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Kiwanis-verhalen

Kiwanis-service gaat door

Australië

Canada

Martinique

Verenigde Staten

Elke dag opnieuw zijn clubs
Vertel ons hoe het gaat
van de Kiwanis-familie bezig
met de nieuwe projecten
met het verlenen van
van uw club. Mail naar:
service aan hun
gemeenschap. Hieronder
shareyourstory@kiwanis.org.
kunt u enkele verslagen
lezen die Kiwanis
International onlangs kreeg toegestuurd.
Australië: De honderden vrijwilligers uit Adelaide en
omgeving werden verwelkomd door prachtig weer, toen ze
zich verzamelden om mee te doen aan het jaarlijkse project
"Maak Australië schoon". Ook leden van de Kiwanis-club van
Adelaide maakten deel uit van de groep. "Tussen de rommel
die we opruimden vonden we een paar bijzondere dingen,
zoals een groot metalen scherm, mogelijk afkomstig van een
klein vliegtuig," zo meldt de nieuwsbrief van de club. "Het
gebied waar we waren lag inderdaad onder een vliegroute."
Kiwanis-lid Janine Don, helemaal in Kiwanis-outfit, werd
gefilmd met het afval – een mooie promotie voor de club in
het tv-nieuws, die avond.
Canada: De Kiwanis-club van Dartmouth, Nova Scotia,
breidde de inzamelingsactie tijdens de jaarlijkse
pannenkoekenbrunch deze keer uit met de verkoop van
zelfgemaakte dekens, versierd met konijntjes en ‘vrolijk
Pasen’-teksten. De leden brachten hun grote dubbelzijdige
dekens aan de man als paascadeau voor kinderen,
kleinkinderen of "krakkemikkige oude echtgenoten die
opgewarmd moeten worden op koude winteravonden". Het
resultaat: 300 Canadese dollar.
Martinique: Een tijdje geleden werd door de Kiwanis-club
van Fort-de-France een Key Club opgericht op de
Châteaubœuf-school. Tijdens de officiële opening kondigde
de nieuwe Key Club-president de plannen van haar club aan,
onder meer het organiseren van een dag tegen geweld en
een dag voor kinderen met een handicap.
Verenigde Staten: In minder dan een jaar tijd zamelden de
18 leden van de Kiwanis-club van Tecumseh in de staat
Kansas meer dan 25.000 dollar in voor de aankoop en aanleg
van een nieuwe speelplaats. Hoe? Door individuele
toezeggingen, een bijdrage van de Kansas Health
Foundation, maandelijkse liefdadigheidsdiners in de
gemeenschap en de campagne "Centen voor het park" op
basisscholen.

Het Eliminate-project

Eer een bijzondere vrouw met een
Moederdag/Internationale Vrouwendagfellowship

Nog tot 15 juni: Wend de kracht van moederliefde aan voor
verandering. Geef aan het Eliminate-project – Kiwanis
elimineert tetanus bij moeders en pasgeborenen – en word
Moederdag-Zeller-fellow. U kunt doneren uit naam van uw
moeder of van elke andere vrouw die een inspiratiebron voor
u is.
Met een gift van 1250 dollar aan het Eliminate-project in het
kader van het Zeller Fellowship-programma zorgt u ervoor
dat meer dan 690 levens worden gered van of beschermd
tegen tetanus bij moeders en pasgeborenen. Met het
Moederdag-Zeller-fellowship kunt u deze moeders en
kinderen beschermen en tegelijkertijd een vrouw in uw eigen
leven eer betonen.
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Moederdagkaarten gesponsord door Builders
Club
De internationale commissie van Builders Club heeft besloten
dit jaar een speciale inzamelingsactie te organiseren voor
Moederdag en het Eliminate-project. Van 20 maart tot 17
april konden clubs met een service-leiderschapsprogramma
Moederdagkaarten, geïllustreerd door Builders Club-leden,
kopen in de Kiwanis Familiewinkel.
Er werden meer dan 1000 kaarten verkocht. Deze worden nu
gebruikt bij evenementen en inzamelingsacties ter
ondersteuning van SLP en het Eliminate-project! Mocht u
zo’n speciale kaart ontvangen, dan weet u dat u een moeder
en haar toekomstige kind behoedt voor tetanus en
tegelijkertijd de bekendheid van het Eliminate-project
vergroot.

