
CLUBBEZOEKEN 

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
17 feb ma Landgraaf
18 feb di Nijmegen-Zuid
19 feb wo Leudal
25 feb di Roermond-Maas en Roer
26 feb wo Helmond-Regio

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

NIEUWE CLUBSTATUTEN

Inmiddels is de Nederlandse versie 
van de door Rotary International 
verplicht voorgeschreven ‘Standard 
Rotary Club Constitution’ (versie 
2013) beschikbaar. Voor de Neder-
landse clubs is het nu zaak na te gaan 
of de eigen clubstatuten daar nog wel 
mee in overeenstemming zijn. Elke  
3 jaar veranderen o.a. de clubstatuten 
en als bv. sinds langere tijd de club-
statuten niet zijn aangepast, dan is  
het zeker zaak de huidige statuten van 
de club eens onder het vergrootglas  
te leggen en te veranderen.
 
In de ‘Standard Rotary Club Constitution’ 
(versie 2013) is ook een aantal verplichtin gen 
opgenomen om te verwerken in het Huis -
houdelijk Reglement van de club. De door 
Rotary International beschreven Bylaws 
(HR) voor de clubs worden aanbevolen,  
maar zijn niet verplicht. Ook voor het HR  
van de club is het dus dienstig daar eens goed 
naar te kijken en over te gaan tot aanpassing.
 
Een tweetal opmerkingen:
- De regels van een club mogen niet in 

strijd zijn met de ‘Rotary International 
Constitutional Document’ (Constitution 
of RI, Bylaws of RI en de Standard Rotary 
Club Constitution)

- Indien er verschil van mening is over de 
clubstatuten dan is de Engelse versie de 
officiële tekst.

 
Bronnen
(in te zien www.rotary.nl, inloggen, 
voor leden, keuze downloadcenter):
- Manual of Procedure 2013
- NL versie clubstatuten

BESTE ROTARYVRIENDEN,
3 FEBRUARI START LANDELIJKE MEDIACAMPAGNE ROTARY
 
Aanstaande maandag 3 februari start landelijk de tweede reeks televisie-  
en internetcampagnes met de nadruk op ledenwerving. Dit tweede blok  
is gekozen voor het thema ‘water’.
 
Het doel is om de successen die Rotary inmiddels 
heeft bereikt op het gebied van water 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 februari: 3,5,7,9,11,13,15,17,19 
en 21. De commercial staat ook online op het Rotary 
Youtube kanaal, en is te bekijken via de volgende 
link: http://www.youtube.com/watch?v=ZDnw-
LLSXIr8  Naast de commercial op tv wordt via 
internet ‘Real Time Bidding’ ingezet.
 
In mei staat de derde en laatste mediacampagne  
met als onderwerp ‘laaggeletterdheid’ gepland.
 
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.

A BIG THANK YOU TO 
ALL OF THE ROTARIANS
IN DISTRICT 1550 FOR 
THEIR GENEROUS SUPPORT
 
Ons district heeft deze maand een bijdrage 
gedaan ter ondersteuning van de poging 
door Bill en Melinda Gates Foundation om 
de ‘eindstrijd’ tegen polio, het  ‘2013-18 Polio 
Eradication and Endgame Strategic Plan’ 
voldoende financiële steun te geven. Zie ook 
https://www.rotary.org/myrotary/en/
gates-foundation-joins-rotary-boost-po-
lio-endgame-support .
 
Deze samenwerking van Rotary Foundation 
en de Bill and Melinda Gates foundation 
betekent dat de donatie uit het D1550  
van US$ 10,000 uit DDF uiteindelijk een 
donatie wordt van US$45,000 voor de 
eindstrijd tegen polio!!

Voor de districtsconferentie zaterdag 24 mei a.s. hebben 
we niemand minder dan ruimtevaarder André Kuipers  
en futuroloog 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 in februari.

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)

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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