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De Koninklijke bibliotheek van België : wettelijk depot van het K.Magazine

Een wettelijk depot heeft als belangrijkste doel de publicaties te centraliseren
en te inventoriëren om het cultureel erfgoed voor de toekomstige generaties te
bewaren. Alle publicaties verschenen op het Belgische grondgebied en alle
publicaties van Belgische auteurs in het buitenland moeten officieel worden
gedeponeerd.
Die verplichting geldt ook voor het Kiwanis Magazine. Daarom wordt een
oproep gericht tot de leden die oude exemplaren bezitten en bereid zijn
die af te staan. Het volstaat die exemplaren bij Michèle GERBAUX te laten
geworden die ze zal overmaken aan de koninklijke bibliotheek van België.
michèle.gerbaux@gmail.com

Gouverneur elect 2010 regio 2 : oproep tot de kandidaten
Voor uw agenda
Gelieve geen clubactiviteiten te programmeren op :

De kandidaturen voor de functie van gouverneur elect 2010-2011 moeten
overeenkomstig artikel II blz 17 van de statuten en reglementen zo snel
mogelijk bij de districtsecretaris, Nicole PETERS, voor publicatie in het
KMagazine, worden ingediend.

12 au 15/05/2010: SOB
11/09/2010: Congres te
Maaseik

Fund : een nieuwe voorzitter
Jean-Claude SCHMITZ, immediate past gouverneur werd tot voorzitter van
het Fund België benoemd tijdens de raad van bestuur van 7 december 2009.
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De K.Day op 27 maart 2010
De wereldkiwanisdag heeft tot doel de Kiwaniërs over gans de wereld ertoe aan te zetten dienstprojecten op het
terrein te organiseren. Op die manier wordt een event gecreëerd met de nodige impact op de media. Het ware
ideaal als elke club een K.Day zou organiseren in het kader van de eigen sociale acties. Het thema is gewijd aan
de kinderen en meer in het bijzonder aan de Kiwanispop. De Kiwanispopcommissie van het district verbindt er
zich toe de clubs te helpen om die K.Day vorm te geven. Meer inlichtingen daarover in volgende Flash. Inlichtingen over de K.Day : www.kiwanis.org/ServiceProjets/KiwanisOneDay/tabid/285/Default.aspx

De SOB spelen te Brussel
De volgende spelen zullen te Woluwe plaatshebben op 12-13-14 mei 2010. De VZW « Actie en Deelname »
doet nu reeds een oproep tot de vrijwilligers die de athleten willen begeleiden of deelnemen aan de activiteiten
van de Kiwanisdorpen. Graag uw naam bij de divisieafgevaardigde of bij Jacques LEMPEREUR, voorzitter van
de vzw : lempereur3@scarlet.be
Europees- en wereldcongres : inschrijvingen
Het wordt hoog tijd u in te schrijven voor het Europese congres te Taormine op 3-4-5 juni 2010. Inlichtingen op
de website www.kiwanis.eu ( klikken op convention Taormina).
Het wereldcongres van 24 tot 27 juni 2010. Alle inlichtingen op www.kiwanisone.org ( klikken op convention
Las Vegas).
Volgende raad van bestuur : een recruteringsdynamiek
De volgende raad van bestuur zal op 23 januari plaatshebben. De LG’s en de commissievoorzitters zullen nadenken over de manier om een nieuwe dynamiek in Kiwanis in te blazen en de expansie te bevorderen. Een synthese
van de interessantste overwegingen zal in de volgende Flash worden gepubliceerd.

