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Gouverneursbrief april  2018. 

Districtsbijeenkomst, D1550, 26 mei 2018: 
 

 

Rotary on the move 
We spelen in de wereldtop met onze voetbal- en zorgrobots, en we zijn als Nederland nummer 1 wereldwijd in high 
tech machines, en een living lab voor slimme en elektrische auto’s.  
De wereld om ons heen veranderd supersnel. Hoe gaan wij hiermee om? Als mens en als wereldwijde service organi-
satie? Een thema dat gouverneur Fons Jacobs graag met iedereen wil delen. Daarom nodigt hij jullie van harte uit voor 
de districtsbijeenkomst 2018 “Rotary on the move!” Automotive campus Helmond is de ideale locatie voor deze veel-
zijdige en inspirerende bijeenkomst met diverse sprekers, presentaties, rondleidingen en proefritten.  
Maak een testrit in de hybride BMW i8 of i3, ontmoet “Stella” en “Lightyear”; auto’s die rijden op zonne-energie en de 
bus van team FAST die mierenzuur als brandstof heeft.  
 

Meer informatie en aanmelden via de speciale discowebsite (disco2018district1550.nl) 

Clubbezoeken: 

Alle 75 clubs in ons district hebben mij als Gouverneur ontvangen. Het waren zonder uitzondering zeer inspirerende 

bezoeken. Uit de besprekingen van de zogenaamde “blauwe brief” kwam vrijwel steeds naar voren dat de wijzigingen 

van de laatste jaren in het ledenbeleid veel aandacht krijgen Bij het zoeken naar nieuwe leden is vooral het hebben 

van inzicht in de eigen clubcultuur erg belangrijk. Daarnaast moet ook vooral worden gekeken naar wat voor mensen 

zoeken we, zijn de “nieuwe” beroepen voldoende vertegenwoordigd, nadruk vooral op instroom van jongere leden en 

meer vrouwen in Rotary. Ons district zit ten aanzien van het laatste nog pas op 22%! Ook wordt er veel gesproken 

over de inrichting van de clubavonden, frequentie van de bijeenkomsten, andere opzet van de bijeenkomsten, aan-

vangstijdstippen van de clubavonden etc. Kortom alle clubs zijn bezig met hun toekomst. Verder is er veel aandacht 

voor de evenementen en fundraising. Het meer en duidelijker zichtbaar zijn in de directe omgeving speelt daarbij ook 

mee. Ik heb mogen ervaren dat onze clubs in ons district “vitaal en flexibel”zijn. 
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Rotary Leadership (Leer) Institute (RLI): 

 

Na de afronding van de eerste in ons district gehouden cursus gericht op het aanreiken van meer 
kennis over Rotary aan (potentiële) Rotary leiders, hebben zich nauwelijks nieuwe kandidaten aange-
meld voor deze cursus. Ik wil hiervoor toch jullie aandacht vragen. Het is erg belangrijk dat iedere 
club beschikt over leden die wat meer weten van de historie en achtergronden van Rotary Internatio-
nal. Meer over deze opleiding, bestaande uit drie zaterdagen van 10.00 uur tot 14.30 uur, kan je vin-
den op www.rotary-rli.nl. Mocht je belangstelling hebben voor deelname, meld je dan aan bij 
aam.jacobs@chello.nl.  
 

Vacature voorzitter Multi District Jeugd Commissie (MDJC): 

Landelijk bestaat er een vacature als voorzitter van de MDJC. De primaire taak van deze commissie is het bevorderen van de 
uitwisseling van jongeren uit alle werelddelen. Als je inspirerend en verbindend bent, samenwerking kunt bevorderen, een 
kei bent in het creëren van draagvlak, een ambassadeur kunt zijn van het jeugduitwisseling programma stel je dan kandidaat 
voor deze functie en meld je aan bij de gouverneur met de portefeuille Youth, Harriette Verwey, dg2017-2018@rotary-
d1600.nl.  Meer informatie kun je krijgen bij de secretaris MDJC Hans Lambeek, hanslambeek@gmail.com. 
 
 

Collectieve algemene en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: 

Per 1 maart is voor beide verzekeringen een voorlopige dekking verleend. De definitieve vormgeving van deze verzekerin-
gen, die gaan gelden voor alle clubs en aan hen gelieerde stichtingen en de districten, zal omstreeks 15 april a.s. zijn beslag 
krijgen. De clubvoorzitters en secretarissen zullen hierover door Rotary Administratie Nederland worden geïnformeerd. 
 

