
 
 

Beste Kiwanisvrienden, 

2018-2019 is voor ons district een bijzonder Kiwanisjaar. Op 11/01/2019 namen we afscheid van onze Gouverneur 

Jaak. Helaas was het voor Jaak niet weggelegd om zijn Kiwanisjaar als Gouverneur van ons district in schoonheid af 

te ronden tijdens zijn congres in Gent op 6 en 7 september. Nu, beste vrienden, wij zullen dit samen met jullie allen 

in zijn plaats en voor Jaak doen. 

De congrescommissie 

                       
 

Kiwanis Congres “A Window on Ghent” 

6 en 7 september 2019 

Bezoek de mooie, historische stad Gent  
en laat er ons samen een schitterend congres van maken!  

  

Inschrijving 
 

Inschrijven voor het congres is enkel mogelijk via www.kiwanis.be/ledenzone. Inloggen doe je als volgt: 

 Username: Voornaam en Naam invullen. B.v. Johan HENDERIX 

 Club-id: vul je clubnummer (EF) in. Dit nummer vind je in de directory bovenaan links bij jou club. B.v. 0598 

 Password: hier vul je je paswoord in. Als je je paswoord niet meer kent, kan je een nieuw paswoord aanvragen 

via “e-mail my password” 

 Vervolgens klik op “Log in”  

 Ga naar de rubriek “Inschrijving Congres 2019”      

De inschrijvingen worden afgesloten op donderdag 15 augustus 2019. Inschrijvingen zijn maar definitief na 

ontvangst van de betaling.  

 

Aanduiding van stemgerechtigen = via de Directory Online - Raadpleeg de Database Manager van uw club. 

http://www.kiwanis.be/ledenzone


 

 

Congresprogramma 
 

Vrijdag 6 september 2019 
 

Marriott Hotel Ghent 

Het Marriott Hotel Ghent is prachtig gelegen aan de oevers van de Leie en brengt een moderne look naar hartje Gent. 
Door de unieke ligging van het hotel op slechts enkele minuten wandelen van de winkelstraten en de universiteit, heb 
je een heel bijzonder uitzicht op één van de belangrijkste historische sites van de stad. 
 

Adres: Korenlei 10 – 9000 Gent – Tel: 09 233 93 93 
Website: www.marriott.com/hotels/travel/gnemc-ghent-marriott-hotel 
Aanbevolen parking voor het congreshotel: Parking Sint-Michiels - Sint-Michielsplein 8 
Gent 9000 – Tel: 09 266 29 20. Op wandelafstand van het hotel – 220 meter. 

 Check-in vanaf 16u00 

 Quality Single Room:  110€ per kamer en per nacht, inclusief ontbijt 

 Quality Double Room: 125€ per kamer en per nacht, inclusief ontbijt 
 
 

         
 

Meetings – Only on invitation 
 

12u30 - 14u00: Vergadering “Raad van Past-Gouverneurs” 

14u00 - 15u00: Vergadering “Uitvoerend Bureau” 

15u00 - 16u30: Vergadering “Raad van bestuur” 

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/gnemc-ghent-marriott-hotel


VIP Receptie met open bar en special act 
 

 Aanvang: 19u00 

 Toegangsprijs: 50 euro p.p. 

 Dresscode: Casual Chic 

 Special act: The Cast 

 
Kapittelzaal “Het pand” 
 

Het Pand is een voormalig dominicanenklooster in Gent. Sinds 1963 in bezit van de Universiteit Gent. 
 

Adres: Onderbergen 1, 9000 Gent - Tel: 09 264 83 03 
Website: https://www.ugent.be/het-pand/nl - Op wandelafstand van het hotel – 350 meter. 
 
