
CLUBBEZOEKEN 

DECEMBER
02 dec ma Heerlen-Land van Rode
03 dec di Boxtel-Oirschot-Haaren
03 dec di Eindhoven-Noord
10 dec di ‘s Hertogenbosch-Oost
11 dec wo Nijmegen-Stad en Land
12 dec do Midden Betuwe-Valburg 

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

END POLIO NOW TULP

Ter gelegenheid van de nationale actie op radio en tv in het 
kader van de ramp op de Filipijnen, was er een veiling bij 
het NCRV-programma Man Bijt Hond.

Van ons district was Frank van der Meijden, samen met een delegatie van de gouverneurs  
van de andere districten (met onder andere Ernst Jilderda en Albertine Perre), aanwezig om  
te bieden op een nieuwe tulp. Rotary droeg op deze manier € 12.000,- bij aan de actie. Alle 
districten leverden een bijdrage. De nieuwe tulp heeft de naam End Polio Now-tulp gekregen. 
Komende tijd gaan we kijken hoe we hier een passende actie aan kunnen verbinden.

BESTE ROTARYVRIENDEN,
 
In het weekend van 15 tot en met 17 november jongstleden 
vond in Bergeijk het jaarlijkse RYLA-weekend plaats.

Wat heb ik genoten tijdens de voordracht over leiderschap, die werd verzorgd door  
de deelnemers. Het zette mij aan het denken over mijn eigen stijl van leidinggeven; 
maar goed, mijn tijd zit er bijna op. Om deze jonge mensen te horen vertellen over hoe 
zij zichzelf als manager zien, is werkelijk verfrissend en geeft mij het volste vertrouwen 
in de aanstormende, nieuwe leiders.
 
De toekomst ziet er wat dat betreft dan ook goed uit voor Rotary, want dit zijn de 
nieuwe Rotarians die we moeten koesteren en niet uit het oog mogen verliezen.
 
Addy Goudsmits maakte van de gelegenheid gebruik om de ShelterBox te presenteren. 
Dit maakte de deelnemers zó enthousiast, dat ze met hulp van de organiserende 
clubs spontaan vijf ShelterBoxen doneerden aan de Filipijnen. Hieruit blijkt maar 
weer dat jonge mensen graag iets aan de maatschappij willen bijdragen. Rotaryclubs 
doen er dus goed aan om hier rekening mee te houden, de jeugd wil graag iets doen 
om een steentje bij te dragen.
 
Het was een fantastisch RYLA-weekend, dat perfect georganiseerd was door de drie 
Rotaryclubs RC Roermond Maas en Roer, RC Weert en RC Overpelt. Zondag keerde 
iedereen enthousiast huiswaarts met weer een ervaring rijker, ook ik!

SHELTERBOXEN 
VOOR DE FILIPIJNEN
 
Dank dat jullie zo actief gereageerd hebben 
op mijn oproep om ShelterBoxen te 
doneren voor de Filipijnen! Ik heb (nog) 
geen zicht op de precieze aantallen, maar 
als ik de positieve reacties mag geloven, 
denk ik dat het zeker om 
150 ShelterBoxen gaat die 
namens District 1550
 zijn gedoneerd.  
Nogmaals dank!

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 
 (vroeg opgeven loont) 

VACATURE D1550

Binnen het district zijn wij op zoek naar 
enthousiaste leden voor de District Leden 
Commissie (DLC). Klik hier voor meer info over 
de functie: www.rotary.nl/d1550/Vacatures/

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