Het Eliminate-project

Clubcoördinator of clubpenningmeester – iets
voor u?
Het vrijwilligersteam van het Eliminate-project is bijna
compleet! Eind mei hadden meer dan 1.240 Kiwanis-leden
zich enthousiast aangemeld om als clubcoördinator de
levensreddende activiteiten van hun club te leiden. Samen
met de clubpresident plant de clubcoördinator nieuwe,
spannende projecten voor het Eliminate-project en
informeert hij mede-Kiwanis-leden en medeburgers over dit
belangrijke werk.
Neem contact op met het campagnebureau van het
Eliminate-project via campaign@theeliminateproject.org or
+1-317-217-6213.

Het Eliminate-project

Voer het tempo op
Meer dan 100 clubs vanuit de hele wereld zijn al Eliminatemodelclub, wat inhoudt dat ze beloven om gemiddeld 750

dollar per lid in te zamelen gedurende de campagne. Maar er
zijn clubs die de lat nog hoger leggen.
De 42 leden tellende club van Cincinnati in de staat Ohio
(VS) heeft toegezegd 100.000 dollar in te zamelen, waardoor
ze zich 100K Club mogen noemen. In 2016 bestaat de club
100 jaar. Daarom combineren ze hun inspanningen voor het
Eliminate-project met de doelstelling om 100.000 kinderen te
helpen en hun ledenaantal te vergroten tot 100 op de datum
van het jubileum. Hun genereuze toezegging zal ervoor
zorgen dat meer dan 55.000 moeders en hun toekomstige
baby’s worden gered of beschermd; tegelijkertijd vergroten
ze het enthousiasme voor hulpverlening en het ledenaantal
van hun club.
Sta eens stil bij de verschillende manieren waarop uw club
de komende jaren zou kunnen deelnemen aan het Eliminateproject. U zult er versteld van staan hoe eenvoudig het is om
modelclub te worden, of misschien zelfs een nog
ambitieuzere doestelling te halen!

Kiwanis-magazine

Vrouwen in Kiwanis
Op 6 mei 1921 werd Leah
Slaughter erelid van de
Kiwanis-club van Goldsboro
in de Amerikaanse staat
Noord-Carolina. De club
meldde dat ze deze actie
hadden ondernomen omdat
mevrouw Slaughter “zo
goed geholpen had bij de
muzikale en sociale
programma’s.”
Volgens de “Goldsboro
News-Artist” had mevrouw
Slaughter deze
onderscheiding verdiend als
“enig vrouwelijk Kiwanis-lid
in Goldsboro.”

In het volgende nummer
Haïti, Japan, Nieuw-Zeeland,
Alabama... en de lijst wordt
steeds langer. Elk jaar
worden er Kiwanisgemeenschappen getroffen
door aardbevingen,
tsunami’s, tornado’s. In het
augustus-nummer van
Kiwanis-magazine aandacht
voor de reactie van clubs als
het noodlot toeslaat... in hun
eigen of een naburige stad
of streek of aan de andere
kant van de wereld.

25 jaar geleden werd het voor vrouwen officieel mogelijk lid
van Kiwanis te worden. In het juni-nummer van Kiwanismagazine wordt die beslissing herdacht met een artikel over
de geschiedenis van vrouwen in Kiwanis, waaronder het
verhaal van Leah Slaughter. Lees of download het artikel
vandaag nog.

Kiwanis-magazine

Neem een abonnement - vandaag nog
Waar u ook woont, Kiwanis-magazine is er ook voor u.
Kiwanis-clubs in de hele wereld verrichten ongelofelijke
service-activiteiten om het leven van kinderen en de
omstandigheden in gemeenschappen te verbeteren. Dat
wordt allemaal vastgelegd op de pagina’s van deze officiële
Kiwanis-publicatie.

Voor Kiwanis-leden kost het 8 dollar. Om uw eigen nummer
te bestellen, hoeft u alleen maar een aanmeldformulier
(Engels) in te vullen en op te sturen naar: Kiwanis Magazine,
3636 Woodview Trace, Indianapolis, IN 46268, VS, of een
pdf-kopie te mailen naar magazine@kiwanis.org.
Voor Kiwanis-leden in de Verenigde Staten en leden van
Engelstalige clubs in Canada is het abonnement inbegrepen
in de clubcontributie.

Kiwanis International Foundation

Erelijst van donoren

Bij de Kiwanis International Foundation hebben we veel
waardering voor de vrijgevigheid van al diegenen die het
werk van de Kiwanis-familie steunen. Daarom willen wij hen
eren.
Bekijk de lijst met donoren die in het Kiwanis-jaar 20102011 aan onze stichting hebben gedoneerd.

