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Oktober Vocational Service Month 

Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk 
of andere activiteiten bevorderen. Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge 
ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de 
classificatie in de club herkenbaar is.

Door de diversiteit van classificaties binnen de club kunnen Rotarians zich over uiteenlopende 
onderwerpen een mening vormen.


In het kader van Vocational Service Month wil ik een tweetal stichtingen onder u aandacht 
brengen die op bijzondere wijze het gedachtegoed van Vocational Service uitdragen.


Stichting Rotary Doctors die jaarlijks (tand)artsen en medisch specialisten uitzenden naar 
gebieden waar medische voorzieningen tekort schieten, om aldaar ziekten te behandelen, 
voorlichting te geven en lokaal personeel op te leiden. De Stichting ondersteunt de clubs 
desgewenst bij het aanvragen van Grants voor sponsorprojecten van de Rotary Doctors.

www.rotarydoctors.nl


De Stichting Job Rotary biedt persoonlijke begeleiding aan werkzoekenden van 40 jaar en ouder 
die langer dan 6 maanden op zoek zijn naar een passende werkomgeving

Ga van start met JobRotary via www.jobrotary.nl

Oproep aanmelden organiseren van Zomerkamp/ Summer Camp & Tours 2015


http://www.rotary.nl/yep/programma/camps/org_zomerkamp/


Aanmelden voor 1 december 2014 als RC of als samenwerkende RC’s.
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De ‘End Polio Now Tulpenactie’ is in volle gang en met het oog op de district Infodagen die 
in de meeste districten binnenkort georganiseerd worden wil ik nog eens jullie aandacht 
vragen voor de actie. De district infodag leent zich perfect om de verpakkingen middels een 
promotiestand te koop aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat het gewenst aantal 
verpakkingen en het promotiemateriaal tijdig en in overleg op de plaats van bestemming is.

 

Ook zou ik het op prijs stellen dat er aandacht aan de actie wordt besteed op de districtssite 
en in jullie maandelijkse nieuwsbrief, de actie loopt tot 1 november a.s. (de beste tijd om de 
bollen de planten is oktober/november)

Bijgaand ontvangen jullie twee afbeeldingen en onderstaand een suggestie qua tekst:


KOM MET UW ROTARYCLUB IN ACTIE VOOR POLIO MET DE ‘END POLIO NOW TULP’

• Organiseert uw club binnenkort een evenement?

• Vindt er uw de regio een braderie plaats?

• Zoekt u een uniek cadeau?

• Of wilt u een plantsoen aanplanten?


Stap dan eenvoudig in op deze actie en draag zo bij aan End Polio Now


1.    Kies een evenement of doel;

2.    Bestel het gewenste aantal verpakkingen en eventueel het promotiepakket via 
www.onlineaanmelding.nl/rotary/

3.    Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden er afspraken gemaakt met 
betrekking tot aflevering

4.    Laat ons via Facebook  www.facebook.com/endpolionowtulpenactie weten hoe u 
invulling gaat geven aan de actie!


Een verpakking met 25 tulpenbollen kost € 15,- per stuk.

Circa € 6,50 per verkocht doosje wordt gedoneerd aan ‘End Polio Now’ met vermelding uw 
clubnaam. 


Bovendien wordt het uiteindelijke bedrag wat we ophalen met deze unieke actie 
verdrievoudigd door de Gates foundation.

http://www.onlineaanmelding.nl/rotary/
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Rotary Vlielandkamp 

Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary 
Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor 
kinderen die, om uiteenlopende redenen, zonder 
het kamp dat jaar niet met vakantie kunnen 
gaan. Meer dan honderd kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gaan, verdeeld over 
twee perioden van tien dagen, mee naar het eiland Vlieland en hebben daar en onvergetelijke 
vakantie.


Het Rotary Vlielandkamp staat bol van de activiteiten zoals speedbootvaren op de Waddenzee, 
zeehondjes spotten, naar het zwembad, een sportdag, midgetgolf, krabben zoeken, een 
kinderdisco, een eigen circusuitvoering en een barbecue. En vooral veel met elkaar spelen in 
het bos of op het strand, zodra het weer dat toelaat. Maar ook als het regent kunnen er 
binnenshuis allerlei leuke programmaonderdelen worden ingelast. Het is een kamp zonder 
internet en computerspelletjes. Samen activiteiten ondernemen en aandacht hebben voor 
elkaar staan voorop!


