit	de	
reserves	aangewend	gaan	worden	(teruggeven	aan	de	clubs,	dan	wel	aan	een	nadere	
bestemming	toekennen)	

	
Na	2	jaar	corona	hopen	we	uit	te	kunnen	gaan	van	een	“normaal”	Kiwanis	jaar.	De	corona-
periode	heeft	ons	geleerd	dat	digitaal	vergaderen	effectief	kan	zijn	en	tijd	en	kosten	bespaart.	
Dat	willen	we	vasthouden.	Het	Algemeen	Bestuur	zal	tijdens	de	AV	op	10	september	2022	aan	
de	leden	voorleggen	om	voortaan	jaarlijks	een	digitale	Algemene	Vergadering	te	houden.		
In	2019	is	gekozen	voor	een	2-jarig	gouverneurschap	en	daarmee	voor	slechts	1	congres	
gedurende	het	gouverneurschap.	In	2021	is	de	kandidaat	gouverneur-elect	overleden	en	is	
besloten	om	voor	een	3e	termijn	van	de	zittende	gouverneur	te	gaan.	Door	corona	en	de	
onzekerheden	rond	de	annuleringskosten	voor	een	congres	in	2022	heeft	het	Algemeen	Bestuur	
gekozen	om	ook	in	2022	geen	congres	te	houden.	Ter	afronding	van	het	3-jarig	gouverneurschap	
van	de	huidige	gouverneur	zal	er	in	2023	een	Inspiratie	dag	georganiseerd	worden,	niet	
gekoppeld	aan	een	Algemene	Vergadering,	bij	voorkeur	in	de	maand	mei.	
	
In	de	begroting	2020-2021	en	2021-2022	zijn	reserveringen	gemaakt	voor	een	congres.	Deze	
bedragen	(€10.197+€9888=€20.085)	worden	in	de	begroting	2022-2023	aangewend	voor	de	
voorgenomen	Inspiratie	dag	2023.	Er	zal	in	de	begroting	2022-2023	geen	bijdrage	van	de	clubs	
gevraagd	worden	voor	een	congresbijdrage	(was	€103	per	club),	we	gebruiken	daarvoor	de	
reserveerde	middelen.	
Mede	door	corona	en	een	gevoerd	bezuinigingsbeleid	zijn	de	reserves	van	KI-DN	aanzienlijk.	Het	
Algemeen	Bestuur	stelt	voor	om	per	lid	€15	korting	te	geven	op	de	jaarlijkse	contributie.	
Daarnaast	zal	op	de	Algemene	Vergadering	op	10	september	2022	een	besluit	genomen	worden	
om	€100.000	uit	de	reserves	terug	te	geven	aan	de	clubs	dan	wel	aan	een	nadere	bestemming	
toe	te	kennen.	
De	jaarlijkse	kosten	voor	onderhoud	en	beheer	van	de	website	en	andere	IT	zijn	teruggebracht	
naar	€3000.	Er	worden	geen	investeringen	verwacht	in	het	komende	jaar.	
	
In	2021	zijn	er	wijzigingen	doorgevoerd	door	KI	(Kiwanis	International)	rond	de	contributie	
voor	nieuwe	leden.	In	het	verleden	kreeg	het	district	KI-DN	jaarlijks	van	KI	een	factuur	ter	
hoogte	van	$42	(inschrijfgeld)	voor	elk	nieuw	lid	dat	in	het	voorafgaande	jaar	ingeschreven	
werd.	Vanaf	oktober	2021	betalen	nieuwe	leden	contributie	aan	KI	vanaf	de	datum	van	
inschrijving	(voor	KI-E	was	dit	al	gebruikelijk).	Dit	zal	dan	gefactureerd	worden	aan	de	clubs	in	
november	2022.	
Het	KI-DN	heeft	in	de	voorbije	jaren	het	inschrijfgeld	niet	verrekend	met	de	individuele	clubs	en	
betaald	uit	de	algemene	middelen	(in	2020-2021was	dat	€2906).		
Vooralsnog	zijn	er	geen	signalen	dat	de	contributiebedragen	voor	KI	en	KI-E	zullen	wijzigen.	
	
