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Niemand vraagt!

Wij  hebben ons vastgelegd op de wereldweide campagne voor de 

toekomst door groei. Alle Kiwanis Naties, DIPF's en Districten hebben 
het tot hun prioriteit voor 2013-2014 gemaakt. 

Een van de punten van deze campagne is om de clubs te versterken. 
Ledenaantal is in veel clubs te laag. Leden zeggen dat het ze niet lukt 

om iemand te vinden. Maar ze vergeten een essentieel ding te doen 
namelijk te VRAGEN aan de mensen om hun heen de club te bezoeken!

Toen ik Gouverneur was ontving ik een bericht van Maria Villalba, Past District distinguished Gouverneur van 
het Rocky Mountains District, waarin eenvoudig uitgelegd werd hoe je een nieuw lid kan VRAGEN om lid te 

worden  en voor de club te houden.Ik geef hieronder een paar regels van haar wijze regels.
 “Niemand vraagt een spreker op de club om onze club de volgende keer te bezoeken en zo lid te worden.  

Vergeten? de spreker komt nooit meer terug. 
Niemand vraagt de vrouw van een jarenlang lid ,die overleden is of zij soms deel wil uitmaken van de 

organisatie waarvoor haar man zich zoveel heeft ingezet. Nu zit ze alleen thuis.
Niemand vraagt aan een nieuw lid wat zij  voor werk doet en hoeveel  kinderen zij  heeft en wat zij  leuk vindt 

om te doen als vrijwilliger. Dus kwam ze niet meer.
Niemand vraagt de man die zo druk is met kinderen, kerk, werk en zijn bestaan of hij alles onder een 

noemer wil brengen van Kiwanis die hem hulp zouden kunnen geven. En zo drong het nooit tot hem door dat 
Kiwanis hem zou kunnen helpen.”

Allen vragen …. Daar gaat het om! 

Marie-Jeanne Boutroy, KI-EF President 2013-2014
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Onze doelen voor het komend jaar.
Beste Kiwanians, Gelukkig Nieuwjaar.
Bij  het begin van het nieuwe jaar zou ik graag willen dat wij ons dubbel  inspannen om de doelen die 

voor onze organisatie staan te bereiken.
Nummer een: Toename van het Kiwanisledenaantal.
Dit is ons belangrijkste doel. Veel te lang hebben wij  over het onderwerp groei gesproken.Nu is het 

tijd om tot aktie over te gaan.  Nodig mensen uit voor de clubvergadering. Houd een ledenrondje. Richty 
een nieuwe club op waar nog geen Kiwanians aanwezig zijn.

Nummer twee: Vergroot onze dienstverlening in de wereld.
Ondanks onze liefdadigheid, zijn er nog steedskinderen die ziek zijn, honger hebben en 

scholingskansen misse. Door groei van onze clubs voegen wij  meer harten en handen toe waardoor wij 
een brug naar de toekomst voor dekinderen.

Nummer drie: Red meer moeders en baby's.
Het Eliminate project is op schema, maar het is nog een lange weg om ons doel van 110 million US 

dollars te bereiken. Moeders en baby's in 26 landen zijn afhankelijk van ons. Jullie kunnen helpen. Word 
een Model Club . Vind een financier. Geef persoonlijk.

Beste Kiwanians bedenk in dit nieuwe jaar dat jullie het verschil  kunnen maken in jullie omgeving en 
rond de wereld en stel  vast hoe jullie het in het lopende het jaar nog beter 
kunnen doen.

Gunter Gasser
2013-14 President
Kiwanis International
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1 januari 2014, Rose Parade in Pasadena.

