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NOVEMBER
04 nov ma Lingewaard-Bemmel
11 nov ma Sittard
12 nov di Tiel
13 nov wo Valkenswaard
20 nov wo Vught
26 nov di Reuver-Meerlebroek
27 nov wo Gemert-
  Beek & Donk-Lieshout
28 nov do Nijmegen, Rijk van 

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 

TERUGBLIK DISTRICT INFODAG

Met 159 aanwezigen is de District Infodag zaterdag 
5 oktober jongstleden redelijk goed bezocht. 

De diverse work shops, geleid door enthousiaste sprekers, 
waren zeer leerzaam en het was een dag met veel fellowship. 
De diverse workshops zijn na te lezen op www.rotary.nl/
d1550/Downloads/Distrikt_Infodag_2013/

DISTRICTSCONFERENTIE

De districtsconferentie 
van zaterdag 24 mei bij 
de Kasteeltuinen in Arcen 
krijgt steeds vastere vormen.

Rondom mijn thema ‘verandering’  
ben ik bezig met een aantal toonaan-
gevende sprekers die ons meenemen 
naar de toekomst. Dit gecombineerd met de traditionele setting van de 
Kasteeltuinen en de geplande activiteiten voor zowel jong als oud maakt  
dat het een bijzondere dag vol fellowship gaat worden. Partners, kinderen  
en kleinkinderen zijn deze dag uiteraard ook van harte welkom. Reserveer  
24 mei 2014 dan ook alvast in de agenda. Binnenkort volgt meer informatie. 

BESTE ROTARYVRIENDEN,
 
Komende maand is het Rotary Foundation-maand.  
Een goede reden om jullie in deze nieuwsbrief extra te wijzen 
op het goede werk dat Rotary doet voor onder andere polio.

Jaarlijks organiseert Rotary International samen met haar partners op 24 oktober 
Wereld Polio-dag. Het doel is om op die dag wereldwijd de schijnwerpers 
te richten op de strijd tegen polio die inmiddels, ondanks tegenslagen, in het 
eindstadium is aangekomen. Los van het persbericht dat in het kader hiervan 
is verstuurd via ANP (http://www.perssupport.nl/apssite/persberichten/
full/2013/10/24/Wereld+Polio-dag+op+24+oktober%2C+eindstrijd+tegen+ 
polio+in+volle+gang), was er deze dag in Chicago een livestream event.  
Kijk en luister naar een verhaal van enkele dagen geleden: http://www.rotary.nl/
d1550/nieuws/Bruce_Aylward.html

Rotary Foundation is het werkinstrument van Rotary waarmee onder andere 
noodsituaties als de polio-uitbraak in Somalië en heel veel andere zaken buiten 
polio worden gefinancierd en/of gesteund. Niet alleen Grants. En daarvoor is  
de bijdrage van ieder lid nodig!

RESULTATEN 
CAMPAGNE PI-GRANT
 
De eerste mediacampagne is inmiddels 
ten einde. Deze had als doel de successen 
die Rotary heeft bereikt op het gebied 
van polio in te zetten om de belangstel-
ling van potentiële leden te wekken.  
Op regionale televisiezenders werd de 
gehele maand oktober een commercial 
uitgezonden en daarnaast werd via 
internet Real Time Bidding ingezet.  
Het resultaat is boven verwachting!  
Voor de liefhebbers volgen hierbij een 
aantal eindcijfers van de campagne:

Via Google Adwords werden advertenties 
geplaatst om de website onder de aandacht  
te brengen. De doelstelling hiervan was om 
minimaal 2.000 kliks op deze advertenties  
te krijgen. Uiteindelijk werden dit er 3.553. 
Voor Facebook was de doelstelling 2.700 kliks, 
dit werden er maar liefst 4.438. Zeer positieve 
aantallen dus!
 
De afgelopen maand werd de website 
www.ontdek-rotary.nl 6.322 keer bezocht. 
Vanuit de provincie Noord-Holland werd deze 
website het meest bezocht (1.340 bezoeken), 
vanuit de provincie Drenthe het minste (191 
bezoeken). De bezoekduur vanuit de provincie 
Overijssel was het langst; men bleef gemiddeld 
41 seconden op de website.
 
Vanuit deze website klikten 464 bezoekers door 
naar www.rotary.nl; 163 bezoekers gingen 
vervolgens naar de pagina ‘Belangstelling 
lidmaatschap’. Sinds 1 oktober zijn er 3 
formulieren vanaf deze pagina ontvangen.

In februari en mei 2014 staan de volgende 
mediacampagnes, met de onder werpen ‘water’ 
en ‘ongeletterdheid’, gepland. Gelden voor 
deze campagne zijn, na goedkeuring van het 
door D1550 ingediende PR-plan, voor een 
kwart beschikbaar gesteld door de Neder-
landse districten en, na goedkeuring van  
de ingediende Grant, voor driekwart  
aangevuld door Rotary International.

ANDERE 
RELEVANTE DATA

15-17 nov  RYLA                                  
28-29 mrt  PETS en  
 Assemby Rolduc 
24 mei  Districtsconferentie     
1-4 juni  RI Conventie Sydney 
 (vroeg opgeven loont) 

RYLA 15-17 NOVEMBER

Het aantal belangstellenden om deel te nemen aan het RYLA-weekend heeft de verwachtingen overtroffen. 
Er waren 36 plaatsen beschikbaar en er volgden maar liefst  56 aanmeldingen uit ons district.

Natuurlijk fantastisch dat er zoveel interesse is, maar dit betekent ook dat de organisatie 20 kandidaten heeft moeten teleurstellen.  
De selectie is gedaan op basis van de motivatie die de deelnemers hadden aangegeven op het aanmeldformulier. Men vond dat,  
gezien het thema van het weekend, de beste manier. De 20 kandidaten en hun sponsorende clubs zijn natuurlijk teleurgesteld. 
Momenteel onderzoekt men nog de mogelijkheid om het weekend op korte termijn nog eens te herhalen, echter heeft de organisatie  
in ieder geval kunnen regelen dat de personen die niet voor het weekend zijn uitgenodigd alsnog hetzelfde leiderschap-assessment 
kunnen doen en daarvan een officieel rapport krijgen.

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