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Gouverneursbrief juli 2017. 

Nieuwe Gouverneur 2017-2018. 

25 juni was het dan zover. Na een leerzame periode van twee jaren voor de inkomend gouverneur, werd de gouverneurs 

keten van ons district 1550 door Gouverneur Peter van der Tol over gedragen aan Fons Jacobs. In een zeer geanimeerde 

omgeving was de club Weert Land van Horne de gastheer. Deze club gaf er blijk van dat ze niet alleen een voortreffelijke 

gastheer was, maar ook dat zij voor de volle 100% achter de nieuwe gouverneur staan. Bij de Pets in maart was al duidelijk 

gemaakt welke grote organisatorische talenten tot deze club behoren. Naast chauffeursdiensten voor de nieuwe gouver-

neur zullen zij  het gehele jaar beschikbaar zijn om de diverse eve-

nementen goed te laten verlopen. Aan het begin van deze middag 

waren er natuurlijk ook lovende woorden voor de vertrekkende 

Gouverneur, die zelf meteen aankondigde voor het district beschik-

baar te willen blijven in een andere rol gericht op de versteviging 

van het fundament onder ons toekomstig leden bestand. Daarover 

in de volgende nieuwsbrief meer. Fons stond nog even stil bij het 

op de Pets gepresenteerde strategische plan voor ons district. In de 

volgende nieuwsbrieven zal hierop terug worden gekomen. Met 

Anneke Assen en Jeroen Collette zal de komende weken worden 

gewerkt om dit plan uit te bouwen tot een meerjarige strategische 

visie voor ons district. 

 

District 1550 meer dan een Gouverneur alleen. 

Vol trots kan ik melden dat alle vacatures in onze districtstaf zijn vervuld. Natuurlijk kan de Gouverneur ons district niet in 

zijn eentje leiden. Gelukkig hebben vele Rotarians in ons district zich beschikbaar gesteld om in diverse functies, als assis-

tent gouverneur, financiën, Rotary magazine en media, webmaster, ledenwerving, rotary foundation, focusgebieden, 

jeugdzaken, handycamp, Ryla, vocational service, job Rotary, end polio now, shelterbox en grants ondersteuning, leden in 

ons district van dienst te zijn. In het handboek voor Rotarians 2017-2018 (in het bezit van uw clubvoorzitter)  staan de 

meeste namen vermeld. Clubs in ons district roep ik dan ook op om van de aanwezige deskundigheden gebruik te maken. 

Vaak zijn zij ook beschikbaar om afhankelijk van het onderwerp op een clubavond als spreker op te treden. Ook zal via de 

maandelijkse nieuwsbrief van de Gouverneur  bijdragen worden verzorgd. 

 

Werkgroep Water. 

In januari van dit jaar is  de werkgroep water opgericht. Deze werkgroep richt zich op het focus gebied “Water, Sanitair en 

Hygiëne. In maart heeft de werkgroep een factsheet water gepresenteerd en via de clubsecretarissen is deze verspreid. 

Tijdens diverse vergaderingen in de regio’s, maar ook bij clubbijeenkomsten is dit document toegelicht Ook dit bestuursjaar 

zullen leden van de werkgroep bij clubbijeenkomsten presentaties verzorgen De werkgroep streeft ernaar om op termijn 

tot een district breed waterproject te komen. Voorzitter van de werkgroep is Jan Roumen van de Rotaryclub Leudal. 
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Vocational service. 

Deze commissie heeft een brede samenstelling, echter nog niet alle negen regio’s zijn daarin vertegenwoordigd. Ken-

merkende begrippen voor deze commissie zij: Integriteit, moreel kompas, ethiek en professionaliteit. Blijf vooral dicht 

bij jezelf. In de tweede helft van dit bestuursjaar zal de commissie diverse inspiratie tafels organiseren. Verder wil de 

commissie een inspirerende film opnemen en een groot symposium organiseren. De commissie wil ook aanspreekbaar 

zijn voor  hen die binnen de clubs zich bezig houden met vocational service. Voorzitter van deze district commissie is 

Herman Maassen van Rotary club Maas en Roer. 

