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ROTARIAN EN GOLF
 
Onderstaande oproep is namens DGFR wellicht interessant:
 
Golf is een sport die door veel Rotarians beoefend wordt. De Dutch Golfing Fellowship 
of Rotary (DGFR) is een fellowship met ruim 200 leden die al sinds 1993 bestaat. 
Geïnteresseerd? Bezoek dan de website : www.dgfr.nl.

BESTEL UNIEKE CLUBEDITIE 
(OF HET COMPLETE ROTARY JAARBOEK)
 
Het Rotary Jaarboek, voorheen automatisch naar 
alle clubs gestuurd met alle landelijke informatie 
en leden -contactgegevens, is sinds kort te 
bestellen naar keuze in een landelijke, districts-, 
regio- of clubeditie. 

Meest uniek zijn de clubedities, waar elke club 
haar eigen documenten aan kan toevoegen om zo 
tot een unieke eigen versie te komen. Lees de 
handleiding Jaarboek op maat bestellen of ga 
direct naar Lead om je bestelling te doen. 
Overigens blijven álle ledencontactgegevens voor 
elke Rotarian digitaal beschikbaar door deze  te 
bekijken op Lead (de basis van het Jaarboek). 

ROTARY APP: ONMISBAAR 
EN ZÓ GEÏNSTALLEERD 
Inmiddels is de (gratis) Rotary App 
al door zo’n 3000 Rotarians op hun 
smartphone of Iphone geïnstal-
leerd. 

Met de Rotary App kun je nieuws bekijken, 
clubnieuws aanmaken, gegevens van 
club leden bekijken en direct contact met 
hen opnemen en je attendance doorgeven. 
Inmiddels zijn via de App ook de 
contactgegevens van alle clubs en alle oud)
le den te raadplegen en zijn de social media 
kanalen van Rotary opgenomen. Nog niet 
gedowload? Kijk voor meer informatie en 
een handleiding op www.rotary.nl/
official_app/

5 MEI START LANDELIJKE MEDIACAMPAGNE ROTARY

Aanstaande maandag 5 mei start landelijk de derde en laatste reeks televisie en 
internetcampagnes met de nadruk op ledenwerving. Dit tweede blok is gekozen voor 
het thema ‘laaggeletterdheid’. internetcampagnes met de nadruk op ledenwerving. Dit 
tweede blok is gekozen voor het thema ‘laaggeletterdheid’.

Het doel is om de successen die Rotary inmiddels heeft bereikt op het gebied van 
laaggeletterdheid in te zetten om de belangstelling van potentiele leden te wekken. 
Op tv is gekozen voor een commercial die op alle regionale zenders in Nederland wordt 
uitgezonden op de volgende data in mei: 5,7,9,11,13,15,17,19, 21, 23 en 25. De commer-
cial staat ook online op het Rotary Youtube kanaal. Naast de commercial op tv wordt 
via internet ‘Real Time Bidding’ ingezet.
 
Gelden voor deze campagne zijn na goedkeuring van het door D1550 PR-plan voor
een kwart beschikbaar gesteld door de Nederlandse districten en na goedkeuring
van de ingediende grant voor driekwart aangevuld door Rotary International.

RELEVANTE DATA
    
24 mei  Districtsconferentie 
 Voor het hele gezin!  
 Kasteeltuinen Arcen    

1-4 juni  RI Conventie Sydney 

Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd 
voor de districtsconferentie op zaterdag 24 
mei a.s. Het wordt een dag voor de hele 
familie die jullie niet mogen missen. Als 
sprekers hebben we niemand minder dan 
ruimtevaarder André Kuipers en futuro loog 
Jempi Moens bereid gevonden om ons te 
trakteren op een wervelende spreekbeurt 
over ruimte,toekomst en de
rol van Rotary daarin. 

Meer informatie en het programma is te 
vinden op www.rotary.nl/d1550/nieuws/
Infodistrictsdag/ 

Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór 10 
mei via www.onlineaanmelding.nl/rotary/

DISTRICTSCONFERENTIE

OPROEP 
ROTARIANS IN BEELD 
Om Rotary in Nederland een 
helder, eigen gezicht te geven, zijn we op zoek naar beeld 
(foto’s, filmpjes) waarin 
Rotarians in actie zijn. 
Dat mag in eigen land zijn of over 
 de grens, zolang de Rotarian in  
beeld maar lid is van een club uit  
een van onze zeven districten.  
De foto’s of filmpjes worden in 
overleg gebruikt voor diverse media 
(website, nieuwsbrief, brochures, 
digitaal magazine). Stuur het beeld 
graag via wetransfer.com op naar 
redactie@rotarynederland.nl 
Alvast hartelijk bedankt!

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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