Aan de secretarissen van alle Rotaryclubs in Nederland

Informatie over de Multi Districts Conferentie 2008
Bilthoven, november 2007

Beste Rotarians,
Op zaterdag 17 mei 2008 vindt in Hart van Holland te Nijkerk de Multi Districts Conferentie (MDC), de
gezamenlijke districtsconferentie van de zeven Nederlandse districten van Rotary International plaats.
Tijdens deze conferentie zal uitvoerig worden stil gestaan bij de drie centrale thema’s van Rotary in het
lopende Rotaryjaar: water, gezondheid en honger. Sprekers zullen daarover dan nader het woord voeren.
Tijdens deze conferentie hopen wij tevens het totaal bedrag bekend te kunnen maken dat door de 475
Nederlandse clubs tezamen is besteed of bijeengebracht voor projecten, die verband houden met deze
aandachtspunten.

Wat kunnen de clubs doen?
De gouverneurs van de gezamenlijke districten roepen hierbij alle clubs in Nederland op projecten uit te
voeren of geld bijeen te brengen, zodat Rotary kan tonen, dat men van de leden van onze clubs niet alleen
woorden maar ook daden mag verwachten. Om een substantiële bijdrage te kunnen leveren gaat Rotary
Nederland uit van een bijdrage van minimaal € 5.000,-per club. Dit bedrag is overigens een streefbedrag.

Waar gaat het geld naartoe?
Veel clubs zijn al druk bezig met projecten en fundraising ten aanzien van genoemde thema’s. In sommige
gevallen is zelfs sprake van projecten die qua omvang meerjarig zijn. Aan deze clubs wordt hierbij gevraagd
om hun vorderingen op een door ons speciaal daarvoor ingerichte website te plaatsen en vervolgens de stand
van zaken periodiek bij te werken.
Wanneer een club zelf nog geen specifiek doel voor ogen heeft, kan men via de website zich aansluiten bij
een project van een andere club of deelnemen aan één van de drie door Rotary Nederland gekozen
deelprojecten van Simavi, the Hunger Project en Mercy Ships. Informatie over deze projecten is te vinden op
onze speciale website die daarvoor is ingericht.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om een bijdrage aan het Comité MDC 2008 over te maken, waarna wij
voor de verdere bestemming zullen zorgen. Uiteraard zullen wij u hierover nader informeren. Deze bijdrage
kunt u overmaken op bankrekening 13.61.67.322 t.n.v. Stichting Multidistrictsconferentie 2008.
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De website met voor elke club een eigen pagina
Het is voor Rotary Nederland een uniek gebeuren. Immers, via www.mdc2008.nl is de door iedereen te
openen speciale MDC-website bereikbaar. Daarop is alle benodigde informatie rond deze nationale actie te
vinden en krijgen de secretarissen van alle clubs middels een in deze brief meegeleverde inlogcode en een
password toegang tot een voor elke club unieke pagina, die men zelf kan invullen en beheren. Op deze
pagina kunt u dus uw project en fundraisingacties onder de aandacht brengen bij alle Nederlandse Rotarians.
Op de landkaart van Nederland die op onze site prijkt zijn alle plaatsen waar Rotaryclubs zijn gevestigd met
een grijze gekleurde stip opgenomen. Zodra een club actief in deze is, wordt de plaatsnaam met een rode
stip aangegeven. Als de activiteit vandaag plaatsvindt dan met een blauwe stip.
(NB: voor plaatsen waar meerdere clubs zijn gevestigd zal de kleur donkerder zijn).

Anders dan anders
Lijkt het gebruik van een website voor een landelijk project al iets nieuws in de wereld van Rotary
Nederland, ook de interactie met de leden mag dit jaar bijzonder worden genoemd. Bezoekers aan deze site
kunnen namelijk door een stem uit te brengen laten weten welke van de door de clubs geafficheerde acties
het meest sympathiek worden gevonden.
Tijdens de MDC 2008 in Hart van Holland te Nijkerk zullen de clubs met de meeste stemmen worden
uitgenodigd hun goede doel te presenteren aan de bezoekers. De beste presentaties worden beloond met een
voor dit doel ter beschikking gesteld geldbedrag.

Medewerking is van essentieel belang
Wij willen nogmaals benadrukken dat het van essentiéél belang is dat alle clubs hun medewerking verlenen.
Immers, alleen op deze wijze kan het totaal bedrag van alle activiteiten gedurende het Rotaryjaar 2007-2008
inzichtelijk worden gemaakt.
Alle clubs zullen de komende maanden door middel van elektronische nieuwsbrieven die het systeem
automatisch genereert, regelmatig van de stand van zaken op de hoogte worden gehouden.
Rekenend op uw welwillendheid wordt u verzocht op uw reguliere bijeenkomsten aandacht te besteden aan
deze actie rond de MDC 2008 en het eventuele eigen actieplan. Alleen met uw steun wordt het een succes!

Deze e-mail wordt ook per post aan iedere club verzonden. Iedere secretaris ontvangt eveneens per post een unieke
inlogcode om op de eigen pagina te kunnen inloggen.

Presentaties
Tijdens de gehele MDC2008 dag zijn er presentaties in de vorm van een markt. De sponsoren en de uitvoerders van de drie landelijke projecten krijgen zo de gelegenheid zich zelf op de kaart te zetten. Hiernaast bieden wij ook de gelegenheid aan circa 20 clubs om, conform wat is gedaan bij de MDC2005, zich zelf te pre-
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senteren met een project, een dienst of een product. De clubs die van deze gelegenheid gebruik willen maken
kunnen dit melden door het sturen van een aanmelding, bij voorkeur onder vermelding van het onderwerp,
naar het e-mailadres cees.pannekoek@tiscali.nl. De aanmelding kan vanaf heden tot 22 december geschieden.
Uiterlijk voor de Kerstdagen zullen, voor zover nog nodig, de clubs dan worden verzocht om het onderwerp
kenbaar te maken. Ingeval er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zullen zijn, zal de commissie die
hiermede is belast, op basis van aanmelddatum en onderwerp de toewijzing doen. Uiterlijk 3 januari 2008
krijgt dan de club de melding of de prestatie op de MDC2008 kan worden gegeven.

Namens het organiserend Comité MDC 2008,
Paul van Goor (Themacommissie)
Jan Trapman (Commissie PR en Publikatie)
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Bijlage

Aanmelding eigen project op website MDC 2008
U kunt uw eigen project op de website MDC 2008 aanmelden. Daartoe gaat u als volgt te werk.
1. Inloggen
2. Klik vervolgens op Project vanuit het menu
3. Selecteer vervolgens het project, of dien een aanmelding in voor een nieuw project.
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