
Op zaterdag 6 oktober vindt de jaarlijkse 
Ledencontactdag D1550 plaats in de middelbare 
school Lek & Linge in Culemborg, 

Kennis delen en kennis maken! Voor alle leden, 
partners, gezin en Rotary geïnteresseerden!  
Met 8 korte interactieve informatie sessies, 9 
informatiestands en podium voor alle clubs om 
hun mooiste project te presenteren! Helaas, tot 
nu toe nog slechts 65 aanmeldingen van de 2685 
leden. Meld je dus aan: 
www.rotaryculemborg.nl/ledencontactdag

Kijk in  uw mailbox: onlangs heeft u een 
reminder ontvangen met alle informatie over het 
programma.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
VERTEL IK OVER MIJN  
BEZOEKEN AAN 
ROTARYCLUBS IN HET 
DISTRICT EN ANDERE 
ROTARY BIJEENKOMSTEN. 
MET ALS DOEL ROTARIANS 
IN ZUID-OOST NEDERLAND 
TE INFORMEREN EN 
INSPIREREN. 
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Het gaat weer beter met Rotary Foundation 
D1550
Rotary Foundation staat in D1550 weer beter op 
de kaart. De gemiddelde bijdrage per Rotarian 
D1550 per jaar is gestegen van ruim $ 35 in 
2015/2016 naar $ 49 in 2016/2017 en in 
2017/2018 naar $ 52. De doelstelling 100% 
deelname van de clubs en een bijdrage van $ 100 
per Rotarian per jaar halen we nog niet. De clubs 
D1550 hebben in 2017-2018 ruim $ 140,000 
ingelegd voor de Rotary Foundation. 

In 2015-2016 was een er een laag bedrag door 
D1550 ingelegd. Omdat dat bedrag dan 3 jaar 
later ter beschikking komt, is er dit Rotaryjaar      
$ 48,838 om te besteden. De helft $ 24,419 kan 
maximaal aan de District Grant worden 
uitgegeven. Het beschikbaar bedrag voor Global 
Grants is $ 140,680. Dat is inclusief $ 116,261 
over van voorgaande jaren. Op dit moment is er 
al $ 38,550 gereserveerd voor lopende 
aanvragen. 

LEDENCONTACTDAG

ROTARY FOUNDATION

Om meer clubs aan te moedigen de 
doelstelling $ 100 per Rotarian per jaar te 
halen wordt voor clubs die dat weten te 
realiseren de bijdrage van het district aan de 
door hen aangevraagde grants verhoogd van 
maximaal 50% naar 75% bij een matching 
grant. 

In 2017/2018 hebben 15 clubs deelgenomen 
in een Districtsgrant. Daarmee is een bedrag 
van $ 29,580 toegewezen aan de 
deelnemende clubs. In 2017/2018 
participeerden clubs in ons district in 18 
projecten met een totale projectwaarde van 
circa $ 1,500,000! Aan deze projecten is uit 
het districtsfonds Foundation ca. $ 101,000 
ondersteuning gegeven. Er werden 5 
projecten succesvol afgerond, 3 projecten zijn 
in de eindevaluatie. Heden zijn er 3 nieuwe 
projecten in de beoordelingsfase, 3 andere 
projecten staan op het punt te worden 
ingediend. Deze 6 aanvragen zijn samen goed 
voor $ 44,000.

De Rotary Foundation financiert onder meer 
End Polio Now. Richt zich bovendien op 
jongeren en educatie, met onderwijs-
programma’s en beurzen voor studenten 
alsook Rotary World Peace Fellowships. Wil je 
meer weten? Kom naar de sessie op de 
Ledencontactdag op zaterdag 6 oktober of 
mail Jan Weber, de D1550 Foundation 
functionaris, omegahighlighter@wxs.nl

Clubbezoek Weert en Weert Land van Horne 
5 september
Het was een bijzonder bezoek aan de clubs 
Weert en Weert Land van Horne, mede gezien 
de locatie, de Paterskerk in Weert, uit het rijke 
roomse leven van de Franciscanen. RC Weert 
Land van Horne is de club van Fons Jacobs, 
mijn voorganger die ook aanwezig was. Altijd 
spannend ☺. 

http://www.rotaryculemborg.nl/ledencontactdag
mailto:INTERIM@COLLETTE.NL
mailto:omegahighlighter@wxs.nl


A(D)G’s GEZOCHT

Assistent (Districts) Gouverneur gezocht
D1550 heeft 9 regio’s. Elke regio heeft een 
Assistent (District) Gouverneur (ADG of AG). Die 
helpt de gouverneur bij het werk. Bevordert 
contact en samenwerking tussen de clubs van de 
regio. Regelt enkele keren per jaar overleg 
tussen de besturen van de regioclubs.  Mijn 
ervaring is dat dat hele leuke bijeenkomsten zijn, 
waar clubs veel van elkaar opsteken: leuke 
projecten samen organiseren, goede 
voorbeelden overnemen, of bijvoorbeeld goede 
sprekers uitwisselen. En je wordt als ADG ook op 
districtsniveau betrokken bij de organisatie. Je 
kunt mee met de gouverneur op clubbezoek. Zo 
leer je Rotary ook beter kennen! 

