Kiwanis
International

VADEMECUM
NIEUWE LEDEN

District BELGIUM-LUXEMBURG

Gefeliciteerd!
Je bent lid geworden van één
der grootste en meest bekende
serviceclubs ter wereld:
KIWANIS INTERNATIONAL
Deze brochure heeft tot doel je beter
vertrouwd te maken met Kiwanis, haar
geschiedenis, haar structuur, haar
doelstellingen. Daarnaast ontdek je
wat je van Kiwanis mag verwachten en
wat je club van jou verwacht.
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• Je amuseren ...

Oorspronkelijk was de naam “Orde van
Weldadige Broeders”; hun doel was
elkaar een voorkeursbehandeling te
geven in het beroeps- en zakenleven.

.... dat is elkaar ontmoeten in een
vriendelijke, warme en tolerante sfeer.

• Evolutie

Wat is er mogelijk
bij een Kiwanisclub?

• Deelnemen aan concrete projecten

Mondiale projecten bv. om, in samenwerking met UNICEF, problemen als
gevolg van het jodiumtekort uit te
roeien is door Kiwaniërs wereldwijd
zo’n $ 86.000.000 ingezameld.
Lokale projecten met een sociaal of
cultureel doel ten dienste van kinderen
uit je directe omgeving.
• De kans te praten

Ideeën
uitwisselen,
verschillende
meningen uiten zonder agressie, met
wederzijds respect.
• Netwerken

Als tussen leden zakelijke relaties
ontstaan, mag je niet uit het oog
verliezen dat in je club het menselijke
belangrijker is dan het materiële.

Geschiedenis van KIWANIS
• Begin
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Kiwanis werd opgericht te Detroit,
Michigan USA, op 21 januari 1915
door een professionele organisator,
Allen Browne. De eerste Kiwaniër
was handelaar en kleermaker, Joseph
Prance.

In hetzelfde jaar nog werd de naam
veranderd in « Kiwanis », afgeleid van
het begrip “Nun Kee-Wanis” uit de taal
van de indiaanse Ochipew-stam. Dit
betekent o.a. “laat ons ervaringen
uitwisselen”; later werd het: “Laat zien
wie je bent”.
Het werd snel duidelijk dat het
oorspronkelijke doel weinig aantrekkingskracht had voor nieuwe
leden. Het handelsideaal verdween
al snel en men sloeg een meer
filantropische en solidaire richting in:
dienstbaarheid aan de gemeenschap.
Een menslievend concept waar Kiwanis
nooit meer van afweek.
• Expansie

In 1916 breidde Kiwanis uit naar
Canada (Hamilton, Ontario) om zo
«international» te worden. In 1962
ontstond de eerste club in Mexico
(Tijuana, Baja California), waarbij met
de lange traditie gebroken werd zich
te willen beperken tot de Verenigde
Staten en Canada.
In 1963 werd in Wenen de eerste
Europese club opgericht en gecharterd.
Bijna tegelijk ontstonden ook in Bazel
en Brussel een club (Bruxelles n°I werd
georganiseerd op 9 maart 1963).
Vervolgens werd de Europese Fede-
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ratie opgericht. De internationale expansie gaat nog steeds verder in alle
werelddelen: er zijn reeds clubs in 92
landen.
Een belangrijke stap in het leven van
de clubs werd gezet in 1987 tijdens
het congres te Washington. Het woord
“man” werd vervangen door “persoon”
in alle Kiwanisteksten, waarmee de
deur van de organisatie geopend werd
voor vrouwen.
• Groei

Het ontstaan van Service Clubs, zoals
Kiwanis, is een fenomeen van de 20e
eeuw. Een “organisatie van clubs ten
dienste van” levert een belangrijke
bijdragen aan het sociale leven. Voor
dergelijke organisaties is er in de 21ste
eeuw nog plaats: nog steeds glippen
mensen en groepen door de mazen
van de verzorgingsstaat.
Kiwanis is actief in 92 landen over
de wereld en in alle culturen.
Je mede-Kiwaniers leven in 60
taalgemeenschappen maar denken
toch op de zelfde manier.
Steve
Siemens
,
internationaal
president 2005-06 verwoordt het als
volgt:
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“Je sloot je aan om te dienen. Misschien
was dit niet je eerste motivatie om lid
te worden, maar het moet vandaag
de reden zijn van je lidmaatschap.

