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Gouverneursbrief januari  2018. 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 

 

Als je deze brief leest liggen de Kerstdagen al weer achter ons en zijn we het jaar 2018 begonnen. Voor de clubbestuurders 
en de voorzitters zijn er nog 6 maanden te gaan. Anders gezegd is dit bestuursjaar nu halverwege. Een moment om samen 
met de leden nog eens te bekijken waar de club nu staat. Welke doelen hebben we ons gesteld en wat kan er voor de be-
stuursoverdracht in juni/juli nog worden bereikt? De inkomende voorzitters hebben nog veel werk te verzetten tot ze het 
voorzitterschap kunnen over nemen. Denk daarbij ook aan de (voor hen verplichte)  PETS op 17 maart in Culemborg. Hoe 
het ook zij, ik wens iedereen een voorspoedig 2018, een goede gezondheid en binnen de club veel  voelbare fellowship.  

 

Clubbezoeken: 

 

In de eerste drie maanden van het nieuwe jaar hoop ik mijn clubbezoeken aan de Clubs van district 1550 te kunnen afron-
den. Aan het einde van deze brief vind je een overzicht van de laatste 18 clubbezoeken die nog moeten plaats vinden. Tot 
nu toe heb ik erg genoten van de allerhartelijkste ontvangsten en de inspirerende ontmoetingen. Mijn thema van dit jaar 
“Rotary vitaal en flexibel” blijkt bij vrijwel alle clubs aandacht te krijgen in een actief ledenwerving beleid en aantrekkelijke 
programma’s. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Iedereen speelt daarbij, vanuit de eigen capaciteiten, zijn of haar rol. 

Literacy: 

Een van de commissies binnen ons district die nog niet was opgestart is Literacy. Een van de zes focusgebieden binnen Ro-
tary International houdt zich vooral bezig met Basisonderwijs en alfabetisering. Jozé Janssen van Rotaryclub Elst Over-
Betuwe heeft het initiatief genomen deze commissie opnieuw op te starten. Ik roep alle leden op , die zich met dit belang-
rijke onderwerp bezig houden en bereid zijn hierin ook binnen het district taken te vervullen, zich te melden via jo-
ze@jozejanssen.nl. 

 

Wensboom: 

Diverse clubs binnen ons district hebben zich rondom de Kerstdagen 
bezig gehouden met een wensboom aktie.  Een voorbeeld daarvan 
was de Rotaryclub Venlo Maas en Peel. Zowel in Panningen als Venlo
-Blerick werden kleine en grote wensen in een kerstboom gehangen. 
Het project werd gestart onder toeziend ook van de burgemeesters 
van de beide gemeenten.  Na de kerst gaan de clubleden aan de slag 
om de wensen te beoordelen en te bezien welke kunnen worden 
gerealiseerd. Beide burgemeesters complimenteerden de Rotary 
leden: “Het is fantastisch dat mensen zich voor een dergelijk doel 
inzetten”. 
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Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: 

De gouverneurs in Nederland ( 7 districten) hebben zich ingezet om op korte termijn een bestuurdersaansprakelijkheid ver-
zekering af te sluiten. Over deze door de Rotary Administratie Nederland (RAN) af te sluiten verzekering hebben de District 
Gouverneurs zich door diverse verzekeringsbedrijven laten informeren. Op basis van de uitgebrachte offertes zal waarschijn-
lijk in de loop van januari worden gekozen voor een verzekering via 100% CNA Insurance Company Ltd. Het verzekerd be-
drag zal € 2,5 mln. voor de verzekeringsnemer per aanspraak en per jaar zijn. Voor de aangesloten districtsbesturen en Rota-
ry clubs zal dat € 500.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar zijn. Daardoor zal het niet langer nodig zijn dat voor afzon-
derlijke evenementen een aansprakelijkheid verzekering   af te sluiten. 

Dit alles met een maximum van € 5,0 mln. Voor alle verzekerden per verzekeringsjaar.  

Dit alles is inclusief de ANBI stichtingen van de verzekering nemer en de ANBI stichtingen van de aangesloten Rotaryclubs.  

De premie bedraagt €750, 00 voor de verzekeringnemer (RAN), € 100,00 per district en € 32,50 per Rotaryclub per jaar. Tot 1 
januari 2020 zullen de kosten hiervan worden betaald uit de begroting van de RAN. Zodra de verzekering definitief is afgeslo-
ten zullen de polissen worden geplaatst op onze website van het district. In de volgende Gouverneursbrief zal hierop wor-
den terug gekomen. 