 

Gent “Historische stad” 
 
 

            
 

Zaterdag 07 september 2019 

 

Congres / Algemene Vergadering 
 

08u00 - 09u00: Ontvangst en inschrijving - Eerste verdieping “Foyer UFO”  

09u00 - 13u00: Congres / Algemene Vergadering – “Auditorium 1 Leon De Meyer” 

 Deelnameprijs: gratis 

 Gratis shuttle tussen het Marriott Hotel Ghent en het congrescentrum 

 

 

Campus UFO (Universiteitsforum) 
 

Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 33-35 - 9000 Gent 
Gratis parking aan de campus van 07u00 tot 19u00 
 

 
                   Gent = Studentenstad 

 

https://www.ugent.be/het-pand/nl


Receptie en congreslunch 
13u00 - 15u30 

 Receptie + congreslunch vinden plaats in de Foyer van Campus UFO  

 Deelnameprijs = 35 euro p.p. 
 

Sint-Pietersabdij en boottocht op de Leie  
 

15u30 – 18u00: Dit after-congres programma biedt u de mogelijkheid om de historisch stad Gent te bezichtigen vanop 

het water en een bezoek te brengen aan één van de historische monumenten van de stad, met name de Sint-Pieters 

abdij. Hier zal u kunnen genieten van een heerlijke digestief en locale zoetigheden. 

 Dit programma start aan de Campus UFO (congreslocatie) en eindigt per boot aan het Marriott Hotel Ghent. 

 Deelnameprijs = 20 euro p.p. 
 

Gent “Stad van water” 

   
 

Gala-avond en ambtsoverdracht   
 

19u00 - 24u00  

Als afsluiter van dit congres bent u allen uitgenodigd op de traditionele gala-avond en ambtsoverdracht.  

 Gratis shuttle van het Marriott Hotel Ghent en terug 

 Deelnameprijs = 65 euro p.p. all-inclusive 

 Dresscode: Black Tie 
 

Muzikale omkadering: Jan Parent zal u samen met zijn charmante zangeressen animeren en laten genieten van 

aangepaste diner- en dancemusic. 

 

Kasteel van Saffelaere  
Voor deze exclusieve avond werd gekozen voor de mooie site van het kasteel van Saffelaere in Lochristi. 

Adres: Kerkstraat 37 - 9080 Lochristi. Tel: 09 355 11 50 - Website: www.kasteelvansaffelaere.com 

 

         

http://www.kasteelvansaffelaere.com/


 
 

Partnerprogramma 

Zaterdag 07 september 2015 

Authentiek Gent en proeverij 

09u30 - 13u00 

Laat u gidsen door de prachtige stad Gent en bezoek historische en leuke plekjes tijdens de Authentic Ghent Tour en 

geniet onderweg van enkele leuke stops, zoals Chocolat Tasting, een drankje in een authenctic café…… 

 Vertrek aan Marriott Hotel Ghent. Einde aan de Campus UFO voor aansluitende de receptie + congreslunch 

 Deelnameprijs: 15 euro p.p. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13u00 - 15u30 

 Aansluitend - Receptie + congres lunch in de Foyer van Campus UFO samen met de 

congresgangers  

 Deelnameprijs: 35 euro p.p 

 



Congrescommissie 
 

Johan Henderix - Voorzitter - Email: johan.henderix@telenet.be - Mobile: 0496272530 

Bart Vanoverbeke - Luitenant-Gouverneur - Email: bvob@telenet.be - Mobile : 0478292366 

Boudewijn Van De Steene - Past Luitenant-Gouverneur - Email: Boudewijn.van.de.steene@telenet.be - 

Mobile: 0475429661 

Véronique Verhauwen - Email: veronique@immoholiday.be - Mobile: 0496821317 

Karolien Pontzeele - Email: karolien.pontzeele@telenet.be - Mobile: 0498921654 

Johan Maes - Email: johan.maes@aquafin.be - Mobile: 0476560699 

 

De congrescommissie, de Raad van Bestuur en de Kiwanisclubs van de divisie Oost-Vlaanderen Center 

hopen u in grote getale te mogen ontmoeten tijdens het congres van Jaak « A Window on Ghent ». 

 

Mochten er nog vragen zijn over dit programma dan kan u steeds terecht bij één van de commissieleden.  

 

 

Kiwanis Congres “A Window on Ghent” 
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