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januari 2015
Beste fellow Rotarian, 

Januari, Rotary Awareness month


De laatste drie clubbezoeken zijn volbracht en komende week keer ik na een lange periode van 
afwezigheid weer terug bij mijn eigen Rotary club te Kerkrade.

Duizenden kilometers gereden door Gelderland, 
Brabant en Limburg. Heel veel enthousiaste 
Rotarians mogen ontmoeten. Geweldige ideeën 
gehoord en prachtige projecten gezien en zien 
ontstaan. 
Tijdens mijn clubbezoeken heb ik aandacht 
gevraagd voor een van de strategische pijlers van 
Rotary International: “Enhance  public image and 
awareness” 

Ook het jaarthema van RI president Gary Huang, 
“Light up Rotary” sluit hier naadloos op aan. Hoe 
maken we Rotary zichtbaar en kunnen we mensen 
enthousiast maken voor ons gedachtegoed. Mijn 
rondgang langs de clubs heeft geleerd dat daar 
waar Rotary succesvol in beeld komt, ledenaanwas 
geen probleem blijkt te zijn.

Gouverneurs onder elkaar:


Ontmoeting met de gouverneur van de koning Theo Bovens, lid RC Maastricht-Oost en de 
gouverneur van Rotary District 1810 Dr. Klaus van Schnakenburg tijdens het clubbezoek aan de 
RC Kerkrade Herzogenrath Eurode.
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RC Venlo-Maas & Peel


In het weekend van 9 januari organiseerde 
de RC Venlo-Maas en Peel voor de 29ste 
keer de Boeken-en Platenbeurs in het 
Blariacumcollege te Blerick. Er waren 
120000 boeken en platen waarvan er 
uiteindelijk 40000 werden verkocht met een 
opbrengst van €63000,00. Met dit bedrag 
worden 15 ontwikkelingsprojecten 
ondersteund, waarbij de aandacht is gericht 
op kansarme kinderen en jongeren in de 
derde wereld.

Topper 
van de maand:


RC Venlo-Maas & 
Peel

RC Helmond


Op zondag 11 januari organiseerde de RC 
Helmond voor de tiende keer het 
nieuwjaarsconcert Helmond. Een uniek 
samenwerkingsverband tussen het 
bedrijfsleven, het gemeentebestuur en de RC 
Helmond. Het resultaat was het fantastische 
bedrag van €25000,00 dat aan een vijftal 
maatschappelijke doelen in de gemeente 
Helmond werd besteed. 

Topper  
 van de maand:

RC Helmond

End Polio Now.


Bijgesloten een update inzake de stand van zaken met betrekking tot de end polio now 
campagne en de economische impact van de campagne. Daarnaast informatie over hoe de 
infrastructuur rondom de polio campagne een positieve bijdrage heeft geleverd bij de bestrijding 
van de ebola.

Download the factsheet End Polio Now: 
https://www.dropbox.com/s/6dvl2ssoxw71q0b/GPEI%20Mimica%20Factsheet.pages?dl=0

https://www.dropbox.com/s/6dvl2ssoxw71q0b/GPEI%20Mimica%20Factsheet.pages?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6dvl2ssoxw71q0b/GPEI%20Mimica%20Factsheet.pages?dl=0
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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 

Pets op 14 maart aanstaande met 's middags de District Assembly en het Rotary 
Foundation Seminar.


In onderstaande link vindt u actuele informatie aangaande bovenstaande meeting en kunt u 
zich online registeren. 

http://rotaryd1550.spijkerenco.nl
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