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Flash Belux : nieuwe look
Omwille van de gelijkvormigheid met alle Kiwaniswebsites zal uw Flash
Belux er voortaan anders uitzien.

Onze gouverneur Filip DELANOTE heeft op 22 januari jl. zijn raad van
bestuur te Doornik gehouden.

Kiwanis International
Ingevolge het “historische akkoord” tussen de internationale en de
Europese Kiwanisfederatie krijgen de Europese Kiwaniërs eigen
bevoegdheden inzake groei en marketing. De Europse federatie KIF zal
over bijkomende middelen kunnen beschikken.
Het wereldcongres zal van 7 tot 10 juli 2011 te Genève plaatsvinden. De
organisatoren verwachten minstens duizend inschrijvingen. De teller staat
vandaag op 587. Dit is een uitzonderlijke gelegenheid om kort bij huis aan
een wereldcongres deel te nemen. Inlichtingen en inschrijvingen :
www.KiwanisOne.org/convention . Via Alain BORGUET, LG van de
divisie Deux Luxembourg kunt u uw verplaatsing en hotelreservatie in
hotel LA PRAIRIE te Mégève (€ 85 per nacht) regelen :
a.borguet@skynet.be.
Vergeet ook het Europese congres niet dat in Den Haag plaatsheeft van 27
tot 28 mei 2011.
Eliminate : alle structuren zijn klaar voor het inzamelen van fondsen.
Eerstdaags wordt een contract met UNICEF en met de fund reasing
maatschappij CSS getekend.

Opleiding van de toekomstige luitenant-gouverneurs
De gouverneur elect Joseph RUWET organiseert deze opleiding op 26
februari te Louvain-la-Neuve.
Regional advisors
Yves DORNY voor de Nederlandstalige divisies Raymond LEISTEN voor
de divisies Liège, Vesdres Hautes-Fagnes en Deux Luxembourg. JeanMarie BELIEN voor Brussel-Agglo, Namur, Hainaut Est en Hainaut Ouest.
Wat is hun rol? Het zijn de adviseurs van de gouverneur. Zij lezen uw
kiwanigrammen en sturen om de maand een rapport met hun adviezen naar
de gouverneur. Zo weet de gouverneur in welke mate de Kiwaniërs
tevreden zijn en welke hun klachten zijn.
SOB
Voor de Special Olympics Belgium komt u dit jaar van 1 tot 4 juni naar
Hasselt en Genk. Het is de bedoeling meer dan 70 % van de clubs bij de
SOB te betrekken onder de vorm van giften of persoonlijke deelname. Lees
verder...
Oproep van het district Tsjechië/Slowakije
De damesclub van LOUNA LOUNY zoekt Franstalige correspondenten uit
het secundair onderwijs. Wie belangstelling heeft : guillaume.jeanchristel@skynet.be.
Externe communicatie
Sinds vandaag is de nieuwe website www.kiwanis.be on line. De clubs
kunnen hun eigen website via de website van het district opzetten. Kostprijs
: 75 euro/jaar. Meer informatie volgt nog. Lees verder...
Kiwanis neemt deel aan de OMMEGANG te Brussel
Op initiatief van de clubs Grez-Doiceau, Ottignies Cœur de
Ville en Bruxelles Centre, met de steun van de
marketingcommissie van ons district, krijgt Kiwanis de
uitzonderlijke kans om zich onder de schijnwerpers te
plaatsen: de organisatoren van de Ommegang wensen een
meer sociale dimensie te geven aan deze manifestatie door
Kiwanis uit te nodigen. Deze historische stoet met 1400
figuranten heeft plaats op 5, 6 en 7 juli te 20 uur. Vertrek op de Zavel.
Kiwanis zal daar gedurende drie dagen een stand
van 200 m2 opstellen om het publiek kennis te laten maken met zijn sociale
acties. Er wordt ook een dag voor de kinderen georganiseerd.
De Kiwanis-leden hebben recht op 35 plaatsen in de VIP-tribune. Sommige
plaatsen worden vrij gehouden voor kinderen en hun begeleiders.
Bovendien zal Kiwanis sterk in de kijker lopen : persconferentie, radiointerview, logo van Kiwanis op de 5000 verkochte tickets en op de affiches
voor het evenement, een artikel in het blad l’Eventail.
Voor meer inlichtingen : Vincent BOSMANS, voorzitter van de K. Club
van Grez-Doiceau : bosmansv@yahoo.com Lees verder...
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