Kan je een reden bedenken om op oudjaarsavond om 21.00 uur te 
gaan slapen ? Nee,nou lees dan dit verhaal... en sta op 
nieuwjaarsdag om 3.30 uur in de ochtend op……
Afgelopen nieuwjaarsdag vond de de 125ste  Rose Parade plaats in 
Pasadena (CA). De parade begint precies om 08.00 uur en eindigt 
even precies om 10.00 uur. Waarom zul  je denken? De parade is 
een onderdeel  van een hele dag aan festiviteiten op de Colorado 
boulevaar en omgeving en wordt afgesloten met een  wedstrijd en 
wel de finale van het High school  American voetbaltournooi in het 
Pasadena Rose Bowl Stadion met een capaciteit van 109.000 
zitplaatsen.
Een klein aantal voor een American voetbalwedstrijd omdat de 
parade het een na grootste televisie evenement in de Amerika is ( de 

grootste is duidelijk de Super Bowl) en  gevolgd werd vanaf tribunes door meer dan 1 miljoen toeschouwers 
langs de 5.5 miles route door de straten van Pasadena. Zelfs om 05.30  zijn de brede wegen ( en ze zijn erg 
breed) volledig geblokkeerd als gevolg door het aantal 
bezoekers. Een half miljoen bezoekers zijn al  24 uur 
van te voren aanwezig langs de route en brengen ter 
plekke de koude nacht door.
D e R o s e P a r a d e i s “ h e t ” j a a r l i j k s e 
Nieuwjaarsevenement met 91 passerende groepen 
en meer dan 20  show brass bands (met meer dan 
200 muziekanten in taptoe wandelpas)en bijna 70 
praalwagens met meer dan 10.000 verse bloemen. 
Dat is een van de redenen waarom de Parade zo 
vroeg begint. 's Middags stijgt de temperatuur naar 
25°C !
En wat heeft Kiwanis met dat alles te maken?
Vanaf dit jaar heeft KI een kontrakt voor 5 jaar met het 
Cal-Nev-Ha District voor de financiering van de 
Kiwanis praalwagen (zie foto). De ROI is enormdoor 
de televisie aandacht voor het evenement. Maar het is 
niet alleen de praalwagen. Het Parade project is een 
echt Districtsproject  omdat clubs logistieke hulp 
verlenen met ook  inzet van hun Key Clubs.  In totaal 
met 7000 vrijwillige hulpen. 56000 vrijwilligersuren op 
de zaterdagen in december en dubbele inzet vanaf 26 
december om niet alleen de eigen praalwagen op te 
bouwen maar ook 13 anderen.
En wat is dit jaar zo bijzonder?
Voor de eerste keer had de Kiwanispraalwagen "Europese ridders!' Alle praalwagens waren gebaseerd op 
Walt Disney’s “Dromen komen uit ”, en de zinspreuk van de International  President werd in de  
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Kiwanispraalwagen verwerkt tot “Bruggen voor dromen van kinderen” en  de wagen werd bestuurd door 
Gunter & Christiana Gasser en met Eliminate Vice Voorzitter Filip Delanote.
Een dag om niet snel te vergeten ook al omdat de warme Californische zon aan het eind van de parade in 
onze rug scheen. Warm in ons hart en trots om een Kiwanian te zijn!
Vincent Salembier, KI-EF 

President Elect
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KIEF District in pre-formation

Beste Kiwanisvrienden, 

Ik wil jullie graag informerenover de Districten in pre - formatie in Europa. Alle DIPFs doen geweldige 
projecten en verspreiden zo het Kiwanisideaal over centraal- en oost Europa
Ik begin met Roemenië.

District in pre-formation Romanië

In 1992 werd Kiwanis opgericht in Roemenië. DIPF Romanië bestaat tegenwoordig uit 20 clubs met 312 
leden (264 vrouwen en 48 mannen). De laatst gecharterde clubs zijn KC Covasna and KC Cluj, beiden 
werden opgericht in 2013 in Divisie III Transylvanië (Centraal). Voor 2014 staat een uitbreiding met 4 
charters in de planning, namelijk KC Buzau, KC Iasi, KC Sighet en KC Brasov.