KI-DN	zal,	zoals	in	het	verleden,	geen	contributie	voor	het	district	heffen	voor	nieuwe	leden	in	
het	jaar	van	inschrijving.		
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begroting  
Sept 2022

begroting  
Sept 2021

P Derks P Derks
2022/2023 2021/2022

# leden voor begroting in het jaar 1850 1940
# nieuwe leden ingeschreven gedurende het verenigingsjaar 40 50

# life time members 16 16
# clubs voor begroting in het jaar 96 99
contributie per lid KI-DN 47,5 47,5
reductie op de contributie 15 0
inschrijfgeldKI  nieuwe leden 0 37,5

contributie per lid KI (Kiwanis International) 48 48

contributie per lid KI-E (Kiwanis International Europe) 8,35 8,35

bijdrage per club voor congres (3 leden) 0 103
inkomsten contributie KI-DN 60125 92150
inkomsten inschrijfgeld nieuwe leden 0 1875
KI:contributie nieuwe leden dat in 2021-2022 erbij kwam; gemiddeld 8 maanden 1536
KI-E: contributie nieuwe leden dat in 2021-2022 erbij kwam; gemiddeld 8 maanden 267,2
inkomsten contributie KI (Kiwanis International) 88032 92352
inkomsten contributie KI-E  (Kiwanis International Europe) 15447,5 16199
TOTAAL CONTRIBUTIES 165407,7 202576
aanwending reserves ( €100.000) KI-DN 100000
subsidie uit KI-E  (Kiwanis International Europe) voor stimulering vernieuwings projecten 0 0
bijdrage per club voor congres (3 leden per club) (99* €103) 0 10197
in 2020-2021 is er reservering gemaakt voor te houden congres in 2022 (99* €103) 10197
in 2021-2022 wordt er reservering gemaakt voor te houden congres in 2023 (96* €103) 9888
TOTAAL INKOMSTEN 285493 212773

BEGROTING Kiwanis International District Nederland 2022 - 2023

Inkomsten
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begroting  
Sept 2022

begroting  
Sept 2021

P Derks P Derks
2022/2023 2021/2022

# leden voor begroting in het jaar 1850 1940
# nieuwe leden ingeschreven gedurende het verenigingsjaar 40 50

# life time members 16 16
# clubs voor begroting in het jaar 96 99
contributie per lid KI-DN 47,5 47,5
reductie op de contributie 15 0
inschrijfgeldKI  nieuwe leden 0 37,5

contributie per lid KI (Kiwanis International) 48 48

contributie per lid KI-E (Kiwanis International Europe) 8,35 8,35

bijdrage per club voor congres (3 leden) 0 103
inkomsten contributie KI-DN 60125 92150
inkomsten inschrijfgeld nieuwe leden 0 1875
KI:contributie nieuwe leden dat in 2021-2022 erbij kwam; gemiddeld 8 maanden 1536
KI-E: contributie nieuwe leden dat in 2021-2022 erbij kwam; gemiddeld 8 maanden 267,2
inkomsten contributie KI (Kiwanis International) 88032 92352
inkomsten contributie KI-E  (Kiwanis International Europe) 15447,5 16199
TOTAAL CONTRIBUTIES 165407,7 202576
aanwending reserves ( €100.000) KI-DN 100000
subsidie uit KI-E  (Kiwanis International Europe) voor stimulering vernieuwings projecten 0 0
bijdrage per club voor congres (3 leden per club) (99* €103) 0 10197
in 2020-2021 is er reservering gemaakt voor te houden congres in 2022 (99* €103) 10197
in 2021-2022 wordt er reservering gemaakt voor te houden congres in 2023 (96* €103) 9888
TOTAAL INKOMSTEN 285493 212773

BEGROTING Kiwanis International District Nederland 2022 - 2023

Inkomsten
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2022/2023 2021/2022

# leden op peildatum voor afdracht KI (Kiwanis International) 1834 1924

# leden op peildatum voor afdracht KI-E  (Kiwanis Europe) 1850 1940

afdracht inschrijfgeld aan KI (Kiwanis International) 1875

# nieuwe leden ingeschreven gedurende het verenigingsjaar 40 50

afdracht aan KI (Kiwanis International) 88032 92352

afdracht aan KI (Kiwanis International) nieuwe leden in 2021-2022 1536

afdracht aan KI-E (Kiwanis International Europe) nieuwe leden in 2021-2022 267,2

afdracht aan KI-E  (Kiwanis International Europe) 15447,5 16199

TOTAAL AFDRACHTEN KI en KI-E 105282,7 110426

2022/2023 2021/2022

Projectkosten in lopend betuursjaar
PR kosten (naamsbekendheid en social media gebruik) 12000 20000