Boomplantdag 20 april 2018: 

Gebleken is dat er geen belangstelling bestaat voor een landelijk of districtlelijk initiatief  voor deze internationale Rotary 
boomplantdag. Wel zijn er diverse initiatieven op club niveau opgezet. Ik wil alle clubs oproepen deze initiatieven via de mail 
aan te melden aam.jacobs@chello.nl of secretariaatrotary1550@gmail.com.  

In de volgende Gouverneursbrief zullen deze dan worden vermeld. Dat geldt ook voor de initiatieven die regionaal worden 
uitgewerkt. 
 

Belangrijke data: 

 

• 27 Januari 2018 Rotary Foundations Seminar Zone 13A, 13C, 18 B in Antwerpen; info: guy.esselen@telenet.be  

• 17 maart 2018   PETS (verplicht voor inkomende voorzitters en foundation officers) en Assembly   (vooral voor voor-
zitters en  secretarissen, maar ook voor alle leden) te Culemborg 

• 13-15 april 2018  RYLA in Parkstad 

• 20/22 april 2018 internationale Rotary boomplantdag 

• 26 mei 2018 district conferentie in Helmond (alle leden, partners en geïnteresseerde kinderen)  

• 23-27 juni  2018 Internationale conventie in Toronto ( inschrijving staat open op rotary.org. Tot 15 december nog 
tegen het lage tarief) 

• 1-5 juni 2019 internationale Rotary conventie in Hamburg 
 

 

Publiciteit is belangrijk: 
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Wetenswaardigheden: 

Weet je dat er in de vorige brief een foutje was geslopen ? Het was niet RC Venlo -land van Gelre, maar Venlo -Maas en 
Peel die de RYLA in Sevenum mede had georganiseerd. 

Weet je dat ons lid Frank van der Meijden (RC Son) is benoemd tot vice voorzitter van het “Convention promotion team“ 
voor de conventie in Hamburg in 2019? Dit is een zeer prestigieuze internationale functie, waarmee we hem van harte 
feliciteren. Hij gaat zich ook inzetten om zoveel mogelijk leden uit ons district te kunnen laten deelnemen aan deze inter-
nationale conventie die plaats zal vinden van 1 tot 5 juni 2019. 

Weet je dat januari de internationale Vocational Service Maand is? Een beetje extra aandacht voor deze belangrijke ave-
nue kan dan ook geen kwaad. Meer informatie vind je op www.rotary.org. 

Weet je dat het ledenaantal weer is gegroeid naar 2721, een toename van 53 ten opzichte van het begin van dit bestuurs-
jaar. We weten ook dat in december er vaak sprake is van een afname omdat de contributies worden berekend over de 
stand per 31 december. We wachten met spanning af of dat ook dit keer het geval zal zijn. 

Weet je dat ons lid Huub van Heur, RC  Leudal, voorzitter is van International  Fellowship of Flying Rotarians ( IFFR), afde-
ling Benelux is? Deze club, die in 2019 25 jaar bestaat,  kan nog nieuwe leden gebruiken. Heb je interesse, meld je dan bij 
Huub, hubvanheur@gmail.com. 

 

Clubbezoeken: 

 

 

 

 

Fons Jacobs,  

gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland. 

aam.jacobs@chello.nl 

06 53148982 

Datum Tijd Rotary Club Datum Tijd Rotary Club 

15-jan-18 18.00 Helmond-Quartier van Peelland 6-feb-18 18.00 ‘s-Hertogenbosch-Oost 

16-jan-18 18.00 Maastricht 7-feb-18 17.30 ’s-Hertogenbosch 

17-jan-18 18.00 Venlo-Land van Gelre 19-feb-18 18.00 Heeze 

22-jan-18 18.15 Sittard-Geleen Deux Villes 20-feb-18 18.00 Elst-Over-Betuwe 

23-jan-18 18.30 Roermond, Maas en Roer 26-feb-18 18.00 Landgraaf 

24-jan-18 17.45 Leudal 27-feb-18 17.45 Nijmegen-Zuid 

29-jan-18 18.15 Gulpen-Vaals 5-mrt-18 19.30 Horst aan de Maas 

31-jan-18 18.00 Kerkrade 6-mrt-18 17.30 Venlo 

5-feb-18 18.00 Uden 19-3-2018 18.00 Lingewaard Bemmel 
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