 In september 2013 vond een verwoestende overstroming plaats in de provincie Galati, Roemenië. 
Negentien dorpen werden getroffen, 9 personen waaronder 2 kinderen verdronken. Het publiek en 
gementen en landelijke overheid  werden door alle media aandacht  snel betrokken bij  deze rampsituatie.. 
Kiwanis Club Galati koos ervoor om te zorgen voor de kinderen van het dorp Costache Negri, waar 341 
huizen overtroomd waren. 221 waren voor 75 van de 100 % beschadigd. Op 26 september deelde  Kiwanis 
Club Galati goederen uit in de dorpsschool aan 106 getroffen kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Het 
District FRANCE-MONACO – de sponsor van DIPF Kiwanis bood een cheque aan van 2000 Euro om deze 
actie te steunen.

Het belangrijkste in 2014: “Kiwanis jeugd 
kamp 2014” Service Leadership Program. 
Het programma is ontwikkeld voor alle 
k i n d e r e n m e t d e n a d r u k o p 
groepsontwikkeling en teambuilding; 
promotie van de “Gouden Regel” en de 
Kiwanis uitgangspunten  en doelstellingen. 
De nadruk ligt in alle gevallen op plezier: 
z w e m m e n , s p o r t e n , k u n s t a n d 
handvaardigheid, wandelen, wedstrijden, 
kampvuren, boslopen en de kans om lokale 
bewoners van Transylvanië te ontmoeten en 
met hun tradities kennis te makennature walks and an opportunity to meet and interact with local 
Transylvanian people and traditions. Plaats: Padureni (Besenyo), Covasna provincie, Romania.
 De relatie met ons sponsor District FRANCE-MONACO is excellent. Ons verzoek voor twinning werd met 
voorstellen beantwoord die aansloten bij de wensen van de betreffende clubs.

 Top doelstellingen voor 2014 zijn  kwalitatieve groei van de clubs die leden verloren hebben en een 
gezamelijke activiteit met de clubs van  DIPF Romanië in samnwerking met het  France – Monaco District. 

Stepanka Neuschlova

Chair of NDB (Growth Committee) 

Member of DIPF Czech republic and Slovak republic 
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Dood door een Power 
Point Presentatie

Hoevaak heb je niet gezien hoe het publiek aan een presentatie-bijeenkomst 
probeerde te ontsnappen? Als je een lawine van informatie, woorden, 
getallen, aandachtspunten over je heen krijgt. Hoevaak heb je niet gezien hoe 
een deel van het publiek naar buiten gaat kijken of de telefoon begint te controleren 
of rumoer in de ruimte ontstaat door pratende mensen of zelfs magazine lezers? Als je dat 
ziet zorg er dan voor dat er een aantal  buikpijn krijgen of hoofdpijn en misselijk worden en gaan overgeven 
dat alles zijn goede voortekenen dat jouw presentatie slecht en saai is, maar is het dodelijk?
In de wereld zijn een half biljoen Power Point gebruikers en elke dag worden 350.000.000 pp presentaties 
gegeven. Slechts 85% is gevaarlijk. Hier lees je een echt dodelijke presentatie te maken. Zo een die jouw 
publiek doodt voor het eind van de presentatie en wie dat niet overkomt krijgt verliest zijn geestelijke 
vermogens voor altijd en zullen je smeken te stoppen met de de pijnlijke kwelling. Allereerst bedenk dat je 
voor een dodelijke presentatie het juiste geestelijke gereedschap hebt. Jouw doel  is niet een boodschap of 
informatie te geven, jouw doel is om het publiek kwijt te raken. Besteed geen aandacht aan het publiek 

alleen aan jezelf. Jij bent de boodschap, jij 
bent de belangrijkste cijfer-reeks van jouw 
presentatie. Wees een egoïst. Concentreer 
je op jezelf en schenkt geen aandacht aan 
de anderen.
Je hebt een aantal  wapens nodig. De 
wapens voor een dodelijke presentatie zijn 
een grote hoeveelheid dia's en tekst. Nooit 
minder dan 50. Jouw dia's moeten gevuld 
zijn met tekst en je moet immers tonen dat 
je alle thema's kent. Dus vul  de dia's op 
met zoveel mogelijk informatie, tekst ,tekst, 
tekst een lawine van tekst en als het 
mogelijk is vul  het op met zoveel mogelijk 

