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November Rotary Foundation Month 

De Rotary Foundation  is de wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotary leden. Het is één van 
de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting, meer dan 180 m $ / jaar, als in 
termen van wereldwijde reikwijdte. De Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van 
de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten.


“The Rotary Foundation” is een erkend ANBI goed doel, en donaties komen in aanmerking voor 
belastingaftrek bij de jaarlijkse belasting aangifte.

 

Vele Rotarians kunnen zo wereldwijd projecten opzetten en tot succesvolle uitvoering brengen. Om dit 
mogelijk te (blijven) maken is op de Council on Legislation (CoL) in 2001 unaniem aanvaard dat aan alle 
Rotarians een bijdrage wordt gevraagd van US$ 100 per jaar t.b.v. TRF: het EREY‐initiatief (Every 
Rotarian Every Year).


In ons district is de bijdrage door clubs en Rotarians helaas veel minder.  De afgelopen jaren rond de 

$100.000 en afgelopen jaar slechts $77.000

Tijdens mijn clubbezoeken benadruk ik steeds dat het voor Rotarians eigenlijk  “not done” zou moeten 
zijn om niet aan het Annual Fund bij te dragen.  Rotary Foundation is onlosmakelijk verbonden met 
Rotary International en de gereedschapskist voor het uitvoeren van onze projecten.


Zoals u weet heeft de Rotary Foundation sinds 1 juli 2013 grote veranderingen ondergaan.

Vanaf dat moment werd het Future Vision Plan (FVP) wereldwijd uitgerold, met onder meer een nieuwe 
opzet van het Grants systeem.

In het huidige clubjaar 2014-15 werd US$ 50,766 aan ons District Designated Fund (DDF) toegevoegd, 
waarvan 50% als District Grant gebruikt kan worden, dus US$ 25,383 voor kleinschalige clubprojecten. 
De bijdragen hiervoor zijn eenvoudig te verkrijgen, zonder veel administratieve rompslomp. 


Indien we allemaal de aanbevelingen van de Council on Legislation (CoL) uit 2001 zouden volgen, door 
US$ 100 per Rotarian per jaar bij te dragen, dan zou het budget voor District Grants in ons district bijna 
US$ 70.000 kunnen bedragen. Een geweldig bedrag waarmee wij ons als Rotarians middels 
uiteenlopende projecten in positieve zin kunnen onderscheiden. 
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Graag hulp bĳ ShelterBox activiteiten! 

Herkent u onderstaande foto? Hij stond in een brief die ik 
onlangs stuurde naar het Bestuur van alle clubs in ons 
District.

Het was een oproep aan alle Rotarians van District 1550:


Wie wil mij komen helpen bij de organisatie van 
ShelterBox activiteiten? 

Landelijk, regionaal, in een club,het maakt niet uit 
wáár.....maar we komen overal handen te kort!

Handen voor: het opzetten van tenten, aanwezigheid voor 
standbemanning,ondersteunen van acties,beheer van materiaal  etc.etc.

Mocht je hiervoor wat tijd willen vrijmaken, geef me dan even een mailtje of telefoontje (0402047127) 
zodat ik contact met je kan opnemen en je kan voorzien van de nodige info.

Ik probeer op deze manier uit ons District een Vrijwilligers team voor ShelterBox te formeren.


Help je mee? Dan héél graag een reactie, het maakt niet uit, uit welke club of uit welke regio van het 
District dan ook!


Addy Goudsmits PDG

email: addygoudsmits@wemail.nl 

(let op : géén "webmail.nl")

Tel. 040 2047127

Rondtocht door Rotterdamse haven voor deelnemers Rotary-Rode Kruis groot succes 

Op vrijdag 5 september vond wederom de Rotary-Rode Kruit boottocht plaats. Er gingen 170 
deelnemers en 43 vrijwilligers mee. Er stond een rondtocht door de Rotterdamse haven op het 
programma, waar op dit moment de wereldhavendagen plaatsvinden. De deelnemers kregen alle 
aspecten van de Rotterdamse haven te zien. 