Kiwanis omarmt in haar structuur
eender wie haar doel kan dienen, zij
het in service of …in opbouwwerk.
Ons devies, “SERVING THE CHILDREN
OF THE WORLD”, ten dienste van de
kinderen van deze wereld, is meer dan
een holle slogan.
Het betreft een echt engagement:
Kiwaniërs zullen al het mogelijke
doen om de nood van allen
te lenigen.
Wij maken deel uit van een groep die
bouwt, niet afbreekt; die verheft, niet
verdrukt; die liefheeft, niet loslaat;
die voedt, niet verwaarloost; die
acht, niet veracht; die werkt opdat
onze ouderen zich zouden nodig
voelen, onze kansarmen zich zouden
aanvaard voelen, onze jongeren zich
belangrijk zouden voelen en onze
gemeenschappen zich vereerd zouden
voelen dat Kiwanis zich over hen
ontfermt.”

KIWANIS International,
jouw club en jij
• Lidmaatschap

Kiwanis International bestaat uit alle
gecharterde en georganiseerde clubs.
De Kiwaniërs zijn lid van de lokale
clubs. Je kunt als individu geen lid zijn
van Kiwanis International.
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• Devies

Het officiële devies van Kiwanis
International is “Serving the children
of the World”, ten dienste van de
kinderen van deze wereld. Bovendien
kiest
Kiwanis
International
een
prioritair thema voor het werkjaar
(van 1 oktober tot 30 september) of
voor verschillende jaren.
De “Gulden Regel” van Kiwanis is :
behandel een ander zoals je zelf
door hem behandeld wilt worden
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duurzame vriendschap, naar
onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen
van een betere samenleving.
Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele
idealen na te streven en in
stand te houden, die meer
eerlijkheid, rechtvaardigheid,
vaderlandsliefde en goede wil
met zich brengen.

• Werkingseenheden
• Doelstellingen

Kiwanis
International
heeft
6
doelstellingen die als handleiding
dienen voor ieder Kiwaniër in al zijn
activiteiten, over de hele wereld.
1.
2.

3.

4.

5.
6

Het stellen van menselijke en
geestelijke waarden boven de
materiële.
Het aanmoedigen van de
dagelijkse toepassing van
de « Gulden regel » in alle
menselijke relaties.
Het bevorderen van het
aanvaarden en het toepassen
van hogere sociale, zakelijke
en professionele maatstaven.
Het tot stand brengen, door
woord en daad, van een meer
ontwikkelde, meer actieve
en
meer
dienstvaardige
maatschappij.
Het vinden, langs de Kiwanis
clubs om, van de weg naar

Kiwanis International

Het International Office in Indianapolis
is een logistieke hulp bij het
optimaliseren van je clubprojecten.
Door het Kiwanis Magazine en de
sectie “Leden” van onze website, dient
Kiwanis International als broeikas voor
één der meest boeiende en meest
verspreide projecten in de wereld en
jouw gemeenschap. Verder verzorgen
zij de ledenadministratie zodat jij al je
tijd kan besteden aan de projecten ten
dienste van de gemeenschap.
Regional Service Center-Europe

Einde 1997 opende Kiwanis in Gent
een eerste regionaal kantoor ten
dienste van de Europese, CentraalAziatische en Noord-Afrikaanse clubs
en hun leden. Doel hiervan was
de decentralisatie van de hulp aan
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clubs in de Europese regio en het ter
beschikking stellen van een lokale staf
medewerkers in dienst van de lokale
bevolking. Ook voor de verschillen
in taal en cultuur werd aldus een
oplossing gevonden.
District

Kiwanis International (onder leiding
van de internationale president) is
opgedeeld in districten.
Elk van hen wordt territoriaal afgebakend door de Raad van Bestuur
van Kiwanis International en elke club
binnen dit grondgebied is lid van dat
district. De officier aan het hoofd van
zo’n district is de Gouverneur.
Ons district is District 2 van de
Europese Federatie KIEF.
Europese Federatie KIEF

Een groep districten kan een Federatie
vormen met als doel de promotie van
de belangen van Kiwanis in specifieke
regio’s zoals Europa. Een Raad van
Bestuur van de Federatie, met aan het
hoofd de Europese president, handelt
als coördinator tussen de Federatie,
de Districten en Kiwanis International.
Divisies
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Elk district – er zijn er meer dan 40 –
bestaat uit divisies. De officier aan het
hoofd van zo’n divisie is de Luitenant-

Gouverneur, die een districtsofficier
is en lid is van de raad van bestuur
van het district. Hij vertegenwoordigt
de Gouverneur en zijn missie is de
clubs van zijn district te bezoeken,
hen te motiveren, hen op de hoogte
te brengen van de districtsprojecten
en te rapporteren aan de Gouverneur
betreffende hun evolutie.
De club