De regio Helmond heeft een vacature: Cobi
Dijkshoorn heeft het 8 jaar gedaan en wil het 
werk  overdragen aan een collega Rotarian! 
Welk enthousiast Rotary lid van de clubs 
Nuenen, Helmond, jouw club Helmond-Regio, 
Helmond-Quartier van Peellandt, Deurne-Asten-
Someren, Gemert-Bakel/Laarbeek wil Cobi’s
werk voortzetten? Mail Cobi Dijkshoorn
dijkshoorn5421@gmail.com of bel haar 0492 –
36 14 76.

Ook de regio ’s-Hertogenbosch heeft een 
vacature: Arnold Veldman is inmiddels 
inkomend-inkomend gouverneur (2020-2021) 
en wil zijn rol ook aan een enthousiaste Rotarian 
overdragen. Wie van de clubs RC Boxtel-
Oirschot-Haaren, ’s-Hertogenbosch, ’s-
Hertogenbosch Oost, Oss, Oss-Maasland, ’s-
Hertogenbosch West, Heusden, Schaijk-Land van 
Ravenstein, Uden, Veghel, Vught? Mail Arnold 
Veldman via arnold.veldman@planet.nl of 06 –
37 31 80 60.  
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Weert heeft 33% vrouwen in de club, gemiddeld 
in Nederland 25%. Beide clubs scoorden het 
afgelopen jaar het hoogst in de bijdrage aan de 
Foundation. Beide clubs hebben zich met andere 
serviceclubs als de Ronde Tafel, Kiwani’s, 
Juniorkamer, Ladies Circle en de Lions verenigd 
in de Stichting Samenwerkende Serviceclubs 
Weert. Samen en ook met het bedrijfsleven 
organiseren zij serviceprojecten. Een goed 
voorbeeld, zoals Rotary International dat 
stimuleert! 

Bart Maes, voorzitter van Weert, leidde ons in 
de kerk en tuin rond, zeer bekend met de 
historie. Ik heb een mooie tentoonstelling 
mogen openen, die in het kader van open 
monumentendag werd georganiseerd over 
Philips de Montmorency, de graaf van Horn en 
heer van Weert, die in 1568 is onthoofd in 
Brussel op last van de Spaanse koning tegen wie 
hij zich verzette. 

Jeffreye Vossen, voorzitter Weert Land van 
Horne leidde de over nut van discussie na mijn 
inleiding. We spraken onder meer  over 
ledengroei. Dat punt komt vaker naar voren bij 
mijn clubbezoeken. Waarom groeien? Klein is 
ook fijn! Echter, de wereldbevolking groeit, de 
overheid trekt zich terug, de (internationale) 
vraagstukken nemen toe, er is behoefte aan 
maatschappelijke organisaties, als Rotary. Die 
dan door zijn unieke samenstelling van mensen 
over de hele wereld met een professionele 
achtergrond en persoonlijke gedrevenheid veel 
kunnen betekenen. Voor elkaar, voor de 
buitenwereld.

De voorzitters in de biechtstoel

RI CONVENTIE HAMBURG

Oud-gouverneurs Fons Jacobs en Frank van der 
Meijden hebben het initiatief genomen om een 
low budget reis te organiseren naar Hamburg 
van zaterdag 1 juni 2019 tot donderdag 6 juni 
2019. Zij hebben bussen geregeld en 150 kamers 
kunnen reserveren in Hotel One Hamburg-
Alster. De optie verloopt op 1 oktober. Wil je 
mee? Geef je op via 
secretariaatrotary1550@gmail.com o.v.v. single 
of double room en evt. deelname aan de 
busreis. Kosten ca € 450 per persoon (met een 
toeslag van € 250,00 bij een single room) voor 5 
nachten. 
Aanmelden voor de conventie moet apart:
www.riconvention.org

mailto:dijkshoorn5421@gmail.com
mailto:arnold.veldman@planet.nl
http://www.riconvention.org/


CLUBBEZOEK 10 SEPTEMBER

PHF FONS JACOBS
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JEUGDUITWISSELING

DISTRICT LEDENCOMMISSIE

Vacatures District Leden Commissie 
Ledenwerving en ledenbehoud zijn zeer 
actuele thema’s in de hele Rotary 
gemeenschap. D1550 groeit weer, na 10 jaar 
ledendaling. Wereldwijd stijgt het aantal 
leden in de afgelopen 10 jaar netto niet. Er 
komen er 150.000 bij maar die gaan er ook 
elk jaar weer af. Vooral leden die 1-3 jaar lid 
zijn. Werk aan de winkel dus. 

