
RANA nieuwjaarsreceptie 2017 
ddoooorr  ddee  rreeddaaccttiiee  

                

 

Op 8 januari 2017 vond de jaarlijkse RANA Nieuwjaarsreceptie plaats, ook dit jaar weer in Café De 
Manen in Amstelveen. Na de drukke feestdagen is het altijd weer een goed moment om elkaar het 

allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. 

Op de zo’n bijeenkomst wordt er altijd even teruggekeken door de voorzitter naar het afgelopen (half) 

jaar. Joss noemde een aantal gebeurtenissen die leden persoonlijk hadden getroffen. In augustus 

kwamen twee van ons in het ziekenhuis terecht, maar gelukkig zijn ze weer helemaal opgeknapt. Een 
ander kreeg kort geleden een ongeluk en deed ons vanaf zijn ziekbed de hartelijke groeten. 

Allemaal onverwachte zaken, maar dan zijn we er voor elkaar, want dat is ook Rotary. 

De eerste helft van dit Rotaryjaar zijn we veel buiten de deur van onze clublocatie geweest. Ook in de 

zomer blijven we elkaar ontmoeten op de woensdagavond en doen iets samen, zoals de toren 

beklimmen van de St.Urbanus, gaan we naar het Bostheater, wandelen we aan het strand of gaan we 
ergens lekker eten. Na de zomer waren de sprekers op de woensdagavond weer welkom en zij 

hebben ons VERRIJKT met hun verhaal en kennis van zaken.  

In oktober stonden we even stil bij ons 12,5 jarig bestaan en kwam gouverneur Hetty Deinum onze 

drie Amstelveense RCs bezoeken. 

We gaan dit jaar actief op zoek naar nieuwe leden en we organiseerden in november een Open 
Avond. Het werd een leuke en goed bezochte avond. Een van onze leden is verhuisd naar een RC in 

Arnhem, maar kwam deze zondagmiddag ons toch nog een goed Nieuwjaar wensen.  

Natuurlijk zijn we ook al volop bezig met projecten. Zo hebben we ouderen begeleid naar een 

muziekmiddag georganiseerd door de vrijwilligerscentrale en naar het jaarlijkse NOF-kerstdiner in het 
Van der Valk-hotel.  



Vooral in de tweede helft van dit Rotaryjaar staat er nog veel te gebeuren……En dat doen we samen, 
want we hebben elkaar nodig! 

Dan, zoals gebruikelijk, vertelt de inkomend voorzitter heel in het kort wat hij in ‘zijn’ jaar van plan is. 
Bert vindt dat we klaar zijn voor actie. In zijn jaar 2017-2018 gaat hij daarop aansturen, met 

interactieve programma’s en zinvolle onderwerpen. 

Thema voor het komend Rana jaar is: “Fun(d)raising above self”  
Zijn doel is om naast de bestaande projecten nog twee grotere fondsenwervingsacties te organiseren 

om Rotary verder op de kaart te zetten en nog nader te bepalen goede doelen financieel te 
ondersteunen. 

 
Aan zijn zijde heeft hij de nieuwe inkomend-inkomend voorzitter en dat is geworden; Alberdien 

Hamminga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


