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Gouverneursbrief augustus 2017. 

 

De eerste clubbezoeken. 

Als nieuwe gouverneur is het altijd wat wennen aan de nieuwe ervaringen bij de clubbezoeken. De eerste zeven zitten er 

op. Ze waren allemaal allerhartelijkst. De rode draad is dat alle clubs bezig zijn met zich te oriënteren op de veranderingen 

die om ons heen plaats vinden. De centrale vraag daarbij is: Is onze organisatie en inhoud voldoende aantrekkelijk om 

(jonge) nieuwe leden te interesseren? Dat de beantwoording van deze vraag niet voor iedere club hetzelfde is, zal duidelijk 

zijn. Er is geen standaard antwoord, maar de discussie binnen iedere club zelf zal in ieder geval leiden tot draagvlak binnen 

de club om tot antwoorden te komen. Ledenwerving is voor alle clubs een speerpunt gebleken. Onderwerpen die daarbij 

de revue passeren zijn: leeftijdsopbouw, attendance,  hoeveelheid en gewenste tijdstip van de bijeenkomsten, classificaties 

en diversiteit. Boeiende discussies, met name ook over de rol van oudere leden binnen de club, zijn daarvan het gevolg. 

Maar bedenk dat de onderlinge vriendschap, fellowship, daaronder niet mag lijden. 

Een Rotarian is betrouwbaar, betrokken, beschikbaar, bereikbaar, denkt, doet, durft en is vooral een 

doorzetter, met als inzet een betere samenleving voor iedereen. 

 

 

 

Rotary Youth Leadership Award ( Ryla)!  

Na een eerste, door de Rotaryclub Weert,  in dit bestuursjaar georganiseerde Ryla staat er binnenkort weer een nieuwe 

Ryla voor de deur. Vanaf 17  tot 19 november organiseren de Rotaryclubs Horst aan de Maas en Venlo Maas en Peel, een 

Ryla, gericht op situationeel leiderschap, voor maximaal 30 deelnemers.  Deelname staat open voor alle jongeren in ons 

district van 20 tot 28 jaar. Alle clubs binnen ons district kunnen kandidaten voordragen. De kosten zullen € 275,00 per deel-

nemer bedragen en zullen worden betaald door de clubs die een of meerdere kandidaten voordragen. In de volgende 

nieuwsbrief volgen hierover nadere mededelingen. 

 

Jeugd Alumniclub Rotary programma’s. 

Om Rotaryenthousiasme bij jeugd die onze programma’s meemaken, zoals jaarstudenten, zomeruitwisselingen, Ryla’s en 

dergelijke, “vast” te houden willen wij een club starten van alumni. Zij kunnen vanuit deze club hun interesse verder ont-

wikkelen tot Rotaract of Rotary lidmaatschap aan de orde is. Wij hebben onze Past Gouverneur Peter van der Tol bereid 

gevonden om als informateur dit plan te onderzoeken op haalbaarheid. U hoort er meer van! 
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Rotary Leadership Institute (RLI). 

Het RLI is een organisatie die als doelstelling heeft de 

kennis over Rotary te verhogen. Door de kennis over 

Rotary International te verhogen en de vele program-

ma’s te belichten, wordt de omvang van het lidmaat-

schap belangrijker. Vooral clubbestuurders, maar ook na 

enkele jaren lidmaatschap voor nieuwe leden, hebben 

baat bij een verdiepende slag over Rotary. In het district 

1570 draait dit programma reeds met groot succes. Ons 

district 1550 heeft samen met district 1560 een cursus 

voor nieuwe trainers georganiseerd in juni/juli. Vanuit 

1550 zijn een drietal trainers gecertificeerd te weten; 

Jan Weber, Trudy Nouws en Fons Jacobs. Zij gaan over-

leggen hoe we nog dit jaar een cursus voor ons district 

kunnen opzetten. Het zal gaan om drie zaterdagen van 10.00 uur tot maximaal 14.00 uur.  

Er zullen maximaal 12 deelnemers kunnen worden toegelaten. Hebt je reeds nu belangstelling, meld je dan aan via de 

mail onderaan deze nieuwsbrief of bij de district secretaris Wim Fijten. (Rotaryclub Deurne-Asten-Someren). 

 

 

Belangrijke data: 

7 oktober 2017 Rotary leden contactdag te Weert voor alle leden uit het district 1550. Voorafgaand aan deze bijeen-

komst zal er voor de inkomende voorzitters een kennismakingsbijeenkomst zijn met de inkomend gouverneur Jeroen 

Collette. 

 17 tot 19 november 2017 RYLA te Horst/Sevenum  

17 maart 2018 10.00 uur tot 15.00 uur PETS, verplicht voor alle inkomende voorzitters 2018-2019  Tevens zal de mo-

gelijkheid worden geboden ten behoeve van de grants de clubs te certificeren. Ook zal dan de district Assembly plaats 

vinden. 

20 april 2018 Boomplantdag Rotary International gericht op duurzaamheid en onze zorg voor onze planeet. 

26 mei 2018 Districtconferentie in Helmond (Automotive Campus) met een zeer uitdagend programma. In de volgen-

de nieuwsbrief volgen hierover meer mededelingen. 

22 to 27 juni 2018 Rotary Conventie in Toronto (CND). Inschrijving is reeds nu open. 
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Clubbezoeken. 

Omdat de volgende nieuwsbrief pas na 7 september  zal verschijnen volgen hieronder de clubbezoeken voor de eerste 

helft van september: 

• Dinsdag 5 september 18.00 uur Hoensbroeck 

• Woensdag 6 september  18.15 uur Vught 

• Donderdag 7 september 18.00 uur Heusden 

• Maandag 11 september 18.15 uur Deurne-Asten-Someren 

• Dinsdag 12 september 18.00 uur Schaijk-Land van Ravenstein 

• Woensdag 13 september 18.00 uur Oss-Maasland 

• Donderdag 14 september 18.15 uur Geleen 

• Vrijdag 15 september 17.00 uur Wamel-Maas en Waal 

 

Wetenswaardigheden. 

Weet je dat District 1550 zich heeft aangesloten bij Rotary Leadership Institute afdeling Nederland? Deze afdeling heeft na 

twee voorzitters a.i. nu een nieuwe voorzitter in de persoon van Pieter Schut ( RC Naarden-Bussum). 

Weet je dat de sedert 1994 bestaande Nederlandse poot van Rotary doctors financieel in zwaar weer verkeert? De huidi-

ge generatie District Gouverneurs zullen zich begin september beraden over een mogelijke oplossing. 

Weet je dat het aantal clubs in ons district dat nog niet bijdraagt aan Rotary foundation drastisch terug loopt? In het jaar 

waarin Rotary foundation 100 jaar bestaat hopen we in ons district dit aantal tot 0 te hebben terug gebracht.  

Weet je dat op de Conventie in Atlanta is besloten de actie “End Polio now” nog drie jaar voort te zetten. Samen met Bill 

en Amanda Gates Foundation, de WHO en Rotary International zorgen we ervoor dat deze vreselijke ziekte, die vooral 

kinderen treft, in 2021 volledig de wereld uit is. We gaan dus ook door met tulpen te kopen ! 

 

Fons Jacobs,  

gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland. 

aam.jacobs@chello.nl 

06 53148982 


