
       Rotary Club Almere Weerwater 

      opgericht 16 juli 1998 - Clubnummer 433 
 

Secretariaat: C. Van Eesterenplein 251, 1333 HH  Almere Telefoon: 036-5328648 mobiel: 06-19007255  
e-mail: rene@avoort.nl  bankrekening: Rabobank Almere IBAN: NL42RABO0302571981 

Clubadres: Restaurant View, Bergsmapad 1, 1324 ZK  ALMERE  Tel. 036-5304530 

 
                          Persbericht 
 
 

Rotaryclub Almere Weerwater organiseert 1e Rotarycafé 
 
Rotaryclub Almere Weerwater krijgt regelmatig vragen van Almeerders over wat is 
Rotary, hoe werkt een plaatselijke club en zou het lidmaatschap ook wat voor mij 
zijn. Daarom heeft Almere Weerater het initiatief genomen om een Rotarycafé te 
organiseren op woensdag 14 november 2018 in restaurant View aan het Weerwater. 
 
Achtergrond:  
Voor een aantal mensen heeft Rotary iets afstandelijks en ongrijpbaars. Niets is minder waar. 
Rotary staat midden in de samenleving en maakt zich dienstbaar binnen en buiten de eigen 
leefomgeving. Daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor vrienden (fellows) die houden van 
kameraadschap en betrokkenheid. Het Rotarycafé is bedoelt om Almeers die meer willen weten 
over Rotary en een lidmaatschap overwegen, een goed beeld te geven over deze community.  
 
Rotary Club Almere Weerwater maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary 
International. Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten en telt circa 500 clubs met in totaal 
ruim 19.000 leden.  
 
Programma: 
Woensdagavond 14 november worden belangstellenden tussen 19:00 en 19:30 verwelkomt in het 
clubhuis van Rotary Almere Weerwater, restaurant View aan het Bergsmapad 1 te Almere  
 
Na een introductie over Rotary en de Almeerse invulling is er gelegenheid tot informeel overleg 
en vragen stellen. Na de pauze is er een gastspreker uitgenodigd. Dit keer is dat Drs. Sjirk Kok 
van het RIVM. Sjirk Kok werkte eerder bij o.a. Solvay en Abbott in verschillende Europese 
landen en is gepokt en gemazeld in de wereld van vaccins. Sinds een aantal jaren is hij binnen 
het RIVM o.a. verantwoordelijk voor de inkoop van alle vaccins die in Nederland verstrekt 
worden. De meest bekende en besproken vaccins zijn de jaarlijkse griepvaccins. 
 
De inkoop van deze vaccins is een complex proces waarbij vele partijen over de hele wereld met 
elkaar samenwerken. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Sjirk zal ons uitleggen hoe dat 
allemaal werkt, hoe we dat in Nederland hebben geregeld en toelichten aan de hand van een 
aantal voorbeelden. 
 
Aanmelden 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen aan r.avoort@kpnmail.nl 
voorzien van naam en telefoonnummer. Een van de bestuursleden neemt dan z.s.m. contact met 
u op voor een persoonlijke uitnodiging. 
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