Nieuws over de conventie

Bekendmaking kandidaten voor
verkiezingen New Orleans
Dit zijn de kandidaten voor de bestuursfuncties van
Kiwanis International in het jaar 2012–2013. Voor de
meeste van die functies vinden verkiezingen plaats
tijdens de bijeenkomst van het huis van afgevaardigden
op de 97e jaarlijkse conventie in New Orleans van 28
juni – 1 juli:
President (één te kiezen): Thomas E. (Tom) DeJulio,
district New York
President-elect (één te kiezen): Gunter Gasser,
Oostenrijk
Vicepresident (één te kiezen):
John R. Button, Oost-Canada en de Cariben
Jerome E. Peuler Jr., Capital
Stewart Ross, Minnesota-Dakota's
Bestuurslid voor de Verenigde Staten en Pacific-

Canada (drie leden te kiezen met een termijn van drie
jaar):
Kevin Dean, West Virginia
Dennis M. Oliver, Louisiana-Mississippi-West
Tennessee
Tom Ramiccio, Florida
James M. Rochford, Illinois-Oost-Iowa
Ronald E. Smith, Zuidwest
Elizabeth M. Tezza, Carolina's
Het bestuur van Kiwanis International heeft verkiezingen
uitgeschreven voor een vierde functie met een eenjarige
termijn, om de vacante positie op te vullen van KIbestuurslid Oscar Knight III, die overleed op 1 april
2012.
Bestuurslid voor de regio Canada en de
Cariben (Eén positie met een termijn van drie jaar werd
opgevuld tijdens de conventie in 2011 van het district
West-Canada): Colin Reichle, West-Canada.
Bestuurslid voor de regio Europa (Eén positie met
een termijn van drie jaar zal worden opgevuld tijdens de
conventie van 2012 van de Kiwanis InternationalEuropese Federatie op 8-9 juni: Óskar Guðjónsson,
IJsland-Faeröer.
Voor de regio Azië-Pacific en de ambtshalve zetel is er
geen gegarandeerde zetel vacant in het administratieve
jaar 2012-2013.
Een actuele kandidatenlijst en een biografie van de
kandidaten vindt u op de conventiewebsite op de pagina
"Business" (Engels).

Nieuws over de conventie

Zakelijk

Kiwanis-clubs vanuit de hele wereld sturen
afgevaardigden naar de 97e jaarlijkse Kiwanis
International-conventie, om mee te beslissen over zaken
die bepalend zijn voor de toekomst van de organisatie.
Van 28 juni-1 juli zal het huis van afgevaardigden in New
Orleans kader- en bestuursleden kiezen voor Kiwanis
International (zie verhaal hierboven) en zich buigen over
17 voorstellen voor amendementen met de volgende
inhoud:
De ledencontributie wordt gewijzigd van $ 42 naar
$ 57.
Meer informatie over het voorstel
betreffende de contributie vindt u op
www.KiwanisOne.org/dues (Engels).
De leeftijdsgrens voor leden wordt herzien.
Bepaald wordt dat een lid een goede reputatie
moet handhaven om in aanmerking te komen voor
de rechten en voordelen van het clublidmaatschap.
Het wordt de clubs toegestaan één keer per

maand een reguliere vergadering te beleggen.
Het aantal ledencategorieën dat een club mag
gebruiken, wordt uitgebreid.
Bepalingen met betrekking tot de rol en het doel
van de districten worden verduidelijkt.
Er worden minimumeisen gesteld aan districten
met betrekking tot het bestuur en de financiële
verslaglegging.
Er worden minimumeisen gesteld aan federaties
met betrekking tot het bestuur en de financiële
verslaglegging.
De verplichtingen met betrekking tot de financiële
verslaglegging aan Kiwanis International worden
op één lijn gebracht.
De vicepresident wordt lid van het uitvoerend
comité van het bestuur van Kiwanis International.
Bepaald wordt dat de club onderzoek doet naar
gedrag dat ongepast is voor een lid van de
Kiwanis-familie en disciplinaire maatregelen
neemt.
Er wordt duidelijkheid verschaft over de discipline
van Kiwanis International-kaderleden.
De opschorting van getrapte contributie wordt
verlengd .

Er wordt een nieuwe Kiwanis-doelstelling
toegevoegd.
Er wordt een nieuwe vaste commissie in het leven
geroepen van oud-bestuursleden van Kiwanis
International.
Het minimumaantal leden voor het oprichten van
een nieuwe club wordt vastgesteld.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
bepalingen betreffende reguliere en bijzondere
vergaderingen van het bestuur van Kiwanis
International.
Twaalf andere amendementen zijn in januari jongstleden
aangenomen door de raad van Kiwanis International.
Meer hierover kunt u vinden op
www.KiwanisOne.org/amendments (Engels).

