
Acceptatie toespraak Gouverneur-Elect 04-03-2023 

Dank je wel Paul voor de introductie en iedereen die aanwezig is bedankt voor jullie 

vertrouwen in mij. 

Op het Europees Congres in Wenen vorig jaar sprak ik Piet en hij peilde bij mij of ik zijn rol 

over wilde nemen in 2023.Maar tijdens dit gesprek werd mij al snel duidelijk dat deze rol 

veel tijd van Piet vergde. Tijd die ik niet beschikbaar heb met een vrouw, 5 kinderen en een 

eigen bedrijf. 

Ondanks dat ik Piet bedankt had voor zijn aanbod bleef het idee toch door mijn hoofd 

spoken. Want de zaken waar wij binnen onze eigen club tegenaan lopen, die spelen ook bij 

andere clubs. Denk aan terugloop in leden aantal, vergrijzing, behoefte aan modernisering, 

zodat we beter aansluiten bij de huidige maatschappij. 

Maar hoe mooi zou het zijn, als ik landelijk een rol kan spelen in het faciliteren van de 

behoeftes van meerdere clubs. 

Met dit in mijn gedachte heb ik in de zomer vorig jaar nogmaals met Piet afgesproken om 

mijn visie met hem te delen en aangegeven dat ik het een eer vind om zijn opvolger te 

worden. Maar ik heb ook gezegd, dat het dan anders moet. Zoals Piet nu invulling geeft aan 

zijn rol als Gouverneur, die tijd heb ik niet. Ik wil dit anders gaan invullen.  

Ik wil een DB naast me, die samen met mij invulling gaat geven aan een moderner DB, 

waarbij we met zijn allen het geheel gaan dragen. 

Daarnaast wil ik graag een AB die weten wat er speelt binnen hun Divisie en als voelsprieten 

kunnen fungeren voor het DB.  

Maar bovenal wil ik van de leden weten wat er bij hun speelt en welke behoefte zij hebben 

van een bestuur. Als we die behoefte gaan vergelijken met hetgeen dat het bestuur nu 

allemaal doet , dan kunnen we de focus gaan leggen op wat helpt en kunnen we misschien 

stoppen met de dingen die we doen omdat het hoort. 

Vanuit de Cie Anders hebben we hier dan ook al vorm aan gegeven en het is nu mijn taak om 

dit komende maanden verder uit te werken voor mijn Gouverneurschap. 

Ik ga mijn best doen om komend jaar en als het me gegund is het liefst komende 2 jaar 

invulling te geven aan mijn rol als Gouverneur. 

Tijdens mijn club bezoeken afgelopen periode ben ik in contact geweest met mensen, die 

zich hard inzetten voor goede doelen en daar ben ik trots op. Dit moeten ook zeker niet 

veranderen. We kunnen wel kijken of we het geheim achter deze successen met elkaar 

kunnen delen, zodat meer clubs gelijke successen kunnen boeken. 

Ik wil proberen de clubs dusdanig te faciliteren, zodat ze niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan 

zaken die niet ten goede komen aan het goede doel, maar wel veel tijd en energie kosten. 

Als ons dat lukt houden de leden binnen de clubs meer tijd over voor Fun & Friendship, 

hetgeen wat ons bindt en waar we het voor doen. 



Ik draai nog niet zo lang mee binnen Kiwanis als de meesten in deze zaal en gedurende het 

proces zal ik zeker tegen blokkades en regels aanlopen, waar ik nu nog geen weet van heb, 

maar weet dat ik naar eer en geweten zal handelen en mocht er iets niet gaan zoals het 

hoort, spreek mij er dan op aan. 

Ik kijk ernaar uit om komend jaar samen met jullie het beste uit de clubs te behouden en te 

faciliteren in de behoeftes. 

 