Kiwanis Nederland magazine en verzending 5200 4500

clubs leren van elkaar 2000 4000

geef jongeren een podium 2000 4000

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

totaal projectkosten in lopend bestuursjaar 23200 34500

Andere (variabele) kosten

kosten voor Trustee/ internationale functie voor een Kiwanis Nederland lid 0 500

afkopen life time membership KI 0 0

reductie van de reserves KI-DN 100000

andere variabele kosten 100000 500

Jaarlijkse beheerskosten
verzekeringen/bankkosten/accountant 3000 1500

secretariaat kosten 500 500

oorkondes voor jubilarissen, speldjes/lintjes , patches, vaandel 1500 2070

ledenadministratie kosten, mailchimp 340 336

kosten voor webmaster 700 1000

IT support (GoMotion) 3000 3000

digitale AV (Algemene Vergadering) 1200

bijdrage aan congreskosten vanuit KI-DN (light version) 7500

in 2023 een landelijke inspiratiedag (na 3 jaar zonder congres) 20000

totaal jaarlijkse beheerskosten 30240 15906

2022/2023 2021/2022

5 DB vergaderingen 800 500

4 AB vergaderingen 2000 3000

afscheidslunch voor het team van LG's vanwege vertrekkende LG's 0 1200

teamdag in mei voor LG's en DB 4500 3500

4 regiobijeenkomsten 8000 8000

totaal AB en DB bijeenkomsten 15300 16200

reis/verblijfskosten Gouverneur 2500 5000

reis/verblijfskosten Gouverneur-elect 750 2000

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

reis/verblijfskosten Gov + Gov-elect internationaal congres 1000 3000

reiskosten van LG's voor divisievergaderingen en clubbezoek 3000 5000

reiskosten commissie Juridische zaken 150 150

reiskosten commissie Strategie 300 300

reiskosten commissie ledenaantal/club support 300 400

reiskosten commissie PR/communicatie 500 800

reiskosten/representatie/flyers commissie Lustrum project 200 200

reiskosten etc. commissie Vrouwen bij Kiwanis 200 200

reiskosten commissie Opleidingen/Academy 200 400

totaal declareerbare reis en verblijfkosten 11600 20950

SUB TOTAAL UITGAVEN KI-DN 180340 88056

Uitgaven
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OVERZICHT BEGROTING KI-DN 2022/2023 2021/2022
inkomsten uit contributies 165408 202576
inkomsten uit clubbijdrage voor congres 20085 10197
aanwending reserves ( €100.000) KI-DN 100000
subsidie uit KI-E (Kiwanis International Europe) voor stimulering vernieuwings projecten 0 0
TOTAAL GENERAAL INKOMSTEN 285493 212773

2022/2023 2021/2022
TOTAAL AFDRACHTEN KI en KI-E 105283 110426
projectkosten in lopend betuursjaar 23200 34500
andere variabele kosten 100000 500
jaarlijkse beheerskosten 30240 15906
DB/AB/regiobijeenkomsten 15300 16200
reiskosten diversen 11600 20950
TOTAAL GENERAAL UITGAVEN 285623 198482

Samenvatting Begroting KI-DN 2022-2023
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Toelichting	bij	de	contributies	2022-2023	Kiwanis	International	
District	Nederland	(KI-DN)	
	

Leden betalen jaarlijks een contributie voor het lidmaatschap van Kiwanis. De verwachting is 
dat de contributies voor Kiwanis International en Kiwanis International Europe gelijk zullen 
blijven aan voorgaande jaren. Eventuele wisselkoerseffecten zullen rond 1 oktober bekend 
zijn. Op jaarbasis zijn de contributiebijdrages: 

• Lidmaatschap Kiwanis International (KI): 52$ 
• Lidmaatschap Kiwanis International Europe (KI-E): €8,35 
• Lidmaatschap Kiwanis International District Nederland (KI-DN): €47.50 

In	de	voorbije	2	jaren	zijn	de	uitgaven	t.g.v.	corona	en	een	strikter	kostenbeleid	aanzienlijke	
reserves	opgebouwd	binnen	KI-DN.	Ook	in	2022-2023	verwachten	we	lagere	uitgaven	in	
vergelijk	met	voorgaande	jaren.	

Het	Algemeen	Bestuur	stelt	voor	om	de	contributiebijdrage	2022-2023	voor	KI-DN	
incidenteel	te	verlagen	met	€15.	

KI-DN	zal,	zoals	in	het	verleden,	geen	contributie	voor	het	district	heffen	voor	nieuwe	leden	in	
het	jaar	van	inschrijving.		