Belangrijke data. 

Noteer nu al vast een drietal voor de leden van ons district belangrijke data. 

Op 7 oktober a.s. zal er in Weert een leden contactdag worden gehouden. Aanvang is gepland om 10.00 uur en ein-

digt om 14.30 uur. Er is veel ruimte in het programma voor elkaar ontmoeten. Tevens zal aandacht worden besteed aan 

de rotary clubs als lid van Rotary International, Jeugd en enkele praktische zaken. Ook zal er een informatie markt wor-

den ingericht. Vooral voor clubbestuurders en (nieuwe) leden zal dit een interessante dag worden. Ieder lid is welkom! 

Op zaterdag 26 mei 2018 is de district conferentie in Helmond, waarschijnlijk op de Automotive Campus. We willen 

de wereld in verandering laten zien en de vraag stellen wat doen wij binnen Rotary? Wij zullen U regelmatig informeren 

over de voortgang van dit programma. De moeite waard om reeds nu deze dag te noteren! 

Het is de wens van onze President Ian Riseley dat wij als Rotarians het komende jaar ook aandacht hebben voor onze 

planeet. Het is zijn wens aan het einde van dit bestuursjaar één boom per lid te gaan plaatsen. Dit kan georganiseerd 

worden per club, maar ook samen in een regio of op district nivo. De datum die de Nederlandse Gouverneurs daarvoor 

hebben gereserveerd is 20 april 2018. Omstreeks deze datum zullen er boomplantfeesten over de gehele wereld 

worden georganiseerd. Doet U ook mee? 

Club bezoeken. 

In de maand juli zullen een achttal clubbezoeken van de gouverneur plaats vinden. 

• 3 juli RC Venlo, Maas en Peel 

• 4 juli RC Boxtel, Oirschot Haaren 

• 5 juli RC Weert Land van Horne 

• 6 juli RC Heerlen 

• 10 juli RC Oss 

• 11 juli RC Eindhoven-Veldhoven 

• 12 juli RC Gemert-Beek en Donk-Lieshout 

• 13 juli RC Zaltbommel 
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Wetenswaardigheden. 

Weet U dat ons district voor het eerst sinds vele jaren weer een netto toename van het aantal leden heeft? ( + 5) 

Weet U dat Rotary foundation de derde grootste non gouvernementele goede doelen organisatie van de wereld is met 

de hoogste over all score op het terrein van financiële verantwoording, accountability en transparantie  van de honderd 

grootste goede doelen organisaties van de wereld. 

Weet U dat de afdracht aan Rotary Foundation ( minimaal 100$ per lid) voor het eerst sedert vijf jaar in ons district weer 

aan het stijgen is. Onder inspanningen van Jan Weber ( RC Zaltbommel) neemt het aantal clubs dat niet bijdraagt duide-

lijk af. Dat is ook goed nieuws voor het beschikbare bedrag voorde toekomstige district grants, dat daardoor weer om-

hoog kan gaan. 

 Weet U dat Rotary international wereld wijd ( nu nog) iets minder leden heeft dan de Lions. Maar weet U ook dat in 

2014 (meest recente cijfers) Rotary international 259,5 miljoen $ heeft uitgegeven aan goede doelen en de Lions  58,2 

miljoen $. Van dit bedrag was 8,5 miljoen $ bestemd voor organisatie kosten ( ca 17%). Bij Rotary foundation was dat 

23,8 miljoen $ ( ca 10%). Dankzij de inzet van vele vrijwilligers blijven de organisatiekosten in vergelijking met andere 

organisaties betrekkelijk laag. 

 

Ik wens iedereen een mooie vakantie toe met veel vreugde en plezier en een behouden terugkomst. Laten we er samen 

een mooi Rotary jaar van maken. 

 

Fons Jacobs,  

gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland. 

aam.jacobs@chello.nl 

06 53148982 