aandachtspunten in de dia, nooit minder dan 10! Mijn ervaring is dat 15 aandachtspunten voldoende 
gevaarlijk zijn om het publiek de geestelijke vermogens te ontnemen maar door er 25 te gebruiken zet je 
jouw publiek aan tot zelfmoord.
Als het echt noodzakelijk is, gebruik slechte grafieken of hele kleine foto's met slechte kleuren en geringe 
breedte zodat er meer plaats is voor tekst. Niet te lezen ? wie maakt zich daar druk over? Ons doel is niet 
informatie te delen maar een saaie presentatie en een dodelijke presentatie te geven. De enige belangrijke 
ben jijzelf .Schenk geen aandacht aan het publiek.
Het volgende is, Hoe train je jezelf? Dat is belangrijk want je moet een professionele pp moordenaar worden. 
Als je begint met de presentatie, denk niet na, gebruik geen papier om een concept te maken van jouw 
ideën, begin direct de dia's met aandachtspunten te vullen.
Ze zullen moeten weten dat jij  de baas bent en dat ze moeten luisteren zonder te denken. Ze moeten 
zombies worden op jouw bevel. Vergeet woorden zoals : samen en nooit "wij  "gebruiken maar alleen jullie 
moeten,jullie zouden moeten en jullie doen het.
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En nu de finale strategie, de laatste klap. Zorg dat je de eigen 
presentatie niet kent ,niet vooraf oefenen. Lees alle teksten in de 
dia's voor. Waarom zou je het leren als je kan lezen?
Geen lichaamstaal  gebruiken ,handen in de zakken of achter de 
tafel, kijk het publiek niet aan en draag het met een monotone 
stem voor. Bedenk dat jij  de ster bent, sta voor de beamer. Jouw 
doel  is ieder individu in het publiek te vermoorden niet om 
informatie te delen. Wees er van overtuigd dat het een genoegen 
is om een voor een het publiek zo te zien lijden.

Francesco Valenti
KIEF Chair Communication
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KEY CLUB - The future of KIWANIS?

Na met veel interesse de open brief van  KIEF 
gelezen te hebben,geeft ik hieronder mijn mening 
over de Key Clubs in Europa  nadat ik de nodige 
emails met onze Europese President, Marie-
Jeanne BOUTROY had gewisseld.

Ik ben door Jean-Michel REITER, de gouverneur 
van District  France Monaco gekozen, om de Key 
clubs in Frankrijk te vertegenwoordigen  en 
antwoord te geven aan alle Franse Kiwanians die in 
onze manier om uit te breiden in ARRAS , 
geïntresseerd zijn in het oprichten van een 
jeugdclub in een voortgezet onderwijs school 
(publiek of privaat). Het is een echte service club 
met teenagers van groep 3 tot en met 5 die een 
Key club vormen. Het is een officiële club met 
bestuur ( president, secretaris en penningmeester, 
die ieder jaar gekozen worden.  De jongeren  
hebben allemaal  wel een link naar een Kiwanisclub 
in de stad en die clubs fungeren als sponsor voor 
de jaarcontributie (ongeveer 350€)en nemen deel 
aan de vergaderingen en sociale activiteiten. Zo 
kwam in 2010 in ARRAS na een initiatief Jean-
Claude DELECLUSE, lid van KIWANIS ARRAS 
Citadelle club en de Engelse leraar van de VWO 
school  de Key club met 20 leden van de grond met 
het ondertekenen van de Charter en het uitreiken  
van spelden uit de USA.

De eerste club in FRANRIJK en in 
EUROPA, werd geboren. Het idee 
kwam van Jean-Claude toen hij met 
zijn leerlingen naar Linden in USA 
reisde voor een uitwisseling . Hij 
ontdekte dat elke Kiwanisclub in 
USA voor een Key club zorgde vanaf 
1925 teon de eerste Amerkaanse 
Key club werd opgericht!!

