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Nieuws

Oud-president Merald Enstad overleden
Merald T. Enstad, die in 1980-81 dienst deed als president

van Kiwanis International, is op 25 augustus jongstleden
overleden in zijn geboortestad Fergus Falls in (de
Amerikaanse staat) Minnesota. Als lid van de Kiwanisclub van
Fergus Falls koos hij "Take Time to Care" (“Maak tijd voor
mededogen”) als thema in het jaar toen hij president was.
Dat was ook het jaar waarin het bestuur van Kiwanis
International besloot om het kantoor van Chicago naar
Indianapolis te verhuizen.
Merald T. Enstad

Kiwanis-verhalen

Geld verdienen op wielen
Voor deze Kiwanis-clubs verlopen de inzamelingsacties op
rolletjes:

Frankreich

Kentucky

Malaysia

Texas

Frankrijk: Al 15 jaar organiseert de Kiwanis-club van
Oyannax-Nantua een show van Britse auto’s om geld in te
zamelen voor de aankoop van een koelwagen, speciale
uitrusting voor kinderen met autisme en voor steun aan een
vereniging van taaislijmziektepatiënten. In de autoshow van
juni jongstleden stond de Lotus centraal. Bekijk de video
(Frans).
Kentucky (VS): De kinderen van Williamsburg hebben nieuwe
speeltoestellen gekregen dankzij de jaarlijkse Kiwanismotortoer. Motorrijders toeren door het gebied, dat
bekendstaat als "het heuvelland van Daniel Boone", een
bekende pionier, en rijk is aan plaatselijke historie.
Maleisië: Al bijna 30 jaar daagt de Kiwanis-club van Kuala
Lumpur liefhebbers van schatzoeken uit met de jaarlijkse
schattenjacht per auto. De teams zijn drie dagen en twee
nachten onderweg naar het eindpunt. Onderweg moeten ze
aanwijzingen zoeken waarmee ze lastige vragen kunnen
beantwoorden. Deze zoektochten hebben in het verleden al
bijna RM 400.000 opgeleverd.
Texas (VS): Ieder jaar brengen de kalkoenrollade-fietstocht
en de spaghettimaaltijd ongeveer 15.000 dollar op, waarmee
de Kiwanis-club van Denton Breakfast schoolspullen en
kleding voor kinderen koopt.

Kiwanis-magazine

Veiligheid is geen kinderspel
Als kinderen uitgelaten
schreeuwend hun favoriete
speeltuin in rennen, vragen
ze zich natuurlijk niet af of
het veilig is om daar te
spelen. Als ze een klimrek of
een schommel zien, denken
ze alleen maar aan spelen.

In het volgende nummer
Een gesprek met de
president van Kiwanis
International voor het
seizoen 2012-2013, Thomas
DeJulio – een bezoek aan
een schuur in Ontario waar
het spookt – en de goede en
slechte effecten die kinderen
ondervinden van het staren
naar computerscherm,
mobieltje en andere
elektronische speeltjes. Het
volgende Kiwanis-magazine
komt uit op of omstreeks 1
oktober 2012.

En zo hoort het ook.
Kinderen horen zich niet
druk te maken over de
vraag of er onder het
klimrek wel een valbrekende
ondergrond ligt. Daar zijn
volwassenen voor; die
moeten ervoor zorgen dat
ze onbekommerd kunnen
spelen, zoals het hoort. De
ouders spelen daarbij een grote rol, maar ook andere
volwassenen, zoals de Kiwanis-leden die verantwoordelijk
zijn voor de aanleg van de speeltuin.
Lees of download de rest van het verhaal in het
augustusnummer (2012) van Kiwanis-magazine.

Het Eliminate-project

Het Eliminate-project heeft u nodig!
Oktober staat voor de deur, en dat betekent dat er weer een nieuw Kiwanis-jaar begint.
Nieuwe gouverneurs, luitenant-gouverneurs, presidenten en bestuursleden nemen hun
plaats in om Kiwanis weer een succesvol jaar lang te leiden. Veel clubs hebben al een
clubcoördinator aangesteld om gedurende de komende drie jaar van de campagne
leiding te geven aan de Eliminate-activiteiten.
Op dit moment hebben 2.600 Kiwanis-leden gehoor gegeven aan de oproep om hun
club te dienen als coördinator. Toch is er nog een aantal vacatures. Als coördinator
werkt u nauw samen met de president van uw club bij het organiseren van de
fondsenwerving en de erkentelijkheidsactiviteiten voor het Eliminate-project.
Neem vandaag nog contact op met het campagnebureau via
campaign@TheEliminateProject.org of telefoonnummer +1-317-217-6213, als u zich
wilt opgeven als clubcoördinator of iemand voor die functie wilt voordragen.

Nieuws over de conventie

Hotels, vluchten, rondleidingen en nog veel
meer
Vanaf 1 oktober 2012 zal de volledige informatie betreffende
hotels, vluchten, rondleidingen, speciale evenementen,

workshops, de online-planningfunctie en reisverzekeringen
beschikbaar zijn op de Vancouver-conventiewebsite. Wacht
dus niet langer om u voor de conventie in te schrijven, en
maak plannen voor uw verblijf in Vancouver!

Hulpmateriaal voor leden

Voorbereiding op een leidinggevende functie binnen de club
Bij elk project is het van essentieel belang dat je over juiste instrumenten beschikt om
je doel te bereiken. Dat geldt ook voor leidinggevende functies binnen Kiwanis. Voor
elke functie is er een unieke verzameling materiaal en hulpmiddelen beschikbaar,
meestal online. Op www.KiwanisOne.org/clubleadertools (Engels) kunt u zien wat er
allemaal beschikbaar is.

