
CLUBBEZOEKEN 

JANUARI
13 jan ma Sittard-Geleen Deux Villes
14 jan di Eindhoven-Soeterbeek
20 jan ma Uden
21 jan di Venray
22 jan wo ‘s Hertogenbosch
27 jan ma Gulpen-Vaals
29 jan wo Venlo-Land van Gelre

FEBRUARI
03 feb ma Deurne-Asten-Someren
04 feb di Schaijk - Land van Ravenstein
05 feb wo Maastricht-Oost
10 feb ma Heeze
11 feb di Eindhoven-Welschap

STANDAARD 
CLUBSTATUTEN

De afgelopen tijd zijn vanuit Rotary 
Nederland berichten gecommuniceerd  
in verband met de voor Rotaryclubs in 
Nederland dwingend voorgeschreven 
standaard clubstatuten. Binnen ons 
district laten we deze berichten voor -
als nog voor wat ze zijn. In het nieuwe 
jaar kunnen de clubsecretarissen wel 
een schrijven verwachten waarin wordt 
uitgelegd wat de te ondernemen 
stappen op dit gebied zijn en 
hoe deze wijzigingen zich 
ver houden tot het huis-
houdelijk reglement.

BESTE VRIENDEN,
 
Een voor mij bijzonder jaar komt bijna ten einde. Inmiddels 
heb ik 49 van de 73 clubs binnen ons district bezocht en ben 
actief bezig met de doelen die ik me binnen het gouverneur
schap heb gesteld. Ik geniet er met volle teugen van, maar  
ben natuurlijk ook blij dat ik even wat gas terug kan nemen,  
om er in januari weer volop tegenaan te gaan.

NIEUWE NEDERLANDSE 
ROTARYSITE 21-12 ONLINE
 
Nadat Rotary International eind 
augustus 2013 een nieuwe huisstijl 
met een geheel nieuwe website 
introduceerde, is ook in Nederland 
besloten de vormgeving van de 
website aan te passen.

Dat het in ons land een uitgebreid portal  
is geworden - waar niet alleen rotary.nl en 
de zeven Nederlandse districten gebruik 
van maken, maar ook al bijna 400 (!) 
Rotaryclubs - maakte dit tot een grote 
uitdaging.  Inmiddels zijn de voorberei-
dingen in een afrondende fase en de 
(voorlopige) datum van overgang is  
gesteld op 21 december 2013.

JAN VADER MEMORIAL 
WATERTANKPROJECT
 
In verband met het Jan Vader 
Memorialwatertankproject  
bezocht projectcoör dinator  
Hub Duijssens van RC Tiel  
medio november Nakuru (Kenia).

De intentie voor deelname aan deze reis was het verzamelen van meer informatie en inzicht 
in het bestaande project met het oog op de aanvraag voor een Global Grant bij TRF voor het 
‘Jan Vader Memorial Project’ van RC Tiel. Deze doelstelling is gerealiseerd. Indrukwekkend 
waren de transformatieve effecten die de bouw van een watertank op de ontvangers heeft 
gehad, aldus Duijssens. Het gaat duidelijk om meer dan een watertank. De lokale 
gemeenschap zit in een positief veranderingsproces. De 6 T’s: Tank, Trees, Toilets, 
Tablebanking, Teaching/Training en Transformatie beginnen hun vruchten af te werpen. 
Lees het volledige verslag op onze districtssite:  www.rotary.nl/d1550/nieuws/Kenia.doc/

Ons district vindt het belangrijk om haar leden,  
met speciale belangstelling voor Vocational Service, 
de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het 
Vocational Service Seminar over arbeidsethos.

Dit seminar vindt plaats op 8 februari 2014 in De Witte 
Bergen te Eemnes en wordt georganiseerd door de  
Vocational Service-districtscommissies van de districten 
1570, 1580 en 1600.
 
Ons district heeft zich bij dit initiatief aangesloten,  
omdat het voor geïnteresseerden een prima gelegenheid is 
om in Rotaryverband na te denken over zaken als ethiek, 
integriteit en duurzaamheid. Meer info vinden jullie terug 
op onze website: www.rotary.nl/d1550/activiteiten/
Vocational%20Service%20Seminar%20Arbeidsethos.doc/

RELEVANTE DATA

8 februari  Vocational Service Seminar 

28-29 maart  PETS (President Elect 
 Training Seminar)  

De verplichte training voor 
inkomend voorzitters, met 

 op zaterdagochtend voor 
 alle leden van ons district het 

Rotary Foundation Seminar  
en de District Assembly.

24 mei  Districtsconferentie 
 Voor het hele gezin!  
 Locatie: Kasteeltuinen Arcen    

1-4 juni  RI Conventie Sydney 
 (vroeg opgeven loont)

AANKONDIGING 
VOCATIONAL SERVICE SEMINAR 
OVER ARBEIDSETHOS

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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