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« Congres ARLON » speciale editie
Het congres van Arlon mag uitzonderlijk geslaagd genoemd worden enerzijds door
de uitzonderlijke organisatie en anderzijds door de schitterende activiteiten die
allemaal even aangenaam en interessant waren.
De lunch in de salons van het provinciaal paleis, de receptie op het stadhuis van
Arlon, het vriendschapsdinner,en de gala avond waren unieke momenten. Foto’s
geven echter een beter beeld dan vele woorden om te getuigen van de
onvergetelijke sfeer die er aanwezig was.

Een speciaal woord van dank aan Alain Borguet, voorzitter van de congres
commissie, de leden van KC Arlon en de ganse divisie Deux Luxembourg voor de
organisatie.
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Algemene vergadering : samenvatting van de verschillende punten op de
dagorde.
Na de « welkom » toespraak van Provincie Gouverneur Bernard Caprasse, die wees
op de belangrijke rol van service clubs in de hedendaagse maatschappij waar het
individualisme zich meer en meer positioneert, nam KIEF President Jérôme
Hennekens en KI trustee Dr Su Wen Pin het woord.
Rapport van Gouverneur Filip Delanote.
Filip Delanote bevestigde zijn tevredenheid aangaande de realisatie van de diverse
vooropgestelde doelen : openheid tussen de verschillende structuren in kiwanis,
uitnodiging van iedere Kiwanier naar de verschillende vergaderingen van de Raad
van Bestuur, grote zorg voor opleiding, zorgen voor de zichtbaarheid van Kiwanis in
onze maatschappij door grootse activiteiten, communicatie tussen de leden
aangepast aan de toekomst zoals Kiwanis magazine via de website, een directory
met publiciteit « business to business ».
Verkiezingen
Joseph Ruwet werd in zijn functie als Gouverneur 2011-2012 bevestigd.
Zijn devies « uw verscheidenheid verrijkt me »
De commissievoorzitters zijn de volgende :
Alain BORGUET : growth
Johan HENDRIX : marketing
Jan DE DOBBELLEER : marketing en Kiwanis pop
Modest MEELBERGHS : opleiding Regio 1
Hubert CHANTRAINE : opleiding Regio 2
Karel TIMMERMANS : communicatie

Chris Decorte werd met handgeklap verkozen tot Gouverneur elect 2011-2012.
Balans en de resultaat rekeningen 2009-2010
De balans van het werkjaar 2009-2010 vertoonde een bedrag van 405.853,62- €. De
resultaten van de rekeningen vertonen een klein verlies van 589,26-€.Met
unanimiteit werden de rekeningen goedgekeurd door de algemenen vergadering.
Philippe Berthelemy en Luc Joos werden verkozen tot de commissarissen van het
district voor het werkjaar 2011-2012.
ELIMINATE
J.C Schmitz , district coordinator Eliminate MNT, gaf een motiverende voordracht
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aangaande dit Kiwanis wereldproject. Kiwanis staat borg om finantieel 110 duizend
dollar te verzamelen om met Unicef deze ziekte te elimineren.Op het wereldcongres
te Geneve werd het startsein gegeven ! Onze Gouverneur Filip Delanote werd door
KI benoemd tot Regio coordinator voor Europa III.
Wat verwachten we van onze clubs ?
De clubs moeten dit wereldproject betrekken in hun sociale acties tot 2015. Een
voorstel is om minimum 10% van hun sociaal budget aan Eliminate MNT te
besteden. De clubs moeten de verantwoordelijken van dit project uitnodigen om te
komen spreken in de clubs en op de divisievergaderingen.
Onderscheidingen
Onze Imm. Past Gouverneur Robert Cusano werd door KI als distinguised Governor
gelauwerd in Geneve. Op het congres gaf Robert Cusano toelichting aangaande zijn
project voor zuiver water in Haïti. Het waterzuiveringsstation werd geïnstalleerd eind
april 2011.
Kiwanis International Foundation Europe
Daniel Vigneron kondigde aan dat KI Foundation een budget van 110 miljoen US
Dollars voorziet voor het ELIMINATE MNT wereldproject dat in samenwerking met
Unicef gerealiseerd zal worden.
Het project Haïti wordt verder afgewerkt wat betreft het graven van waterputten en
het bouwen van een veertigtal huizen. Deze projecten worden gesponserd door
diverse KIEF clubs.
Afspraak in Kortrijk voor het 16de Congres op 15 september 2012.

Deze Flash werd gerealiseeerd door de Mevr. Thérèse Roland, voorzitster van KC
Bruxelles Iris. Hartelijk dank.
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