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Beste fellow Rotarians,


Het eerste halfjaar van mijn termijn als gouverneur zit er al weer op. Inmiddels heb ik al 71 clubs 
in ons district bezocht. De ontvangst wat overal uitermate gastvrij en ik ben geïnspireerd geraakt 
door de veelheid aan projecten en ideeën die er leven binnen ons district.

december 2014 

Binnen Rotary is december “Family Month” In dit kader ben ik blij u te kunnen mededelen dat de Rotary 
familie in ons district inmiddels een nieuwe club rijker is. Te weten Rotary Club Eindhoven International. 
De club is Engelstalig en heeft leden uit 15 verschillende landen. Dit brengt het aantal clubs binnen district 
1550 op 74.

Topper van de maand:


RC Kerkrade

3 weken Kerstwereld Rolduc:

Door saamhorigheid wederom 

een groot succes
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december 2014
Clubbezoeken: 

Januari: 

07-01	 	 Maastricht-Oost 
14-01	 	 Kerkrade-Herzogenrath-Eurode 
28-01	 	 Kerkrade

Vacatures: 

1. District Commissie Vocational Service zoekt 1 lid uit Regio 8 & 9 
2. District Commissie Ledenbeleid zoekt 2 leden  
3. Redacteur Rotary Magazine ( tijdsbesteding ca 6x per jaar       	
vergadering van de redactie te Amsterdam. 
4. Vanuit de MDJC een coördinator voor het Zuidelijk Halfrond ( info Lucien 
Perlitius, RC Landgraaf) 
5. Rotaract Districtscommissaris 
6. Rotarians gevraagd voor de District Media Commissie 
	 * Ondersteuning webmaster tbv plaatsen artikels  
	 * Creatief zijn in het schrijven van artikels  
	 * Afnemen van interviews 
	 * Districtsvertegenwoordiging in RAN Bestuur 
	 * Opstellen persberichten 
	 * Adviseren omtrent gebruik Social Media 

Veel geluk, kracht en wijsheid in het nieuwe jaar!

Gouverneur Albert Latour