Nieuws over de conventie

Te gast

De Kiwanis-leden zullen verscheidene gasten welkom heten
op de 97e jaarlijkse Kiwanis International-conventie in New
Orleans van 28 juni tot 1 juli:
Sean en Leigh Tuohy

Sean en Leigh Tuohy, bekend van de bekroonde film
"The Blind Side" met Sandra Bullock. De stichting die
Sean en Leigh Tuohy hebben opgericht, Making It
Happen (Engels), wil het bewustzijn vergroten, hoop
verschaffen en de kwaliteit van leven verbeteren als
het gaat om kinderen die vechten om te "overleven in
de onzichtbare kieren van de maatschappij."
Richard Simmons (Engels). Deze fitnessgoeroe, die

geboren is in New Orleans, heeft al miljoenen mannen
en vrouwen met overgewicht geholpen om in totaal
meer dan een miljoen kilo kwijt te raken. Ook leidt hij
campagnes tegen overgewicht bij kinderen, waarbij hij
lichaamsbeweging en gezonde leefgewoonten
aanmoedigt.
Lauren Potter

James Carville Jr. en
Mary Matalin

Amanda Shaw (Engels). Deze pionier onder de nieuwe
lichting musici uit Louisiana is een klassiek geschoolde
violiste met een veelzijdige stijl die de vele sounds van
New Orleans doet uitkomen, waaronder jazz, creole,
blues en zydeco.
Lauren Potter. Zij is lid van de afdeling Los Angeles
van de Down Syndrome Association en een van de
jongste sterren uit de Amerikaanse televisieserie
"Glee," waarin ze een cheerleader met het syndroom
van Down speelt. Ze zal de Kiwanis-leden toespreken
tijdens de Leadership Luncheon (de “Leiderslunch”) op
zaterdag.
James Carville Jr. en Mary Matalin. Een progressieve
en een conservatieve Amerikaanse politiek consultant
treden samen op tijdens de afsluitende bijeenkomst,
als twee echtgenoten die spreken over
vrijwilligerswerk, de wederopbouw van New Orleans na
de orkaan Katrina en over ouderschap.
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Neem uw beer mee naar New Orleans
Op de 97e jaarlijkse Kiwanis International-conventie (Engels)
in New Orleans zal ook een teddyberenreünie plaatsvinden.
De afgelopen jaren hebben vele Kiwanis-leden foto’s gemaakt
van Kiwanis-beren op plaatsen in de hele wereld. Kijk maar
(Engels)!

In Chuquiragua-Quito
in Ecuador neemt
Kiwanis-lid Maria Giron
haar Kiwanis-beer mee
voor een rondleiding
door de Guapulo-kerk,
een historische
bezienswaardigheid in
Quito.

Kiwanis International-president Alan Penn en zijn vrouw, Jeri
Penn, roepen alle Kiwanis-beren op naar New Orleans te
komen. Neem uw Kiwanis-beer dus mee naar New Orleans en
kom naar de welkomstreceptie in de Familielounge op
woensdag 27 juni om 17.00 uur, voor een foto van Kiwanisleden met hun beren.

Kiwanis-lid Connie Widell uit
Great Falls in de staat Montana
(VS) en haar Kiwanis-beer,
“Miss Cuddles", ontmoeten de

president van Kiwanis
International, Alan Penn tijdens
de midjaar-districtsconferentie
van Montana in Bozeman.

Een Kiwanis-teddybeer
reist met Patsy Hill,
Kiwanis-lid uit
Takapuna (NieuwZeeland) naar de
Candyland snoepfabriek
in Gordonton, NieuwZeeland.

Nieuws over de conventie

Inschrijving voor Vancouver wordt geopend in
New Orleans
Als u in New Orleans bent voor de conventie van 2012, ga
dan naar de stand van de Vancouver-conventie en schrijf u in
voor e-mailupdates. U doet dan automatisch mee aan de
trekking ter plaatse, waarbij prijzen te winnen zijn zoals
restaurant-tegoedbonnen en rondleidingen.
Vanaf het moment dat de inschrijving is geopend, kunt u het
formulier vinden op
www.KiwanisOne.org/convention/registration (Engels).

Hulpmateriaal voor leden

Oproep aan vrouwelijke leiders
Bijna 25 jaar geleden stelde Kiwanis het lidmaatschap open
voor vrouwen. Sinds die tijd zijn er vrouwen actief op
praktisch alle leidinggevende niveaus binnen de organisatie,
van clubpresident tot president van de Kiwanis International
Foundation.
Voor vrouwen die overwegen een leidinggevende functie te
gaan bekleden in een club, divisie, district of op
internationaal niveau, kan de vrouwenadviescommissie
(Women's Advisory Committee) hulp bieden. In deze
commissie zitten leden die binnen Kiwanis verschillende
leidinggevende posities hebben vervuld.
Neem vandaag nog contact op met de commissie als u
Kiwanis-leider wilt worden. Dat kan door lid te worden van
de Facebook-groep.

