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Beste Rotarians
 
Augustus, de eerste maand van mijn gouverneursjaar zit erop. Een rustige start en 
mijn eerste zeer prettige clubbezoeken zijn inmiddels een feit. Ondanks dat ik in de 
aanloop van mijn gouverneurschap al veel Rotarians heb ontmoet, lijkt me een nadere 
kennismaking op zijn plaats.

Ryla 2013

De RYLA 2013 wordt dit jaar gezamenlijk georganiseerd door District 1550 
en District 1630, en vindt plaats van 15-17 november 2013 in Bergeijk 
(ZO-Brabant). Het thema van dit jaar is DE NIEUWE LEIDER en het is  
de RYLA-commissie gelukt om een zeer inspirerend programma samen  
te stellen. Clubs worden binnenkort verzocht op zoek te gaan naar een 
jongere die het waard is om aan dit zeer unieke weekend deel te nemen.

Nieuwe website

Maandag 19 augustus gaat de nieuwe website van Rotary Interna  tional 
‘live’ met daaraan gekoppeld een compleet nieuwe huisstijl.

Pi-GRaNt

Recent kregen de 7 Nederlandse 
districten het bericht dat de aan vraag 
voor de PI-Grant door RI is toegekend. 
Dat betekent dat we met een relatief 
geringe investering het projectvoorstel 
kunnen gaan uitvoeren om het imago 
van Rotary te verbeteren. Komende  
tijd horen jullie hier meer over.

RotaRy 
iNstitute 
MoNaco

Van 5 tot 10 november 
vindt het jaarlijkse 
institute plaats. 
Meer informatie is te 
vinden op de website 
www.rotary-institute-
monaco2013.mc/en/

         DistRictsweRkDaG 
          zaterdag 5 oktober - Best
Op zaterdag 5 oktober wordt de 
Districts Informatiedag gehouden  
in Best op het Heerbeekcollege. Het 
programma is zo goed als rond. We 
hebben ons de kritiek van het vorig  
jaar ter harte genomen en een breder programma gemaakt voor inkomend voorzitters. Dat neemt niet weg dat het een uitermate interessante dag blijft 
voor alle Rotarians uit ons district.

Er worden weer workshops georganiseerd 
waar we verschillende onderwerpen uitdiepen en gelegenheid is zijn om hierover van 
gedachten te wisselen. Er wordt aandacht 
besteed aan:
 Rotary Foundation en dan in het  

bijzonder het aanvragen van districtgrants. PR& Communicatie: social media en website Jeugd : scholarships en Rotaract
 Vocational Service Job Rotary
 Wijzigingen Counsil on Legislation clubbezoekeN 

augustus en september 

13 aug di Geldermalsen
15 aug do ‘s Hertogenbosch-West
15 aug do Wijchen-Beuningen-
  Tweestromenland
21 aug wo Weert
22 aug do Geleen
23 aug vr Best
28 aug wo Weert-Land van Horne
29 aug do Eindhoven-Zuid
30 aug vr Wamel-Maas en Waal
02 sept ma Geldermalsen-Waalkant
02 sept ma Oss
03 sept di Maastricht
05 sept do Eindhoven-Eeckaerde
10 sept di Elst - Overbetuwe
11 sept wo Helmond-Regio
12 sept do Cuijk-Maaskant
18 sept wo Roermond
19 sept do Zaltbommel
20 sept vr Helmond
25 sept wo Oss-Maasland
26 sept do Bladel, Reusel- 
  De Mierden

Deze maandbrief is bestemd voor alle leden en belangstellenden van 
de Rotaryclubs in District 1550 en staat op de website van ons district.

 nl.linkedin.com/pub/jan-hol/24/ba7/aa2     rotary.nl/leudal/Blog-Gouverneur-Jan-Hol/ 

 twitter.com/JanHolbox     www.facebook.com/jan.hol.37    

Ik ben geboren en getogen in Venlo (1946). Hoewel binnen ons gezin destijds de Limburgse 
mijnen het gesprek van de dag waren wilde ik wat anders, koos voor de zeevaart en werd 
machinist (SWTK). Een aantal jaar ben ik vervolgens werkzaam geweest als agent voor 
verpakkingen, echter ik kon ‘mijn ei’ niet kwijt. Ik besloot zelf te gaan produceren en 
hierdoor ontstond wat ik zocht: creativiteit, productie, marketing, communicatie en verkoop. 
Europa werd mijn speelveld. Samen met mijn vrouw Wies, en later ook met onze 3 kinderen 
Martijn, Anouk en Chantal, bouwde ik mijn bedrijf op tot anno nu 400 medewerkers en  
2 fabrieken in Echt en Gliwice (Polen).
 
Zo’n 25 jaar geleden werd ik gevraagd lid te worden van Rotary Leudal, zoals later zou gaan 
blijken precies op tijd. Rotary sprak mij aan door de verschillende persoonlijkheden en 
beroepsgroepen. Ik mocht ineens tegen een longspecialist Piet zeggen. Sterker nog, zij 
bleken met hetzelfde te zitten als ik: smal denkend in ons eigen vakgebied. Rotary heeft 
mijn beeld veranderd en heeft eraan bijgedragen dat ik beter in mijn werk en in de 
maatschappij kwam te staan. Bovendien kreeg ik gehoor binnen de club en daarbuiten, 
waardoor ik beter besluiten kon nemen.
 
Toevalligerwijs kwam ik twee jaar geleden in contact met het team dat inmiddels al een 
aantal jaar met verve ons district begeleid. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ik 
niet anders dan vereerd kon zijn met het verzoek om me kandidaat te stellen als gouverneur.  
Hoewel ik ten opzichte van hun mager afsteek qua parate Rotarykennis, meen ik met mijn 
achtergrond als communicatieman toch iets toe te kunnen voegen aan de veranderende tijden 
waar wij als Rotary in mee moeten. Landelijk ben ik bovendien verantwoordelijk voor de 
portefeuille PR & Communicatie. Maar genoeg over mijzelf. Aan de slag!

liDMaatschaPsMaaND

Augustus is de ‘Lidmaatschap en 
nieuwe leden-’ maand bij Rotary.

Alle Rotarians worden opgeroepen om te laten zien aan anderen dat  
ze lid zijn van Rotary en wat Rotary allemaal doet in de maatschappij, 
bijvoorbeeld door het logo hiernaast te delen via social media of door  
het Rotary-speldje te dragen.

In deze eerste 
nieuwsbrief 
staan vooral 
veel data 
(relevante data 
zijn tevens na te 
lezen op de site 
onder het kopje 
‘activiteiten’). 
Toekomstige 
nieuwsbrieven  
en ook onze 1550-
website vul ik graag 
aan met nieuws van 
jullie. Als iets wordt 
georg aniseerd wat 
voor het hele district 
interessant is of als  
er een ontwikkeling  
is binnen de club,  
laat het me weten. 
We kunnen immers 
van elkaar leren en 
samenwerken loont!