Na een succelvol  experiement op 
elke VWO school in ARRAS  met de 
actie “taxi de vie”, bestaande uit het 
bewust maken van  jonge mensen 
van de gevaren van alcohol, drugs bij 
rijden. De Arras Kiwanis leden 
genoten van het succes van de actie 
bij  de scholen van de stad en het 
succes van het communiceren. En 
met hulp van Georges MATHYS,lid van onze club en leraar in Baudimont VWO school,werd een tweede Key 
club geboren met wederom 20 leden. Op 13/05/2013 werd het Charter getekendn in de Baudimont VWO 
school  in aanwezigheid van het ebstuur van de school en metOn JM REITER, Governeurr Elect op dat 
moment. 
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De ARRAS Citadelle club is 
trots dat zij twee Key clubs in 
Europa hebben opgericht en 
zijn zich bewust van de zware 
taak bij het instandhouden en 
s p o n s o r e n v a n d e t w e e 
jeugdclubs met teenagers die 
erg  verheugd en gemotiveerd 
zijn om voor de eerste keer hun  
tijd in te zeten  voor de 
gemeenschap.  Maar het is ook 
een zware taak hum werk en 
enthousiasme te controleren. 
Gezamelijke deelname is en  
v e l e c o n t a c t e n z i j n 
noodzakelijk. 

De school dirceteuren en de 
ouders gaven toestemming 
voor het experiement en dat is 
e e n v o o r w a a r d e . O n z e 

motivatie van onze club om de 
clubs te behouden voor Arras heeft er in gersulteerd dat de Kiwanis VROUWEN van D’ARTOIS club ons 
idee overnamen en nu zijn er vier Kiwanis clubs, in ARRAS, of wel, 90 leden, die het idee van uitbreiden in 
ARRAS  ondersteunen. Zoials altijd zullen na het eindexamen de jongeren verdwijnen en zo Kiwanis achter 
zich laten. Maar er zal zeker iets blijven hangen van de ervaring. Ook zijn we zeer  tevreden over de relatie 
tussen de publieke en private scholen. Door de beide schooldirecteuren werd aangegeven dat, dat ook voor 
de ouders en leerlingen van belang is.

WAT  ALS DE TOEKOMST VAN DE  GROEI VAN KIWANIS IN DE KEY CLUBS ZIT .??????.?

J. P. THUMEREL
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De eerste Kiwanis Aktion Club in Europa.
 Op 16 december 2013 werd  de eerste Kiwanis Aktion Club opgericht met een 

Charterfeest in de historische balzaal van het gemeentehuis van 
Korneuburg. 80 gasten uit binnen en buitenland hadden de uitnodiging 
aanvaard. Hierbij  gaat veel dank uit naar burgemeester Christian Gepp, 
die toestemming gaf voor het organiseren van de bijeenkomst in de 

historische zaal. Josef Wasser, de Kiwanis District Gouverneur  van 
Oostenrijk en oprichter van de eerste Aktion Club legde in zijn toespraak 

