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Duo-voorzitters met een plan 
 

 
Normaal gesproken wordt rond de datum van 1 juli (start van het nieuwe Rotaryjaar) 
de nieuwe voorzitter geïnstalleerd en stellen ook andere bestuursleden hun functie 
ter beschikking of blijven ze bestuurslid. 
 
Maar de afgelopen maanden was niets meer normaal. 
 
11 maart 2020 hadden we onze laatste bijeenkomst; 
een Verwendiner voor de oudere bewoners van 
Belmonte. In het weekend daarna werd vanuit de 
overheid dringend geadviseerd, vanwege het corona-
virus niet meer met groepen bij elkaar te komen, werd 
de horeca gesloten en moesten we afstand houden. 
 
Geen clubavond meer en geen gezellige borrel met 
elkaar na afloop aan de bar. Drie weken hebben we 
elkaar niet gezien toen we voor het eerst via Zoom/de 
computer elkaar konden vragen of het nog wel allemaal 
goed ging. Dat zoomen vond niet iedereen geweldig, 
maar er was weer even contact. Eind mei gingen we in 
drietallen elkaar weer ontmoeten (clubs van 3) met 
natuurlijk 1,5 meter afstand van elkaar. Op 3 juni 
konden we voor het eerst in onze eigen clublocatie 
afspreken om diverse Clubzaken door te nemen. 
Natuurlijk helemaal coronaproef. 
 
Inmiddels hadden diverse leden uitgesproken om 
diverse redenen per 1 juli geen lid meer te willen zijn, 
waaronder de voorzitter. 
 
 



Liesbeth, als inkomend voorzitter heeft zijn taak overgenomen tot 1 juli en per 1 juli  
 
heeft ze samen met Doris 
het voorzitterschap als duo 
op zich genomen. Ze blijven 
nu twee jaar aan en zorgen 
zo voor de hoognodige 
continuïteit. Gelukkig blijft 
Cees penningmeester en 
wordt Marijke de nieuwe 
secretaris. 
Alberdien ondersteunt het 
bestuur als oud-voorzitter. 
 

Ondanks het uitgedunde ledenaantal moet het ons weer lukken het plezier en de 
fellowship terug te brengen in de club, zodat we weer mooie projecten kunnen 
oppakken. 
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom, die het Rotary-motto ‘Service Above Self’ 
onderschrijven, zie ook 
https://www.rotary.nl/amstelveennieuweramstel/wat%20is%20rotary/grondslagen/  

 
Bij Liesbeth en Doris bestaat in ieder geval geen twijfel, zij hebben er zin in en de 
aanwezige leden stemmen van harte in met hun gepresenteerde plannen. 
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