Hulpmateriaal voor leden

Een probleemloze overdracht van taken
Webmasters gaan op vakantie. Clubsecretarissen gaan met pensioen. Die dingen
gebeuren, en dat hoeft geen probleem te zijn. Het overdragen van de
verantwoordelijkheid voor de website en de online administratie van de club gaat
gemakkelijk met het clubmanagementsysteem (volledige versie).
De club is eigenaar van het abonnement op het systeem. Alles wat u moet doen is de
autorisatie delen met of overdragen aan een andere persoon, via Members Admin >
Assign Roles. Zolang het abonnement up-to-date is, blijven uw ledengegevens en
websitecontent behouden. Bij een verlopen abonnement is het soms nog mogelijk de
clubgegevens later terug te halen.
support@portalbuzz.com biedt op elk moment hulp als u de toegangsautorisatie tot het
systeem aan een nieuw clubkaderlid wilt overdragen. Ook vindt u daar links naar een
handleiding voor het systeem, zodat de nieuwkomer het sneller onder de knie krijgt.
Zorg er ook voor dat hij of zij een abonnement op deze nieuwsbrief krijgt via
www.KiwanisOne.org/subscribe (Engels).

Hulpmateriaal voor leden

Website verbeterd met uw feedback
www.KiwanisOne.org is vernieuwd, om beter aan te sluiten bij de behoeften van clubs
en districten. Deze facelift is mede mogelijk gemaakt door uw feedback. Belangrijke
verbeteringen zijn o.a.:
Navigatie waarbij de inhoud van alle secties in één oogopslag te zien is

Verbeterde zoekfunctie
Gestroomlijnd nieuws
Top-10-lijsten met recent toegevoegde content, logo’s en downloads
Met één muisklik de discussies op Facebook bekijken
De navigatie is uitgebreid en tegelijkertijd eenvoudiger gemaakt. Forms & Downloads
(Formulieren en downloaden) heet nu Resources (Hulpmiddelen). Marketing & PR heet
nu Promote your club (Promoot uw club). Events (Evenementen) is een nieuwe
categorie. Neem eens een kijkje en onthoud deze nieuwe locatie! Laat ons op Facebook
weten wat u vindt van de nieuwe, gestroomlijnde, strakke look.

Hulpmateriaal voor leden

Clubmanagementsysteem: voordelen van de volledige versie
Een van de voordelen van de volledige versie van het clubmanagementsysteem die je niet
over het hoofd moet zien, zijn de ingebouwde page controls. Page controls zijn een nuttige
en tijdbesparende functie, handig voor de webmaster van de club. Page controls kunnen op
elke pagina van het openbare deel van uw website worden aangebracht. Hiermee haalt u
automatisch informatie vanuit het persoonlijke KiwanisOne-ledenportaal binnen, die
vervolgens wordt getoond.
Voorbeeld: Als u informatie over clubvergaderingen op het persoonlijke ledenportaal zet, kunt
u de ‘vergaderingen’-page control gebruiken om diezelfde informatie automatisch op het
openbare deel van de website zichtbaar te maken. Iedere keer als u een nieuwe vergadering
toevoegt, wordt die dan automatisch zichtbaar op beide locaties. Geen dubbel werk meer.
Deze methode is ook geschikt voor de kalender met club-evenementen en andere locaties
met gemeenschappelijke content.
Op deze video met uitleg over page controls (Engels) kunt u leren hoe u met behulp van
page controls gemakkelijk dynamische content aan uw site kunt toevoegen, zodat u meer tijd
overhoudt voor andere clubtaken.
Clubs die de eenvoudige basisversie (“alleen rapportage”) van het clubmanagementsysteem
in KiwanisOne gebruiken, kunnen deze te allen tijde upgraden naar de volledige versie. Kijk
voor informatie op www.KiwanisOne.org/upgradeCMS (Engels) of neem contact op met
sales@clubresource.com. Het installeren gaat snel en gemakkelijk, en de vele hulpmiddelen
besparen de club veel geld.

Hulpmateriaal voor leden

Nu online: nieuw hulpmateriaal voor het oprichten van een club
Wilt u een nieuwe club oprichten, dan zijn er nu op elk moment van de dag
hulpmiddelen beschikbaar via de nieuwe online “instrumenten voor het oprichten van
een club”. Namen van potentiële leden en alle contacten met toekomstige Kiwanis-leden
kunnen worden opgeslagen en nauwlettend gevolgd. Ook het veranderen van de status
van “potentieel lid” in “lid” gaat gemakkelijk met behulp van de benodigde formulieren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur in uw regio.

Hulpmateriaal voor leden

Data om te onthouden

September en oktober: Houd het webinar-rooster
(Engels) in de gaten en doe mee aan de discussies
over onderwerpen als: leiden door het goede
voorbeeld te geven, aansprakelijkheidsverzekering
voor clubs en publieke bewustwording over Kiwanis.
1 oktober: begin van een nieuw Kiwanis-jaar
21 januari 2013: Oprichting Kiwanis International 98
jaar geleden
6 april 2013: Kiwanisdag
13 april 2013: sluitingsdatum voorinschrijving voor
de Kiwanis International-conventie van 2013 in
Vancouver, British Columbia, Canada
26-30 juni, 2013: 98e jaarlijkse Kiwanis
International-conventie, Vancouver, British Columbia,
Canada