de betekenis en de doelstelingen van de Kiwanis Aktion Club Weinviertel uit. Een 
Kiwanis Aktion Club is een club voor mensen met en zonder beperkingen. In voorgaande jaren werd met een 
beroep op de anti-discriminatie wetgeveing gewezen op integratie en inspanningen op basis van de UN 
conventie. Mensen met beprekingen hebben niet alleen het recht op integratie in alle delen van onze 
maatschappij maar ook recht op actieve 
deelname in alle fasen van hun leven. 
Samenbrengen is ju is t een van de 
belangrijkste doelstellingen van de Kiwanis 
Aktion Club. De Kiwanis Aktion Club geeft de 
mensen met beperkingen de mogelijkheid om 
hun eigen leven te regelen en zel f 
verantwoordelijkheid te nemen. Leden 
g e b r u i k e n h u n t a l e n t e n v o o r d e 
g e m e e n s c h a p . L e i d e r s c h a p , 
verantwoordelijkheid nemen, besluiten nemen 
door hun zelf is precies de reden waarom wij 
een Aktion Club willen bevorderen. Stefan 
Schlager , President van Kiwanis Club 
Hollabrunn Weinviertel  beloofde in zijn 
toespraak dat zijn club altijd een helpende 
hand zou uitsteken bij Aktion Club als er 
problemen zouden ontstaan.Als sponsorclub 
overhandigde hij het clubvaandel, de bel  en  
Ronny Pfennigbauer. Barbara Schwarz,  lid 
van de Provincie Raad, merkte op dat het 
oprichten van de eerste Kiwanis Aktion Club 
buiten U.S.A. een moedige- en juiste  stap 
was. Zij was zo verheugd dat de club in 
Korneuburg, in beneden Oostenrijk, de 
oorsprong had in haar provincie dat zij 
spontaan aanbood ook sponsor van de club 
te worden. Dr. Gunter Gassser, Kiwanis 
International President zei, dat het een 
h i s t o r i s c h e d a g w a s v o o r K i w a n i s 
International, omdat 50 jaar geleden , de 
eerste Kiwanis Club buiten de U.S.A in Oostenrijk en wel in Weenen werd opgericht. Vandaag hebben wij de 
eerste  Kiwanis Aktion Club ook in Oostenrijk opgericht. Met een uitgebreid buffet sloten de gasten dit 
evenement af.
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MADAGASCAR: HET BEWIJS DAT ONZE SAMENWERKING VRUCHTEN AFWERPT - 
DOOR DE PRESIDENT VAN KIWANIS INTERNATIONAL GUNTER GASSER

Ik zal  de ervaringen die ik in Madagascar heb 
opgedaan nooit vergeten. We werken allemaal 
samen in onze strijd tegen tetanus bij  moeders en 
pasgeborenen. Ik heb samen met Christiana en een 
aantal Kiwanisleden uit de eerste hand gezien hoe 
kracht ig de samenwerking tussen Kiwanis 
International en UNICEF is.
Het was een grote eer en groot voorrecht om door 
Madagascar te reizen en getuige te zijn van de 
vooruitgang die we boeken in het uitbannen van 
MNT.
W e z a g e n h e t s u c c e s v a n h e t 
immunisatieprogramma en hoe het hele proces in zijn 
werk gaat, inclusief het koel bewaren van de 
vacc inat ies. Ti jdens ons bezoek aan een 
zoutboerderij  in Ampataka hebben we veel  gezien, 
ook de duurzaamheid van onze partnerschap in het 
uitbannen van ziektes gerelateerd aan jodiumtekort.
We boeken succes en de Madagasken zijn ons hier 
dankbaar voor. Het is moeilijk om een favoriet 
moment tijdens mijn reis te benoemen, aangezien de 
reis voor zowel  Christiana als mij  uit alleen maar 
hoogtepunten bestond. Er kan echter niks op tegen 
de glimlach op de gezichten van de kinderen in de 
gezondheidscentra waar ze waren met hun moeders, 
tantes en oma's om routinevaccinaties te krijgen. 
Iemand vroeg aan een grote groep moeders met 
jonge baby's wie er alle drie de tetanusvaccinaties 
had ontvangen. Alle moeders staken hun hand op. 
Allemaal.
Op een van de ruige wegen op weg naar een dorp, 
reden we langs twee jonge vrouwen die hun kleren 
aan het wassen waren in een klein meer. Ik stopte de 
auto om een paar foto's te maken toen een 
gezondheidsspecialist die met ons meereed een van 
de vrouwen herkende, ze had alle drie de 
tetanusvaccinaties ontvangen tijdens het recente 
tetanusimmunisatieprogramma. Ze heet Josiane en is 