In	2021	zijn	er	wijzigingen	doorgevoerd	door	KI	(Kiwanis	International)	rond	de	contributie	
voor	nieuwe	leden.	In	het	verleden	kreeg	het	district	KI-DN	jaarlijks	van	KI	een	factuur	ter	
hoogte	van	$42	(inschrijfgeld)	voor	elk	nieuw	lid	dat	in	het	voorafgaande	jaar	ingeschreven	
werd.	Vanaf	oktober	2021	betalen	nieuwe	leden	contributie	aan	KI	vanaf	de	datum	van	
inschrijving	(voor	KI-E	was	dit	al	gebruikelijk).	Dit	zal	dan	gefactureerd	worden	aan	de	clubs	in	
november	2022.		

KI-DN	heeft	in	de	voorbije	jaren	het	inschrijfgeld	niet	verrekend	met	de	individuele	clubs	en	
betaald	uit	de	algemene	middelen	(in	2020-2021was	dat	€2906).	
	

Geen	congresbijdrage	€103	per	club	in	2022-2023	

In	het	verleden	werd	er	per	club	een	bijdrage	gevraagd	voor	het	jaarlijkse	congres:	€156.	Elke	
club	kon	3	leden	afvaardigen	naar	de	Algemene	Vergadering	en	het	congres.	In	2020	is	besloten	
om	een	2-jarig	gouverneurschap	in	te	voeren	en	slechts	één	congres	te	organiseren.	Wel	wordt	
er	elk	jaar	een	Algemene	Vergadering	gehouden	conform	de	statuten.	In	de	voorbijgaande	2	
jaren	is	de	jaarlijkse	congres/AV	bijdrage	per	club	verlaagd	naar	€103.		

Aangezien	er	geen	congres	georganiseerd	werd	in	2022	en	er	geen	congres	zal	zijn	in	2023,	
wordt	door	het	Algemeen	Bestuur	voorgesteld	om	voor	het	bestuursjaar	2022-2023	geen	
congresbijdrage	te	vragen	aan	de	clubs.	Een	eventueel	congres	in	het	jaar	2023	zal	gefinancierd	
worden	uit	de	opgebouwde	reserves	uit	de	voorgaande	2	jaren.	
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Toelichting	bevoegdheid	Algemeen	Bestuur	artikel	19,	lid2.		
	

Het Algemeen Bestuur dient elk jaar in de Algemene Vergadering door de leden te laten 
vaststellen tot welk bedrag zij bevoegd is besluiten te nemen zonder toestemming vooraf van 
de Algemene Vergadering. Het Algemeen Bestuur zal altijd in een Algemene Vergadering 
hierover achteraf verantwoording afleggen. 

Het Algemeen Bestuur vraagt toestemming aan de Algemene Vergadering op 10 
september 2022 dit maximumbedrag vast te stellen op €5000	voor	het	bestuursjaar	
2022-2023. 

Indien in een door het Algemeen Bestuur ingediende begroting posten opgenomen zijn die dit 
bedrag overschrijden, verleent de Algemene Vergadering toestemming aan het Algemeen 
Bestuur door goedkeuring van de begroting. 

 

	

HET ALGEMEEN BESTUUR 
Artikel 17 
1. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de Districtsfunctionarissen, genoemd in artikel 12, lid 1. 
2. Ieder lid van het Algemeen Bestuur kan, ongeacht het in artikel 12, lid 7 bepaalde, te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen. 

Ten aanzien van de Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Immediate-Past-Gouverneur, de Districtssecretaris en de Districtspenningmeester 
komt de bevoegdheid daartoe aan de Algemene Vergadering toe, na overleg met het Algemeen Bestuur. 
Ten aanzien van de Luitenant-Gouverneur komt de bevoegdheid daartoe aan de Divisie toe, die hem heeft gekozen. 
Als een besluit tot schorsing of ontslag door de Algemene Vergadering danwel de Divisie genomen moet worden, is daartoe een meerderheid 
van tweederde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
Een lid van het Algemeen Bestuur kan als zodanig ontslag nemen door inzending van een schriftelijk bericht aan dat Bestuur, met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 
Schorsing of ontslag als bedoeld in dit artikel houdt tevens in dat het betreffende lid is geschorst c.q. ontslagen als Districtsfunctionaris. 

3. 
 
4. 
 
5. 

Artikel 18 
1. Het Algemeen Bestuur vergadert zo vaak als de Gouverneur of ten minste drie (3) andere leden van het Algemeen Bestuur dit noodzakelijk 

achten. 
2. Tenzij de Statuten of Reglementen anders bepalen, worden besluiten genomen met enkelvoudige meerderheid van stemmen. 
3. Bij (Huishoudelijk) Reglement kan de Algemene Vergadering nadere regels treffen inzake besluitvorming, vergaderorde en dergelijke. 
 
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. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.. 

HET DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 20 
1. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de Gouverneur, de Immediate-Past-Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Districtssecretaris en 

de Districtspenningmeester. 
2. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing. 

