
ROTARY DISTRICTSCONFERENTIE 1550, 
EEN INSPIRERENDE BELEVENIS!
 
Zaterdag 24 mei jl. beleefden wij een zeer geslaagde DISCO bij de  
Kasteeltuinen in het Limburgse Arcen. Een echte Rotary-familiedag  
met een aanprekend programma voor jong en oud.

 
De dag startte in de Casa Verda, die voor de gelegenheid was omgebouwd tot 
een conferentieruimte, met een verrassende opening door commissaris van de 
Koning en tevens Rotarian Drs. Th.J.F.M. (Theo) Bovens. Vervolgens werden 
wij welkom geheten door President Representative namens RI Dhr. Friedrich 
Neddermeier (D 1850).

 
Aansluitend aan de assembly stonden de eerste twee bijzondere sprekers op het 
programma: Jempi Moens en zijn dochter Laura. Het thema communicatie in 
de veranderende tijd werd door allebei zeer boeiend gebracht. Vooral Laura zal 
veel van de aanwezige Rotarians aan het denken hebben gezet met haar uitleg 
over generatie Z, oftewel ‘the digital natives’ en ook bekend als de makkelijke 
generatie. Deze jongeren, zo leerde Laura ons, zijn de uitvinders van: geniet 

nooit met mate! Ze vinden bovendien dat je alles met elkaar moet kunnen 
delen en zijn de bedenkers van ‘the Fun Theory’: als je gedrag van mensen 
wilt veranderen, dan moet je het vooral leuk maken onder het motto ‘hate to 
compromise, love to maximize’. Kijk maar eens naar de volgende filmpjes: 
www.youtube.com/watch?v=NmwqPooNAzk
www.youtube.com/watch?v=hMOQHsWfOB4
 www.youtube.com/watch?v=Y4cTLHf1ZUo
 
Ondernemingen of verenigingen die aandacht hebben voor de beleving  
van klanten of leden (dus ja, zeker ook Rotary!) gaan het verschil maken.  
De volgende spreker die op het programma stond, was Astronaut André 
Kuipers. Hij nam ons mee en liet ons zijn ruimtereis van begin tot eind 
meebeleven aan de hand van prachtige verhalen en schitterende beelden 
uit de ruimte. De kinderen, die hadden eerder die ochtend al een voor-

proefje met André Kuipers gehad middels een meet & greet (André 
kwam nota bene met de helikopter!), verkenden ondertussen het park 
onder begeleiding van de betrokken leden van Rotaryclub Leudal.
 
Gezamenlijk begaven we ons in de voormiddag naar het toernooiveld 
waar chef-kok René Brienen en zijn crew klaarstonden om ons te laten 
genieten van een heerlijke aspergelunch. Ondertussen werden we 
geëntertaind middels een roofvogelshow en optredens van leerlingen 
van het Venlose Valuas college.

 
Het was geweldig om zoveel Rotarians uit ons district, al dan niet met 
hun gezin, weer terug te zien. Een dag die mij nog lang zal heugen.

‘END POLIO NOW’ TULPENACTIE!
 
WEET U HET NOG? Eind vorig jaar, ter gelegenheid van de nationale actie  
op radio en tv in het kader van de ramp op de Filipijnen, werd er een veiling 
georganiseerd door het tv-programma ‘man bijt hond’. Een delegatie van 
gouverneurs was aanwezig om te bieden op een nieuwe tulp. Rotary droeg  
op deze wijze € 12.000,- bij aan de actie en de nieuwe tulp heeft de naam 
‘End Polio Now’-tulp gekregen.

Zaterdag 24 mei jl. werd de ‘End Polio Now’-tulp officieel gedoopt bij de Kasteeltuinen 
te Arcen. Bollenteler Jan Ligthart en zijn vrouw Jozé waren hiervoor speciaal vanuit 
Den Helder naar de Kasteeltuinen afgereisd.

Begin september is de eerste serie bollen klaar, echter u kunt vanaf heden reeds voorinschrijven 
via de volgende link: www.onlineaanmelding.nl/rotary/  De ‘End Polio Now’-tulpenbollen 
worden aangeboden per luxe verpakking van 25 stuks en kosten € 15,-. Een groot deel van de 
opbrengst gaat naar Rotary ‘End Polio Now’.

P.S. Er zijn legio mogelijkheden om de tulpenbollen op een positieve manier in te zetten. 
Bijvoorbeeld als cadeau namens uzelf of namens de club of misschien wilt u als Rotaryclub 
er wel een gemeenteplantsoen mee aanplanten in ruil voor aandacht voor Rotary!  
Voor acties van grote omvang, gaan wij graag met u in overleg. U kunt dit aangeven op 
www.onlineaanmelding.nl/rotary/  

DERDE MEDIACAMPAGNE 
WEDEROM SUCCESVOL
 
Onlangs is de campagne ‘Laaggelet-
terdheid’ afgelopen. Deze campagne 
liep van 5 t/m 25 mei. Wij willen u 
graag, door middel van een aantal 
cijfers, laten weten hoe deze cam-
pagne gelopen is. 

Via Google Adwords werden er adver -
tenties geplaatst zodat de campagne 
onder de aandacht kwam. De doelstel-
ling hierin was om 2.000 kliks op deze 
advertenties te krijgen, uiteindelijk 
werden dit 11.396 kliks. De doelstel -
ling voor het aantal impressies was 
1.901.066, er werden uiteindelijk 
871.240 impressies geregistreerd. Het 
aantal impressies geeft aan hoeveel 
mensen de advertentie hebben gezien. 

Er is een extreem hoge doorclickratio 
van 1,3% gerealiseerd. Dit geeft aan hoe 
vaak mensen op de advertentie klikken. 
Door het hoge aantal clicks is er een 
lager aantal impressies gerealiseerd.

Voor Facebook was de doelstelling 
2.700 kliks, dit werden uiteindelijk 
5.944 kliks. De doelstelling voor het 
aantal impressies was 8.880.000, 
uiteindelijk werden 23.144.160 im-
pressies gerealiseerd. Zeer positieve 
aantallen dus!

De afgelopen maand kreeg de website
www.ontdek-rotary.nl 6.322 bezoeken. 
Noord-Holland heeft deze website het 
meest bezocht met 2.799 bezoeken. 
Drenthe daarentegen had de minste 
bezoeken gebracht, 356 mensen be-
zochten de website. Ondanks dat zij  
de minste bezoeken brachten, bleven  
zij wel het langste op de website, 
gemiddeld 55 seconden.

DEZE MAANDBRIEF IS GESTUURD AAN ALLE ROTARIANS VAN DISTRICT 1550 (MET EEN E-MAILADRES 
ZOALS OPGENOMEN IN LEAD 2) EN STAAT TEVENS OP DE WEBSITE VAN ONS DISTRICT.
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