Internationale Rotary  Boomplantdag omstreeks 20 april: 

Graag zou ik op de hoogte worden gebracht van initiatieven, door de clubs of leden, die deelnemen aan een of andere vorm 

van het collectief planten van bomen op of omstreeks  20 april. Het was de wens van onze wereld president Ian Riseley, om 

voor ieder Rotarian in de wereld 1 boom te planten. Zijn doelstelling was door middel van deze 1,2 miljoen bomen onze ver-

bondenheid met onze planeet tot uitdrukking te brengen. Ook vraagt hij hiermee aandacht voor het voedselprobleem in de 

wereld. Als ik tijdig wordt geïnformeerd over deze initiatieven, dan zal ik desgewenst daarbij proberen aanwezig te zijn. Tot 

nu toe heb ik geen uitnodiging mogen ontvangen. 

 

 

Past PETS: 
 
Op 17 maart heeft de President elect Trainings seminar plaats gevonden in Culemborg. Deze voor-

treffelijk georganiseerde bijeenkomst, door RC Culemborg, de club van inkomend Gouverneur Je-

roen Collette, was vooral gericht op de nieuwe inkomende club voorzitters. De verzorgde presenta-

ties op deze dag zijn te vinden op onze website van district 1550.  

 

http://www.rotary-rli.nl
mailto:aam.jacobs@chello.nl
mailto:dg2017-2018@rotary-d1600.nl
mailto:dg2017-2018@rotary-d1600.nl
mailto:hanslambeek@gmail.com
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Wetenswaardigheden: 

Weet je dat wij in ons district een zeer actieve commissie hebben voor het focusgebied water en sanitatie? Leden van 
deze commissie zijn gaarne bereid bij jouw club een inleiding te komen verzorgen.  
Wat denk je bijvoorbeeld aan het extra aandacht schenken aan 28 mei de wereld Menstrual  Hygiene Day, waarbij aan-
dacht wordt gevraagd voor de vele misstanden in de wereld op dit terrein. Lees meer hierover op  de website:  menstrual-
hygieneday.org.  
 
Weet je dat de netto ledenaanwas binnen ons district nog steeds stijgt. Per 28 februari waren dat er + 36 en zijn wij met 

2704 leden nog altijd het grootste district van Nederland. 

Weet je dat de eerste honderdvijftig  aanmeldingen voor de districtconferentie van 26 mei a.s. in Helmond op de automo-

tive campus binnen zijn. Meld je dus snel aan. We hebben echt een restrictie voor wat betreft het aantal wat we kunnen 

toelaten. Dus Rotarians, partners en kinderen vanaf 14 jaar, wil je Rotary on the move meemaken, meld je dan aan op 

www.disco2018district1550.nl. 

Rotary zeilliefhebber: 

Rotaryclub Eersel organiseert samen met host club Schouwen Duivenland op 21 en 22 september een zeilregatta. De op-

brengst hiervan is bestemd voor KiKa Nederland. Inschrijven voor eind april. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar 

www.rotaryregatta.eu  

 

Belangrijke data: 

• 13-15 april 2018 RYLA in Parkstad (aanmelding staat nu open). 

• 20/22 april internationale boomplantdag. Clubinitiatieven graag doorgeven. 

• 26 mei 2018 DISTRICTCONFERENTIE in Helmond (voor alle leden, partners en geïnteresseerde kinderen vanaf 14 
jaar). 

• 23-27 juni 2018 Internationale Rotary conventie in Toronto. 

• 1-5 juni 2019 Internationale Rotary conventie in Hamburg. 

 

Publiciteit: 

Nog een keer de contactpersonen voor ons district voor Rotary Magazine zijn: Annemieke Groen, a.groen@charizz.com 
en Mariecke Schipper, mariecke.schipper@gmail.com. Heb je iets te melden, evenementen of successen, neem met een 
van hen contact op. Let wel, neem hiervoor de tijd, want publicatie vergt een lange doorlooptijd. Onze webmaster voor de 
website van ons district is HPL.vanMontfort@MaastrichtUniversity.nl. Projecten kunnen ook gemeld worden op de websi-
te http://rotaryhelpt.nl/ 

 

Fons Jacobs,  

gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland. 

aam.jacobs@chello.nl 

06 53148982 
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