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Beste vrienden Kiwaniërs, 
 
 
 
 
Eerst en vooral wil ik de voorzitter en het bestuur van onze divisieclubs proficiat wensen voor het voorbije 
werkjaar en uiteraard de nieuwe voorzitters en hun bestuur alle succes toewensen.  
 
 
Het is voor mij persoonlijk een zeer intens jaar geweest, maar ik heb er van genoten. En ik bedank hierbij 
alle clubs voor de voortreffelijke en aangename ontvangst die ik telkens heb mogen genieten bij mijn 
diverse buitenbezoeken. 
 
 
Ik hoop dat ik tijdens mijn ambtsjaar een aanzet heb gegeven aan de diverse clubs en hun leden om zich 
nog meer te profileren als respectievelijk Kiwanis-serviceclub en Kiwanislid. We maken als club en 
clubleden deel uit van een wereldvereniging Kiwanis met als moto “Serving the children of the world”, en 
dit met de sociale projecten als het Eliminate-project, de Kiwanispop, SOB en de “Zwaarverbranden”. 
Wees hier fier op en tracht het over te brengen naar de “buitenwereld”.  
 
 
Ik durf te zeggen dat onze divisie een voorbeeld is. Het voltallig steunen van de sociale doelen zoals 
S.O.B. en het massaal steunen van de Kiwanispop zijn daar het bewijs van en ik hoop dat deze dit jaar 
opnieuw zullen worden gesteund evenals het nieuwe wereldproject “ELIMINATE”. 
 
 
Men kan soms kritiek hebben op de soms “zware/logge” organisatie van Kiwanis, maar men mag toch 
niet vergeten dat Kiwanis een wereldorganisatie, dewelke in 2015, 100 jaar bestaat. 
 
 
Ik heb maar één ding gemerkt bij mijn buitenbezoeken, deelnames aan de diverse 
bestuursvergaderingen en congressen en dat is dat al die mensen die verantwoordelijkheid nemen 
binnen Kiwanis (op alle niveaus, uiteraard en zeker op clubvlak, maar ook in de bovenstructuur) dat 
allemaal op vrijwillige basis en uit idealisme doen. Ze worden trouwens blijkbaar moeilijker en moeilijker 
te vinden als je ziet dat zelfs binnen onze divisie het een ware calvarie-tocht is om een Lt-G Elect te 
vinden. Ik doe hierbij nogmaals een oproep opdat zo snel mogelijk een kandidaat Lt-G Elect zou naar 
voor komen. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. 
 
 
Als verantwoordelijke voor expansie binnen onze divisie in 2011-2012 wil ik hierbij nogmaals een oproep 
doen om mij namen en contactgegevens te bezorgen van geïnteresseerde Kiwanis Junior leden. Zoals 
jullie weten gaan we eerstdaags van start met een “divisie-Junior-club”. 
  
Ik wens jullie allemaal nogmaals uitdrukkelijk te bedanken voor de aangename samenwerking en ik ben 
er van overtuigd dat jullie onze nieuwe Luitenant Gouverneur Luc Swinnen ook met open armen zult 
ontvangen. Ik wens hem alvast alle succes toe ! 
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Lang leve Kiwanis ! 
  
  
Guido De Bie 
Immediate Past Luitenant-Gouverneur '11-'12 
Oost-Vlaanderen Center 
 
 
 
PS : bij mijn buitenbezoeken heb ik gemerkt dat de meeste penningmeesters de regeling kennen 
betreffende bezoeken van de Lt-G. Om de twijfel hieromtrent weg te nemen bij de nieuwe 
penningmeesters vermeld ik hieronder de exacte tekst die terug te vinden is in het “Huishoudelijk 
reglement van het Kiwanis district Belgium-Luxembourg” : 
 
VI-6.8. De kosten van maaltijden, avondfeesten of recepties van districtsofficieren in de uitoefening van 
hun ambt en van hun echtgenote zijn ten laste van de clubs of de divisies, waar zij  te gast zijn. 
 
 