De club is de hoeksteen van
Kiwanis. De club waarvan jij lid bent
geworden, behoort tot het District
Belgium-Luxemburg. De club is dé
ontmoetingsplaats bij uitstek, waar
duurzame vriendschappen tussen de
leden worden gesloten.
Tijdens de statutaire vergaderingen
wordt over de toekomstige sociale
en culturele acties gesproken en
worden de middelen gezocht om deze
te financieren. Sprekers of culturele
activiteiten maken deze vergaderingen
extra interessant.
De club is een open plaats

Zijn programma wordt niet opgelegd,
maar is het resultaat van gezamenlijke
inzet van de leden. De club kiest
elk jaar haar President, officieren
en
directeuren.
Deze
laatsten
vertegenwoordigen de leden in het
Directiecomité.
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KIWANIS
International Foundation
Ondanks het indrukwekkend aantal
uren vrijwilligerswerk van de Kiwanisclubs in de wereld, kunnen sommige
projecten
een
extra
stimulans
gebruiken. Dit is het werk van de
“Kiwanis International Foundation”
en de Districtsstichtingen. Opgericht
in 1939, verzorgt de Stichting de
financiële hulp voor de projecten ten
bate van de jonge kinderen in de
wereld.
• Kiwanis Fund Belgium

De Belgische afdeling werd opgericht in
september 1987, in de vorm van een
vzw, om ondersteuning te bieden aan
clubs of groepen clubs die financiële
middelen wensen in te zamelen voor
een sociaal project. Daarnaast bouwt
Kiwanis Fund Begium een kapitaal op
waarvan de opbrengsten toelaten niet
gerichte acties te ondersteunen én een
doeltreffende en snelle hulp te kunnen
bieden bij rampen.
Via Kiwanis Fund kan men, onder
bepaalde
voorwaarden,
fiscale
vrijstelling verkrijgen voor giften van
€ 30 of meer.
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Enkele voorbeelden: de Stichting heeft
€ 25.000 overgemaakt aan UNICEF en
€ 3.750 voor Kosovo. Onlangs maakte
zij een aanzienlijke som over aan
verschillende slachtoffers van de ramp
te Gellingen.

• Foundation Luxembourg

De Stichting Kiwanis Luxembourg werd
in het leven groepen om de clubs van
het Groothertogdom Luxemburg toe te
laten fiscale vrijstelling te geven voor
hun giften.
De belangrijkste actie waarvoor de
Stichting aangesproken werd is de
actie TELEVIE. Een som van € 850.000
werd bezorgd aan de begunstigde van
deze actie.
De sociale & culturele acties
• IDD

Actie met als doel het jodiumtekort uit
te roeien bij kinderen ter bestrijding
van cretinisme. 86 miljoen dollar
werden door Kiwanis geïnvesteerd.
• KEP

Kiwanis Education Program : Onderwijshulpprogramma voor kinderen in
de Oostbloklanden.
• Youth Education Program

Jeugduitwisselingsprogramma
Uitwisseling van jongeren uit verschillende gemeenschappen in het
onderwijs om de open geest en
talenkennis te bevorderen.
• SOB

Kiwanis Belux is de grootste nietcommerciële sponsor van de Special
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Olympics Belgium. De 24e editie ging
door te Seraing in 2005, in 2006
vond de jubileumeditie plaats te
Antwerpen . De SOB bieden jaarlijks
sportgelegenheid aan duizenden mentaal gehandicapten.

De jaarlijkse bijdragen
(situatie werkjaar 2006-2007)
1. District Belgium-Luxembourg

Dekt verzekeringen, Directory, K.Magazine : € 38,25
2. European Federation KIEF

• De Zwaarverbranden

De actie heeft tot doel zwaarverbranden te ondersteunen wanneer
verzekeringen het laten afweten. De
ramp te Gellingen bewijst het nut van
zo’n Kiwanisactie. De dossiers worden
rechtstreeks door de Kiwanis Fund
opgevolgd.
• De Kiwanispop

Een kind dat gehospitaliseerd is,
krijgt een popje dat de dokters en
verpleegkundigen zal helpen uit
te leggen welke ingrepen het kind
zal ondergaan. Het popje wordt
een troostend vriendje tijdens de
behandelingen.
• Acties op divisie- of interdivisie-

Dekt het Europees congres en verschillende publicaties : € 7,35
3. Kiwanis International