DE VOORZITTER (GOUVERNEUR) / VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 21 
1. De Gouverneur wordt in die hoedanigheid bevestigd door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Algemeen Bestuur. 
2. Het District wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. 
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de Gouverneur tezamen met de Districtssecretaris of tezamen met de 

Districtspenningmeester. 
4. In voorkomende gevallen kunnen de Districtssecretaris en de Districtspenningmeester tezamen ook het District als  zodanig 

vertegenwoordigen. 

201 
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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

Rob van der Most a.i. KC Ede 14  Oost D

Hetty Damen KC West-Friesland 15  Noord Holland-Flevoland C

Dagelijks Bestuur Kiwanis International District Nederland 2022-2023
Piet Derks KC Halderberge Rucphen Gouverneur

Carel Maass KC Geleen Immediate Past Gouverneur 

vac Gouverneur-elect

Ap Lammers KC Rheden “de Veluwezoom” Secretaris 

Sofia Oudmaijer-Carbajo KC Montferland e.o. Penningmeester 

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

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

Lex van Hengstum KC Hilversum-Baarn Cie: Juridische zaken

Henny Beuving KC Weert Cie: Strategie

Versie: 18 augustus 2022
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Toelichting	bij	de	besteding	kasreserves	2022-2023	Kiwanis	
International	District	Nederland	(KI-DN)	
	

In november 2021 is aan alle presidenten en secretarissen van de clubs gevraagd aan te geven 
hoe de opgebouwde kasreserves van de vereniging KI-DN besteed zouden moeten worden. 
Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven éénmalig de kasreserves met €100.000	te	willen	
afbouwen	in	het	jaar	2022-2023.	Tijdens	de	Algemene	Vergadering	op	10	september	2022	zal	de	
leden	gevraagd	worden	daarover	een	besluit	te	nemen.	Het	Dagelijks	Bestuur	(DB)	en	het	
Algemeen	Bestuur	(AB)	zijn	immers	niet	bevoegd	om	de	kasreserves	te	besteden	aan	projecten	
dan	wel	aan	goede	doelen.	Het	DB	en	het	AB	zijn	enkel	bevoegd	uitgaven	te	doen	zoals	
opgenomen	in	de	goedgekeurde	begroting.	

Aan	de	clubs	zijn	een	aantal	suggesties	gedaan.	Uit	de	reacties	van	ruim	30	clubs	kwamen	in	
grote	lijnen	de	volgende	aanbevelingen	naar	voren:	

• 40%	van	de	respondenten	geeft	aan	dat	het	gehele	bedrag	teruggegeven	moet	worden	
aan	de	clubs;	de	clubs	zelf	beslissen	wat	ermee	gedaan	wordt	

• 40%	van	de	respondenten	geeft	aan	dat	KI-DN	in	een	unieke	positie	verkeerd	om	te	
investeren	in	naamsbekendheid	en	groei;	men	zou	het	jammer	vinden	om	deze	kans	
voorbij	te	laten	gaan	

• 20%	van	de	respondenten	vindt	dat	zij	als	club	niet	zitten	te	wachten	op	restitutie	van	
contributiegelden	en	graag	ziet	dat	dit	geld	gedoneerd	wordt	aan	éen	of	meerdere	goede	
doelen	(met	name	aan	het	Lustrumproject	Het	Vergeten	Kind)	

Uiteraard	waren	er	ook	aanbevelingen	waarin	een	mix	van	bovenstaande	3	opties	aanbevolen	
werden.		Er	kamen	diverse	suggesties	voor	investeren	in	naamsbekendheid.			

Voorstel	voor	stemmen	op	de	Algemene	Vergadering	10	september	2022.	

1. Kasreserves	teruggeven	aan	de	clubs;	restitutie	€50	per	lid,	peildatum	30	sept.	2022	
2. Kasreserves	investeren	in	naamsbekendheid	en	groei,	opnemen	in	de	jaarlijkse	

begroting	en	te	besteden	in	komende	2	jaren:	€50.000	per	jaar	
3. Kasreserves	besteden	aan	goede	doelen,	€100.000	storten	op	rekening	van	Kiwanis	

Nederland	Fonds	(KNF)	
4. Kasreserves	besteden	aan	elk	van	bovenstaande	bestemmingen:	€33.000	elk	
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TEAM 2022/2023   STEMMING OVER BESTEMMING VAN € 100.000,-   



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 op locatie Zeist 10.00-12.30

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

Januari 2023 28 Extra AV Op locatie 10.00-14.00

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 25 Inspiratiedag op locatie 09.00-19.00

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
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