
CLUBBEZOEKEN 
MAART
10 mrt ma Horst-Sevenum-Maasdorpen
11 mrt di Eindhoven-Kempenland
13 mrt do Culemborg
17 mrt ma Maastricht-Geuldal
18 mrt di Son
19 mrt wo Kerkrade-Herzogenrath-Eurode

PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR

De PETS, The Rotary Foundation (TRF) seminar en de District Assembly (DA)  
worden dit jaar gehouden op vrijdag 28 maart en zaterdag 29 maart, locatie 
Abdij Rolduc te Kerkrade.
 
Het bijwonen van de PETS is door Rotary International verplicht gesteld voor Inkomend 
Voorzitters. Dat klinkt niet zo prettig. Echter, ervaring heeft ons geleerd dat de deelnemers 
de, door de ervaren trainer Nico de Boer in korte tijd overgedragen, kennis over Rotary 
ook écht in de praktijk kunnen gebruiken. Daar komt bij dat de PETS zich bij uitstek leent 
om op een informele en ontspannen manier in contact te komen met uw collega’s binnen 
het district. Tel daar de geweldige ambiance van Rolduc bij op en u begrijpt u dat u dit niet 
wilt missen. Naast de inkomend voorzitters zijn ook de secretarissen, die in het Rotaryjaar 
2014-2015 actief zullen zijn, van harte uitgenodigd voor de PETS. Voorzitter en secretaris 
samen vormen in de meeste clubs immers de spil van het bestuur.
 

Op zaterdagochtend is tijd gereserveerd voor het 
Rotary Foundation Seminar. Om voor Grants gelden 
in aanmerking te komen, is het van groot belang  
dat clubs zich hierop voor   bereiden middels training. 
Vanuit de Rotary Foundation is daarom de verplich-
ting gesteld dat tenminste één lid van de club jaarlijks 
het Grants Management Seminar van het district 
volgt. Tot slot staat de DA op het programma.
Uitnodigingen met daarin meer informatie en  
het programma zijn inmiddels verstuurd.

BESTE ROTARIANS,
 
In deze nieuwsbrief met name aandacht voor de verschillende events die 
binnen ons district gaan plaatsvinden. In dit kader wil ik jullie wijzen op  
de site van ons district. Diverse clubs hebben de weg naar ons gevonden en 
maken van de gelegenheid gebruik om nog eens extra aandacht te vragen 
voor een geplande activiteit of vertellen met trots over een activiteit die men 
succesvol heeft afgesloten, kijk maar eens: http://www.rotary.nl/d1550/nieuws/
 
Nog even en het carnavalsgedruis hier in het zuiden barst in volle hevigheid los.  
Voor de één een moment om er even tussenuit te gaan, voor de ander een moment  
om flink los te gaan, wat het ook wordt: Schoeëne daag toegewinst!

TWEEDE MEDIACAMPAGNE 
WEDEROM SUCCESVOL
 
De tweede landelijke mediacam
pagne met als thema ‘schoon water’ 
is afgelopen. De resultaten, mede 
naar aanleiding van de ingezette  
Real Time Bidding campagne,  
zijn wederom boven verwachting!

 Voor de liefhebbers hierbij de cijfers:

Google Display
· Doelstelling clicks: 2.000
· Gerealiseerde clicks: 5.482
· Doelstelling impressies: 1.901.066
· Gerealiseerde impressies: 843.243
 
Facebook
· Doelstelling clicks: 2.700
· Gerealiseerde clicks: 6.010
· Doelstelling impressies: 8.880.000
· Gerealiseerde impressies: 22.173.217
 
De afgelopen maand kreeg de website 
www.ontdek-rotary.nl 7.337 unieke 
bezoeken en 8.568 bezoeken in totaal.
· 7.279 bezoekers kwamen direct  

op de website,
· 906 bezoekers kwamen via de adverten-

ties van Google Adwords op de website
· 118 bezoekers via Facebook,
· 107 bezoekers via de Google en
· 36 bezoeken komen via Rotary.nl.
 
Vanuit de website www.ontdek-rotary.nl 
hebben bezoekers ook doorgeklikt naar 
andere websites:
· 409 bezoekers naar www.rotary.nl
· 40 bezoekers naar www.rotary.org
· 22 bezoekers naar www.endpolio.org

Voor de districtsconferentie zaterdag 24 mei a.s. 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. Het wordt een dag voor de hele familie die jullie 
niet mogen missen, de uitnodigingen volgen na de Carnaval.

RELEVANTE DATA

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 

DISTRICTSCONFERENTIE SAMEN MET 
RUIMTEVAARDER ANDRÉ KUIPERS 
EN FUTUROLOOG JEMPI MOENS

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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