19 jaar. Ze heeft een 8 maanden oude zoon genaamd 
Jonie.
Vrouwen als Josiane maken dit project de moeite waard en zorgen voor het grote succes van Het Eliminate-
project.
De meeste mensen in ontwikkelde landen kunnen zich niet voorstellen hoe het is om in de angst te leven je 
kind te verliezen aan tetanus. Maar het horen en zien van de succesverhalen in de ontwikkelingslanden 
inspireren ons allemaal om vrouwen te helpen gedurende het Eliminate-project: Kiwanis in de strijd tegen 
tetanus bij moeders en pasgeborenen. Het Eliminate-project zorgt niet alleen voor vaccinaties en voorlichting 
over hygiënische bevallingen, maar ook voor het op gang brengen van overige ontwikkelingshulp, zoals 
gezondheidsonderwijs, schoon water, voeding en aanvullende vaccinaties.
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2014

Jan 31, Feb. 1-2 Prague District Officers Training Conference

Feb 21 - 22 Prague Executive/Board Meeting 

Apr 5 KIWANIS ONE DAY

Apr 4 - 6 Covasna Convention Romania 

Apr TBD Executive committee meeting

May 8 - 11 Stockerau Convention Austria

May 9 - 11 Poitiers Convention France-Monaco

May 23 - 24 Bratislava Convention Czech Rep & Slovakia

May 28 - 29 - 30 - 31 Annecy KIEF CONVENTION - Executive/Board meeting 

June TBD Convention Hungary

June 12-14 Forlì Convention Italy - San Marino

July 16 - 20 Chiba (Japan) K. I. CONVENTION - ASPAC convention

Aug 23 - 24 TBD Executive committee meeting - Chairs meeting

Aug TBD Convention U. K.

Sep TBD Convention Norden

Sep 5 - 6 Weert Convention Netherlands

Sep 12-14 Kolobrzeg Convention Poland 

Sep 13-15 Kopavogur Convention Iceland-Faroes

Sep 11- 14 Bensheim Convention Germany

Sep 18-21 Ostende Convention Belgium/Luxembourg 

Sep 20 Glattbrugg Convention Switzerland-Liechtenstein 
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Translations Traductions Ǖbersetzungen Vertalingen 
Traduzioni: 
Paul Schenaerts, Axel Geiger, Roelant van Zuylen, 
Joe Smith

Dead line for contributiion, Date limite pour la procraine  
edition, Termin für Beiträge ist, Dead line volgende editie
Inviare i vostri articoli entro:

5th of the month, le 5 du mois, der 5. jedes Monats, 
vijde van de maand, il 5 del mese.

Chair comunication committee 
Francesco Valenti

gfrvalenti@gmail.com

KIEF UPDATE is een maandelijkse 
nieuwsbrief die u informeert met nieuws 
over Kiwanis International  European 
Federation. Dit gratis nieuwsbulletin wordt 
elke maand via e-mail  verspreid. U hoeft 
enkel  dit formulier in te vullen om de KIEF 
UPDATE te ontvangen. www.kiwanis.eu
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JANUARY / FEBRUARY 2014  07     

Don’t
forget
All United States Kiwanis clubs 
are required to !le a Form 
990 with the Internal Revenue 
Service. Learn more at www.
KiwanisOne.org/form990.

How will you spend the summer of 
2017? A taste of cuisine français, 
perhaps? Amour, non ? Or a season of 

enlightenment? 

Journey to “La Ville-Lumière” for 
the 2017 Kiwanis International 

convention at the Palais de 
congrès in Paris, July 14–17! 

KIWANIS ONE DAY CONTEST 
Kiwanis One Day is April 5, 2014. What will your club do?

Each year, Kiwanis clubs have the chance to win a professional 
video or Kiwanis magazine coverage of their One Day project. 
Entries are due March 15.

Learn more at www.KiwanisOne.org/oneday.

Chiba
Chiba can be translated to “1,000 leaves.”

Tokyo-Chiba, Japan, will host the 99th 
Annual Kiwanis International Convention, 
July 17–20, 2014.
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