 

De deelnemers werden door Munckhof Vervoer uit Horst (Limburg) allemaal ’s ochtends thuis 
opgehaald en ’s avonds weer teruggebracht. Het enthousiasme en de dankbaarheid van de 
deelnemers is ontroerend. “We gaan graag volgend jaar weer 
mee. Petje af voor de vrijwilligers” en “We hebben vroeger 
gefietst in de omgeving van de haven. Wat fijn om 
herinneringen op te halen”, waren reacties van de 
deelnemers. Naast vrijwilligers van het Rode Kruis district 
Eindhoven begeleidden vrijwilligers van de Rotaryclubs uit 
de regio Eindhoven de deelnemers. Rotaryclub Eindhoven-
Zuid en het Rode Kruis hebben gezamenlijk dit jaar de 
organisatie ter hand genomen. 


District Grand toepassing door de gezamenlijke Rotary 
Clubs Eindhoven.

mailto:addygoudsmits@wemail.nl
http://mail.nl/
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Succesvol kunstkofferproject tegen kanker van Rotaryclubs Maastricht  

In Maastricht UMC+ wordt gewerkt aan een effectieve geneeswijze voor uitgezaaide kanker. 
Baanbrekend onderzoek dat hoop geeft voor patiënten met borst- of beenmergkanker die nu 
opgegeven zijn. Voor dit onderzoek is veel geld nodig. Om dit onderzoek te steunen bedachten de drie 
Maastrichtse Rotaryclubs een bijzonder project: het killercell-kunstkoffer-project. Koffers in gelimiteerde 
en soms unieke oplage die verkocht worden voor het goede doel. 


Zo'n 40 BN’ers en kunstenaars, van Marco Borsato, Theo Bovens, Jan Smeets tot Jo Coenen, Frans 
Budé, Chrit Rousseau, Bep Scheeren, Ruben Oppenheimer, Les Deux Garcons en Judith Krebbekx, 
toonden hun betrokkenheid door een (handbagage) rolkoffer te illustreren met een bijzonder en 
persoonlijk design. Daarnaast produceerden de Rotary's Maastricht een rolkoffer in een gelimiteerde 
oplage met een design van topillustrator Stang Gubbels. Deze collectors items zijn allemaal te koop.


Uitverkochte Killerparty en veiling kunstkoffers    
De eerste 12 kunstkoffers zijn geveild tijdens de uitverkochte Killerparty op 8 november 2014 in Kasteel 
de Hoogenweerth te Maastricht. De overige stukken worden daarna tentoongesteld bij Team 
Notarissen Maastricht en kunnen zaterdag 13 december tijdens de finissage gekocht worden. De 
koffers van Stang Gubbels zijn te bestellen via www.killercell.com 

Opbrengst gaat naar killercell-kankeronderzoek in Maastricht UMC+ 
Helaas krijgt 1 op de 3 mensen kanker. Medisch wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de 
behandeling voor mensen met kanker te kunnen verbeteren. Onder leiding van Prof. dr. Gerard Bos 
werken verschillende onderzoekers van Maastricht UMC+ aan een effectieve geneeswijze voor 
uitgezaaide en nu nog ongeneeslijke kanker. Centraal in het onderzoek staan de zogenaamde 
killercellen. Een killercel is een bepaald type witte bloedcel die deel uitmaakt van het immuunsysteem. 
Een killercel laat gezonde cellen met rust en vernietigt zieke cellen. Een kankercel misleidt normaliter 
het eigen immuunsysteem; echter tegen een donor killer-cell is hij niet bestand. Maastricht UMC+ 
onderzoekt de toepasbaarheid van dit mechanisme. De eerste onderzoeksfasen waren zeer positief. 
Het is nu zaak om aan een volgende fase te beginnen: onderzoek bij patiënten die nu opgegeven zijn. 
Hopelijk kunnen de eersten dan al in 2016 van deze therapie profiteren. Op 
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl kunt u meer details lezen over dit onderzoek. Op 
www.killercell.com leest u alles over dit succesvolle project.