En kom naar New Orleans van 28 juni – 1 juli, want Kiwanis
viert dit jubileum tijdens de 97 e jaarlijkse Kiwanis
International-conventie (Engels) met tentoonstellingen,
forums en een speciaal afsluitend feest ter ere van Kiwanisvrouwen.

Hulpmateriaal voor leden

Vrouwen bij Kiwanis
Met de Women in Kiwanis-collectie wordt gevierd dat het 25
jaar geleden mogelijk werd voor vrouwen om lid van Kiwanis te
worden. Deze collectie, bestaande uit unieke T-shirts,
accessoires en andere artikelen wordt voor het eerst getoond
tijdens de Kiwanis International-conventie in New Orleans. Ga
eens langs in de Kiwanis-winkel in de tentoonstellingshal, of
bestel online kleding in de Kiwanis-winkel. (Na 1 juli moet u
daarvoor naar www.Kiwanis.org/store gaan; klik op “Women in
Kiwanis” op de homepagina.)

Hulpmateriaal voor leden

Al 55 clubwebsites... en het worden er steeds
meer
Steeds meer Kiwanis-clubs
doen hun best om online
een goede eerste indruk te
maken, door het bouwen
en onderhouden van een
mooie clubwebsite met
behulp van het clubmanagement-systeem.
Portalbuzz (voorheen Club
Resource Inc.) heeft
onlangs meer dan 50
websites van Kiwanisclubs geselecteerd als
‘goed voorbeeld’. Bekijk ze
op

Is uw clubwebsite klaar om
voor het voetlicht te
treden?
Er is hulp beschikbaar op
www.KiwanisOne.org/idealsite.
Deze voorbeeldsite wordt elke
maand (of vaker) bijgewerkt,
zoals ook met uw site zou
moeten gebeuren. Bekijk de
‘ideale homepage’. Doe ideeën
op voor lay-out en content. En
aarzel niet om items van deze
site te lenen of na te apen.

www.KiwanisOne.org/ clubgallery (Engels).
Als de website van uw club wordt geselecteerd als
voorbeeldsite, kan daar aandacht aan worden besteed in
Kiwanis-magazine, de Update, de Club Resource-nieuwsbrief,
op Facebook of op andere plekken. Ook kan u worden
gevraagd adviezen uit te wisselen met collega’s over het
onderhouden van een goede clubwebsite.

Hulpmateriaal voor leden

Kant-en-klare inhoud voor uw clubpublicaties
Bent u op zoek naar nieuws, advertenties of foto’s voor uw gedrukte nieuwsbrief of voor
uw website, ga dan naar www.KiwanisOne.org/readytorun (Engels).

Daar vindt u voorbeelden van nieuwsbrieven, tijdschriftadvertenties, website-inhoud,
web-advertenties, foto’s, video’s en meer. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt; kijk
dus vaak of er nieuwe inhoud bij is gekomen of klik op het oranje RSS-icoontje om u in
te schrijven voor een automatisch bericht wanneer er een nieuwe file is gepost.

Hulpmateriaal voor leden

Waarom uw club behoefte heeft aan het
club-managementsysteem

De leden van de
Kiwanis-club van
Peninsula, Gig Harbor,
Washington (VS),
kunnen u vertellen hoe
waardevol het clubmanagementsysteem is
voor hun club.

Maakt uw club nog geen gebruik van de volledige versie van
het club-managementsysteem? Kijk dan eens naar deze
introductievideo (Engels). Het kost slechts 7 minuten om te
weten te komen hoe dit systeem – met heel weinig
inspanningen – administratietijd kan besparen, goed is voor
uw leden en een fantastische eerste online indruk geeft van
uw club. U kunt contact opnemen met
support@clubresource.com om u in te schrijven.
Noem dit juni-nummer van KI Update als u zich abonneert
voor 1 augustus, dan krijgt u 50 procent korting op uw
abonnement voor het eerste jaar. Dit aanbod is geldig tot 31
juli 2012.

Hulpmateriaal voor leden

Data om te onthouden
8-10 juni: Conventie Kiwanis International-Europese
Federatie (Engels), Bergen, Noorwegen
28 juni – 1 juli: 97 e jaarlijkse Kiwanis Internationalconventie, New Orleans, Louisiana, VS
1 oktober: begin van een nieuw Kiwanis-jaar