D1550 kent een districtledencommissie. Die 
adviseert de regio of club over ledenbehoud, 
ledenwerving en evenwichtige samenstelling 
(classificaties en leeftijdsopbouw) van een 
club. De aantrekkelijkheid en de continuïteit 
van een Rotaryclub wordt zo bevorderd. De 
DLC adviseert de gouverneur over het 
oprichten van nieuwe clubs door opsporing 
van “witte vlekken” in het district. En wisselt 
goede ervaringen van clubs uit, mede 
gebaseerd op landelijke ervaringen. De DLC is 
namelijk ook vertegenwoordigd in de 
landelijke ledencommissie. En op zaterdag 20 
oktober is er in Breukelen een landelijke 
opleidingsdag voor de 7 DLC’s. Meer 
informatie? Mail Hans Steinhart 
h.steinhart@planet.nl of bel hem via 06 – 52 
60 56 01

Clubbezoek Geldermalsen-Waalkant 10 
september 
Geldermalsen-Waalkant is een club van 20 
leden, stabiel en een goede mix van mannen, 
vrouwen en diverse beroepen. Ook deze club 
organiseert samen met 3 andere serviceclubs 
jaarlijks een evenement: Go Wheels! Tijdens 
het eten houdt een van de leden een 3 
minuten praatje met als thema Inspiratie. 
Dat past goed bij het jaarthema Be The 
Inspiration. Het was een zeer persoonlijk 
verhaal! Na het eten een levendige discussie 
over Rotary. We bespraken ledenwerving en 
ledenbehoud, imago en identiteit. Maar ook 
omgang met sociale media. Over dat laatste 
onderwerp: er is een communicatieplan van 
de 7 gouverneurs in de maak, waarin sociale 
media aan bod komen. 

Soms gaat er iets mis bij de voorbereiding 
van het gouverneursbezoek. Ik was ‘’s 
morgens vroeg naar mijn werk in Zwolle 
gegaan en de gouverneursketen vergeten. Ai, 
ai! Maar voorzitters Cees Veldhuizen was zo 
sportief om zijn voorzittersketen niet om te 
doen ☺. Ik ga nog een keer terug voor de 
echte foto! 

Paul Harris Fellow voor oud-gouverneur Fons 
Jacobs
Op woensdag 11 juli 2018 heeft Fons Jacobs 
een Paul Harris Fellow ontvangen voor zijn 
grote verdiensten als gouverneur D1550 2017-
2018. Zijn club Weert Land van Horne heeft dat 
geregeld. De uitreiking vond plaats bij Fons 
thuis. Hij had zijn club uitgenodigd om de club 
te bedanken voor alle steun. De club heeft veel 
plezier aan het gouverneursjaar van Fons 
beleefd. BBQ, sfeervolle muziek, zonovergoten 
tuin, het werd een mooie avond. De club heeft 
hem ook de eigen Hein Jansen trofee uitgereikt. 
Dit is de prijs voor het lid dat zich het meest 
heeft ingespannen voor de club het afgelopen 
jaar. En Rotary Weert Land van Horne heeft een 
ludiek tintje gegeven aan de uitreiking van de 
PHF. Onder het mom van de Paul Hogan Fellow 
had voorzitter 2017-2018 Bart Jansen hem 
meegenomen naar verre landen en andere 
Rotarysferen en tenslotte via RI president Ian 
Riseley voor het verzorgen van de Paul Hogan
Fellow! 

Op zaterdag 22 september van 09.30 tot13.00 
uur in het Kalsbeek College, Jozef Israëlslaan 56 
in Woerden is er een informatiedag.  
Na een introductie over de soorten 
jeugduitwisselingen voor jongeren tussen de 15 
en 21 jaar volgen diverse informatierondes. De 
uitwisselingen zijn voor bestemd kinderen van 
Rotarians maar ook van niet-Rotarians. De 
sessies zijn voor mogelijke kandidaten met of 
zonder ouders. Er zijn ook aparte informatie 
sessies voor clubjeugd-commissarissen, leden en 
bestuursleden. Mogelijke gastouders kunnen 
zich voegen bij een ronde over het hosten van 
een jaar uitwisselingsstudent. Meer informatie 
op: www.rotary.nl/yep. Daar kun je je tevens 
voor deze bijeenkomst opgeven.
Voor vragen: e-mail: 
info@rotaryyouthexchange.nl. 
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