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...

Marketingoperatie : De Ommegang
Vijftien clubs van de divisies Bxl-Agglo en Brabant Sud worden opgeroepen
om op 5-6-7 juli naar het Grote Zavelplein te komen waar een ruimte van
200m2 voor Kiwanis wordt gereserveerd.
De bedoeling is ongeveer 10.000 bezoekers per dag aan te trekken om
Kiwanis te leren kennen en de sociale acties van het district voor te stellen.
Het publiek kan er een goed glas bier drinken en een kaas- of
charcuterieschotel nuttigen.
De Ommegangstoet vertrekt van de Grote Zavel waar ook steekspelen te
paard worden georganiseerd.
Op woensdag 7 juli worden de kinderen in de Kiwanisruimte vergast op
allerhande activiteiten : houten speelgoed, clown met ballonnen,
schminken, pony’s, enz…
Om 18 uur, Kiwanis reuzenaperitief voor 2000 personen.
Een of twee leden per club zullen elke dag aanwezig zijn van 14 tot 21 uur :
de dames in witte blouse of T-shirt en de mannen in blauw hemd met het
Kiwanislogo.
Op 27 mei persconferentie.
Lees verder...

Kiwanisschool Kinshasa
Het project neemt vaste vorm aan. De bouw is af.
De directie van het SOS kinderdorp is operationeel.
Vijftien SOSmoeders en vijf SOStantes werden
opgeleid. De eerste kinderen komen aan op 1 juni.
De opening van de school is gepland op 1 september. Kiwanis steunt deze
operatie en neemt de opleiding van 100 kinderen ten laste.

Het onderwijzend personneel wordt in juli en augustus aangeworven.
Giften kunnen worden gestort op nummer 732-0162348-21 ( fiscaal attest
vanaf € 40).
Lees verder...

Verzekeringen : wie betaalt de franchise bij schadegeval ?
Hij die de schade heeft veroorzaakt :
• Hetzij het district bij een tekortkoming in de organisatie van een
districtevent.
• Hetzij de club wanneer de schade is veroorzaakt door een lid van de
club of een vrijwilliger ten dienste van de club ter gelegenheid van
een clubactiviteit.
• Hetzij het lid van de club zelf in het kader van een acitiviteit die
overeemstemt met de doelstellingen van Kiwanis zonder dat de club
erbij betrokken is.
Lees verder...

Het districtcongres te Aarlen op 9-10-11 september

U kunt nu inschrijven!!!
Raadpleeg www.kiwaniscongres.be en reserveer snel uw kamer en uw
programma-activiteiten. Het wordt een uitzonderlijk congres met een zeer
verzorgd programma. Gratis kinderopvang.
Volledig programma aan voorkeurtarief : € 155.
Inlichtingen : a.borguet@skynet.be
Lees verder...

Wereldcongres te Geneve
Geen logies ! De divisie Deux Luxembourg zorgt voor uw
verblijf in het hotel LA PRAIRIE te Mégève. Prijs : single : € 80,
twee persoonskamer : € 85, ontbijt inbegrepen.
Inlichtingen : a.borguet@skynet.be
Lees verder...

Expansie
Op 6 mei 2011 telde ons district 4 108 leden.

6 clubs werden georganiseerd : Kiwanis Lier Symforosa, Kiwanis Antwepen
Voorkempen, Kiwanis Geel In Sane, Kiwanis Jalhay Hautes-Fagnes.
De commissie Growth, onder impuls van de LGs, werkt aan de organisatie
van drie andere clubs : Kiwinas Junior club Oost-Vlaanderen, Kiwanis Golden
club Ieper, Kiwanis Gavers ( Harelbeke-Deerlijk).
Er zijn ideeën om een Kiwanisclub op te richten te Mons (Junior club) en
Brugge (Goldenclub).
Zijn er nog nieuwe ideeën voor oprichtingen gekend of andere organisaties
die niet vermeld werden, laat het de commissie GROWTH dan weten via
nosedafrederic@hotmail.com
Lees verder...

Presidentieel bezoek

Van donderdag 19 mei 2011 tot en met maandag 23 mei 2011 bracht KI
President Sylvester Neal en zijn echtgenote Doris een bezoek aan ons district
Belgium-Luxembourg.
Bezoeken aan Esch-sur-Alzette, Brussel, Mouscron, Damme, Torhout en
Avelgem vormden de rode draad doorheen zijn bezoek.

Lees verder...
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