Serving the Children of the W orld

TMwww.kiwanis.be

Eliminate

Dit wereldproject van Kiwanis dat ertoe strekt de maternale en neonatale
tetanus uit te roeien gaat van start op het congres van Genève (7 tot 10 juli
2011).
Lees verder...

Kandidaturen
Vincent SALEMBIER, past-gouverneur van ons district is kandidaat voor het
Europees voorzitterschap 2014-2015. De raad van bestuur heeft zijn
kandidatuur goedgekeurd.
Chris DECORTE, verantwoordelijke voor ons
economaat en oud-penningmeester van ons district
stelt zich kandidaat op het congres te Aarlen voor
de functie van gouverneur-elect 2011-2012.
Lees verder...

SOB
De spelen hebben plaats van 1 tot 4 juni te Hasselt.
Openingsceremonie op woensdag 1 juni om 20u30 op het Kolonel
Dussartplein te Hasselt.
Op 2, 3 en 4 juni vinden de wedstrijden plaats van 9 tot 17 u.
Slotceremonie op zaterdag 4 juni om 16 u in het Sportcentrum te Genk
Lees verder...

Kiwanispop

De eerste brief voor de promotie van de pop bestemd voor de medische
wereld wordt eerstdaags verstuurd ( zie www.kiwanis.be ).
Lees verder...

Marketing
De commissie Marketing steunt het project voor de Brusselse OMMEGANG. Op het
Zavelplein zal Kiwanis over 200m2 beschikken om zijn nationale en locale realisaties kenbaar
te maken. Om deel te nemen betalen de clubs €200 . Verkoop van bier en kaas ten voordele
van de deelnemende clubs. Alle geïnteresseerde clubs kunnen aan deze operatie deelnemen
( guillaume-jean-christel@skynet.be ). Op de Grote Markt worden Kiwanisfolders aan de
toeschouwers uitgedeeld. De commissie Marketing...
Lees verder...

Het congres te Aarlen : 9-11 september 2011

Alain BORGUET en zijn ploeg werken aan een congres dat lang in het
geheugen zal blijven.
Ziehier enkele activiteiten :
•
•

•

Donderdagavond : diner van de raad van bestuur in La Clairière, een instelling voor
mindervaliden gesteund door de club van Aarlen.
Vrijdag om 9u : raad van bestuur in het provinciehuis van Luxemburg; om 12 u :
lunch in de salons van het paleis in aanwezigheid van de gouverneur CAPRASSE en
zijn echtgenote; om 17 u : receptie op het stadhuis; om 19 u : vriendschapdiner in de
bank BGL-BNP-Paribas op de Kirchberg.
Zaterdag: congres in La Maison de la Culture du Sud Luxembourg in aanwezigheid
van de gouverneur CAPRASSE; om 19u30 : grote gala.

Voor de partners en de kinderen wordt een prachtig en uitzonderlijk
programma voorbereid.
Lees verder...

Opleiding van de toekomstige officieren
28/05 Huy Division de Liège 04/06 ? Antwerpen 11/06 Villers-la-Ville Bxl Agglo et Brabant
Sud 18/06 Hasselt Limburg (2), Brabant (2) 25/06 ? Namur et Hainaut (2) 25/06 Oostkamp
West Vlaanderen (2), Oost-Vlaanderen(2) ? ? Vesdre HF ? ? Deux Luxembourg
Lees verder...

Externe communicatie
Deze commissie heeft het volgende verwezenlijkt : Website on line: www.kiwanis.be is een
bezoekje waard Nieuwe design voor de Flash Belux on line Service E-Card on line K
Magazine on line Newsletter voor de voorzitters, secretarissen en DBM’s van de clubs Op de
tweede divisie- en opleidingsvergaderingen zal de ploeg zijn activiteiten uiteenzetten.
Lees verder...
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