Rotaryclubs in heel Nederland kunnen ieder maximaal twee kinderen aanmelden voor het 
kamp en betalen daarvoor € 450,- per kind als bijdrage in de kosten. De leden van die clubs 
verzorgen zelf ook het vervoer van de kinderen van huis naar de boot in Harlingen en terug. 
Clubs die geen kinderen aanmelden kunnen een financiële bijdrage leveren op 
rekening NL50 ABNA 0436 2575 48 t.n.v. Stichting Vlielandkamp o.v.v. ‘gift’ en de naam van de 
club.


Vanaf 1 december a.s. kunnen kinderen voor het Vlielandkamp 2015 worden aangemeld via de 
website van het Rotary Vlielandkamp. Voor meer informatie over het kamp en over de 
aanmeldprocedure zie www.rotary.nl/vlielandkamp. De animo voor het Vlielandkamp is ieder 
jaar zeer groot en het kamp is vaak binnen enkele dagen volgeboekt. Noteer daarom de 
aanmeld datum in uw agenda! 

http://www.rotary.nl/vlielandkamp
http://www.rotary.nl/vlielandkamp


Clubbezoeken:

Activiteiten 2014/2015:

14 maart PETS, lokatie volgt
29 mei District Golfdag
30 mei District Conferentie te Maastricht

Voor Clubbestuurders


Aandacht voor SAR (Semi Annual Report)

Gewijzigde procedure per 01-01-2015


Zie: http://rotary.nl/d1550/nieuws/club-invoice/
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RYLA 1550 geeft 5 shelterboxen 
 

De RYLA van 20 – 22 juni jl. in Swalmen (district 1550) is met een positief resultaat afgesloten. 
Dankzij de inzet medewerking van de drie clubs; RC Reuver-Meerlebroek, RC Roermond en RC 
Sittard was het mogelijk om van dit bedrag 5 shelterboxen te schenken.


Op de district werkdag van 4 oktober, gehouden in het opleidingscentrum van ROC 
Leeuwenborgh op Airport Maastricht, nam de Addy Goudsmit dit cadeau uit handen van Guido 
Rijninks (RYLA cie.) dankbaar in ontvangst. 


Met het thema: Leiderschap met behoud van authenticiteit”, hebben niet alleen de 32 
deelnemers een prachtig programma doorlopen. Het organiseren van een RYLA was voor de 
deelnemende Rotarians ook een leerproces. Tijdens de voorbereiding en uitvoering werd 

intensief samengewerkt waardoor kosten 
bespaard konden worden. De prachtige locatie, 
Medisch Centrum Groenewoud, midden in de 
bossen bij Swalmen kon om niet worden 
gebruikt. Eigen leden verzorgden zowel de 
inleiding als de workshops waarbij gewerkt werd 
met persoonlijkheidsprofielen die Thomas 
International eveneens om niet beschikbaar 
stelde. Met tevredenheid kan daarom de 
organisatie terugkijken op een in vele opzichten 
geslaagd RYLA-weekend. 

http://rotary.nl/d1550/nieuws/club-invoice/
http://rotary.nl/d1550/nieuws/club-invoice/


Clubbezoeken:
Oktober
27-10	 	 Lingewaard-Bemmel

28-10	 	 Elst-Over Betuwe 
29-10	 	 Weert-Land van Horne 
30-10	 	 Geleen	

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 

November 
04-11	 	 Eindhoven-Soeterbeek 
10-11	 	 Maastricht-Geuldal 
11-11	 	 Eindhoven-Kemperland 
12-11	 	 Weert 
17-11	 	 Gulpen-Vaals 
18-11	 	 Eindhoven-Veldhoven 
24-11	 	 Venlo-Maas en Peel 
25-11	 	 Venlo 
26-11	 	 Roermond	

oktober Topper van de 
maand:


Roy Palmen RC Kerkrade  
Voor het welslagen van de district 
werkdag op deze unieke locatie
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