Topper van de maand:

RC Maastricht


RC Maastricht -Oost

RC Maastricht-Geuldal, hun

Killercel-kofferprojekt bracht


110.000,- euro op!!!

http://www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
http://www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
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Clubbezoeken:
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GELUK OP 2 WIELEN

Enige tijd geleden heeft het Nationaal Fonds 
Kinderhulp in een spot aandacht gevraagd voor 
de bijna 400.000 kinderen in Nederland die in 
een situatie van armoede verkeren.


Het lijkt zo vanzelfsprekend: elk kind een fiets. Maar 
voor een deel van de 400.000 kinderen die in ons 
land opgroeien in armoede, is het een grote luxe. 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt op een 
heel praktische en kindgerichte manier en Rotary 
helpt graag mee (Youth Service in optima forma).


Klik op onderstaande link voor meer informatie.


http://rotary.nl/nieuws/geluk-op-2-wielen/

Kerstwereld: de ultieme beleving van Kerst 

Geen traditionele kerstmarkt, maar en volledige kerstbeleving. Dat is wat Rotary Club Kerkrade u met 
Kerstwereld Rolduc drie weekenden lang in december biedt. 

De opbrengst van Kerstwereld Rolduc 2014 gaat naar tweeprojecten:  
De bestrijding van laaggeletterdheid onder vluchtelingen  in regio Parkstad en een bijdrage voor 
Shelterbox                                                                                  
Kom langs en beleef Kerstwereld Rolduc! 

Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 te Kerkrade 

http://youtu.be/Lr1mrTv5Rh8

Update Rotary Fietsen Project:

10 mooie fietsen geschonken door Rotary 
Vught! 
  
GETALLEN 
Er is contact (geweest) met 101 Rotary Clubs. 
144 fietsen zijn gedoneerd of staan klaar om 
gedoneerd te worden. 
28 Clubs zijn nog bezig met de actie. Het aantal 
te doneren fietsen is nog onbekend.

https://www.youtube.com/embed/B76JMXUb_4k
http://rotary.nl/nieuws/geluk-op-2-wielen/
http://youtu.be/Lr1mrTv5Rh8
https://www.youtube.com/embed/B76JMXUb_4k
http://rotary.nl/nieuws/geluk-op-2-wielen/
http://youtu.be/Lr1mrTv5Rh8


Clubbezoeken: 

November: 
26-11	 	 Roermond 
27-11	 	 Eindhoven-Eeckaerde 

December: 
01-12	 	 Landgraaf 
02-12	 	 Reuver-Meerlebroek 
03-12	 	 Leudal 
08-12	 	 Heerlen-Land van Rode 
10-12	 	 Elsloo-Maaskant 
15-12	 	 Sittard 
16-12	 	 Maastricht 
17-12	 	 Brunssum-Onderbanken 
22-12	 	 Sittard-Geleen Deux Villes

Vacatures: 

1. Gouverneur 2017-2018 
2. District Commissie Vocational Service zoekt 1 lid uit Regio 8 & 9 
3. District Commissie Ledenbeleid zoekt 2 leden  
4. Redacteur Rotary Magazine ( tijdsbesteding ca 6x per jaar       	
vergadering van de redactie te Amsterdam. 
5. Vanuit de MDJC een coördinator voor het Zuidelijk Halfrond ( info Lucien 
Perlitius, RC Landgraaf) 
6. Rotaract Districtscommissaris 
7. 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 

Activiteiten 2014/2015: 

14 maart 	 PETS te Sittard 
29 mei		 District Golfdag 
30 mei		 District Conferentie te Maastricht
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Paul Harris voor Bert 
Manders RC Weert-Land van 

Horne