Zie uitsplitsing in het jaarverslag:
€ 36,25 of € 36,50
4. Divisiebijdrage

De divisiebijdrage wordt bepaald
tijdens de eerste divisievergadering
van het jaar. Ze varieert tussen € 5 en
€ 10 per jaar.
Het totaal der bijdragen komt dus
jaarlijks op ongeveer € 90 per lid. Dit
resulteert in een maandelijkse bijdrage
van € 7,50. Daarbovenop betaal je de
maaltijden. Elk van deze bijdragen is
variabel en wordt telkens vastgelegd
aan het begin van elk kiwanisjaar.

niveau

Kiwanis Kerst in de Stad , Les enfants
à la mer & Blosokampen, Centre
Musical Eduardo del Pueyo, Printemps
de la guitare.
• Alle lokale acties
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Vraag in je club welke projecten
gesteund worden.

De vergaderingen
Volgens de statuten vergadert een club
tweemaal per maand op vastgestelde
dagen. De stipte aanwezigheid van alle
leden is primordiaal voor een goede
clubwerking.
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Nodig een vriend uit
Je werd gevraagd toe te treden tot
Kiwanis omdat een vriend vond dat
jij de geknipte persoon was om mee
te bouwen aan Kiwanis: iemand die
toegewijd is en bereid te helpen
het leven van kinderen in de wereld
en in onze eigen gemeenschap te
verbeteren.
Je hebt waarschijnlijk vrienden die
er ook echt zouden kunnen bijhoren.
Waarom ze niet introduceren in
Kiwanis? Tenslotte wordt vriendschap
in de enquêtes steeds als één van de
meest belangrijke aspecten van het
Kiwanislidmaatschap omschreven.
Het is eenvoudig: nodig gewoon een
vriend uit op je clubbijeenkomsten.
Ze zullen zelf kunnen zien hoe prettig
Kiwanis kan zijn terwijl je hen vertelt
welke voldoening het geeft de kinderen
van de wereld te dienen.

Enkele adressen
voor meer uitleg
KIWANIS INTERNATIONAL OFFICE

3636 Woodview Trace
INDIANAPOLIS IN 4268-3196
U.S.A.
Tel: 317/875-875_5
Fax: 317/879-0204
Website: www.kiwanis.org
E-mail: kiwanismail@kiwanis.org
KIEF en KIWANIS INTERNATIONAL
REGIONAL SERVICE CENTER - EUROPE

Leiekaai, 25D
B - 9000 GENT
Tel: 09-216.77.77
Fax: 09-277.77.70
Website: www.kiwanis-europe.org
E-mail: info@kiwanis-rsc.be
Reisweg : www.mappy.be
KIWANIS DISTRICT
BELGIUM – LUXEMBOURG

Adres: raadpleeg Directory
Website: www.kiwanis.be
E-mail: info@kiwanisbelux.org
KIWANIS DIVISIE

Plus, met een extra overtuigend
“Komaan, waarop wacht je?” zou het
best kunnen dat je Kiwanisclub er een
nieuw lid bij heeft.
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Ten dienste van de Kinderen
van deze Wereld

Adres: raadpleeg Directory
E-mail van het type
naam divisie@kiwanisbelux.org
KIWANIS CLUB

Adres: raadpleeg Directory
E-mail van het type
naam club@kiwanisbelux.org
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De 6 doelstellingen van
Kiwanis International
1. Het stellen van menselijke
geestelijke
waarden
boven
materiële.

en
de

2. Het aanmoedigen van de dagelijkse
toepassing van de « Gulden regel » in
alle menselijke relaties.
3. Het bevorderen van het aanvaarden
en
het
toepassen
van
hogere
sociale, zakelijke en professionele
maatstaven.
4. Het tot stand brengen, door woord
en daad, van een meer ontwikkelde,
meer actieve en meer dienstvaardige
maatschappij.
5. Het vinden, langs de Kiwanis clubs
om, van de weg naar duurzame
vriendschap,
naar
onbaatzuchtige
dienstverlening en naar het uitbouwen
van een betere samenleving.
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6. Het samenwerken om gezonde
opvattingen en edele idealen na te
streven en in stand te houden, die
meer eerlijkheid, rechtvaardigheid,
vaderlandsliefde en goede wil met zich
brengen.

Versie April 2007
Verantwoordelijke Uitgever :
Vincent Salembier
Oude Pastorijstraat 12
B-8510 - Kooigem

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie
die zich inzet om de wereld te veranderen,
kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.

