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Beste fellow Rotarians,!!
Met ingang van 1 juli mag ik, Albert Latour, de functie van gouverneur van 
ons district vervullen. !
Dat vraagt om een korte introductie. ik ben 59 jaar oud, gehuwd met Resie, 
het vriendinnetje uit mijn middelbare schooltijd en vader van een zoon en 
een dochter. !
Sinds 1983 lid van de RC Kerkrade. !
Na de verkoop van mijn apotheek in 2003 ben ik werkzaam als apotheker- 
interimmanager  voor landelijke apotheek ketens.!!
Mijn hobby;s zijn marathonlopen, wielrennen en een klein beetje 
pianospelen en niet te vergeten mijn werk als apotheker.

augustus 2014

De afgelopen maand heb ik reeds 15 clubs in ons district bezocht en de diversiteit tussen clubs 
mogen ervaren. Een ding was overigens overal gelijk. De enorme gastvrijheid die ik mocht 
ervaren tijdens de clubbezoeken.!
Ik heb een feestelijke bestuurswisseling  bijgewoond en de voorzitter zijn voorzittersketting mogen 
omhangen. Een Paul Harris Fellow uitgereikt. Ik werd begroet door een 92 jarige Rotarian die mij 
vertelde dat ik de vierenzestigste gouverneur was die hij de hand drukte en drie oud-gouverneurs 
ontmoet.!!
Een limerick opgedragen naar aanleiding van het gouverneursbezoek !!!!!!!!!!

De Gouverneur
!
Ieder jaar krijgen wij een bezoekje.

Dat gaat dan strikt volgens het boekje.

De obligate kroket, 

werd nu niet voorgeef, 

maar wel van eigen deeg toch een koekje.
!
Anne Franken
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augustus 2014
Augustus is “Membership and Extension month” !
Ledenwerving en ledenbehoud blijkt een actueel  thema te zijn bij nagenoeg alle bezochte clubs. 
Bij veel clubs die ik bezocht zelfs boven aan de agenda.!
Waarom krimpt Rotary in Nederland jaarlijks met 2% en wisten de Duitse clubs sinds 2003 met 
27% te groeien en verdubbelde het aantal Rotarians in Litouwen.!
Lees ook eens in dit kader het laatste Rotary Magazine!
Tijdens de districtinfodag op 4 oktober zal middels een workshop stil worden gestaan bij de 
diverse aspecten van ledenbeleid.

Rond 1 september zal landelijk de actie “Rotary 
maakt fietsen mogelijk”  in samenwerking met 
Nationaal Fonds Kinderhulp worden gestart. 
Tijdens de Pets heb ik de toen inkomend 
voorzitters hieromtrent geïnformeerd en dit 
wordt nogmaals onder de aandacht gebracht in 
mijn presentatie tijdens de clubbezoeken.

Clubbezoeken:!
Augustus!
25 aug.! Horst-Sevenum-Maasdorpen!
26 aug.! Geldermalsen!!
26 aug.! Nijmegen-Zuid!
27 aug.! Vught!
28 aug.! Rijk van Nijmegen!
28 aug.! Midden-Betuwe Valburg!
29 aug.! Helmond!!
September!
02 sept.! Schaijk-Land van Ravenstein!
03 sept.! ’s Hertogenbosch!
04 sept.! Zaltbommel!
08 sept.! Eindhoven!
09 sept.! ’s Hertogenbosch-Oost!
10 sept.! Helmond-regio!
11 sept.! Heusden!
22 sept.! Helmond-Quartier van Peellandt!
23 sept.! Roermond-Maas en Roer!
24 sept.! Oss-Maarland!
25 sept.! Cuijk-Maasland!
26 sept.! Heerlen!
29 sept.! Deurne-Asten-Someren!
30 sept. ! Son

Aktiviteiten 2014/2015:!!
04 oktober:! District Infodag te Maastricht!
14 maart! PETS, lokatie volgt!
29 mei!! District Golfdag!
30 mei!! District Conferentie te Maastricht

Topper van de 
maand:!

Rotary Club Best Oirschot!
Deze club wist 25 fietsen te mobiliseren 
voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.!

Top!! en in het bijzonder dank 
aan Frans


