
DE KOP IS ERAF

Ik ben begonnen als gouverneur D1550. Op 1
juli de overdracht door Fons Jacobs, op 3 juli
mocht ik cerAficaten aan 3 nieuwe trainers
RLI uitreiken en op dinsdag 10 juli het eerste
(gezamenlijke) clubbezoek in Son aan 5 clubs
tegelijk. Een geweldige sfeervolle Rotary
bijeenkomst! Op vrijdag 6 juli hadden we de
eerste Kleine Staf vergadering D1550 met de
(vernieuwde) ploeg. Kortom: we zijn gestart!

Vervolgens droeg Jeroen Colle4 e zijn speld
over aan Anneke. Daarna vond de overdracht
van de keten door Fons Jacobs plaats. Jeroen
bedankte Fons voor zijn niet aflatende inzet
als gouverneur D1550. Met een enorme
drive heeT hij alle clubs bezocht, zich ingezet
voor jeugd, End Polio Now, de opzet van
Rotary Leadership InsAtute en het extern
profileren van Rotary. Bijna alle
doelstellingen uit zijn jaarplan heeT hij
gehaald. Ook de 2% sAjging van vrouwen in
de clubs c.q. zijn eigen club☺? Peter van
der Tol droeg aan Fons de Immediate Past
Governor speld over. Vervolgens werd
Jeroen toegesproken door de voorzi^er van
RC Culemborg, Erik van den Brink, die hem
alle steun van zijn club toezegde. De
zusterclub van RC Culemborg uit België was
ook aanwezig. Voorzi^er Peter Mertens vond
Jeroen een echte gouverneur, verbindend,
bestuurlijk.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF
VERTEL IK OVER MIJN
BEZOEKEN AAN
ROTARYCLUBS IN HET
DISTRICT EN ANDERE
ROTARY BIJEENKOMSTEN.
MET ALS DOEL ROTARIANS
IN ZUID-OOST NEDERLAND
TE INFORMEREN EN
INSPIREREN.
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JULI 2018

Zaterdag 6 oktober vindt de jaarlijkse
Ledencontactdag D1550 plaats in de
middelbare school Lek & Linge in Culemborg,
www.lekenlinge.nl De school ligt 5 minuten
lopen van het station Culemborg. Doel van
de Ledencontactdag is (nieuwe) leden beter
met Rotary kennis te laten maken en een
ontmoetingsplaats voor leden en clubs van
het district. Alle Rotaracters worden ook
uitgenodigd. De inkomend gouverneur
Anneke Assen zal voorafgaand kennismaken
met ‘haar’ inkomend voorzitters.
We starten om 10.30u en ronden 15.00 uur
af. Er worden in 5 tranches sessies
georganiseerd van 30 minuten. Over
onderwerpen als imago, waar vind ik
informatie over Rotary, Rotary Foundation,
samenwerking Rotary-Rotaract, hoofd hart
handen, hoe kan ik maatschappelijke
projecten organiseren en verbinding zoeken
met lokale gemeenschap, jeugd en
vocational. Er zijn stands van End Polio Now,
JobRotary, Convention Hamburg, Santa Run
van Rotaract, Water & Sanitatie, Rotary
Leadership Institute, Fellowships (Rotarians
die zich organiseren met b.v. golf, muziek,
old timers etc).

VAN FONS NAAR JEROEN

Op zondag 1 juli woonden 45 Rotarians en
Rotaracters uit Gelderland, Limburg, Brabant
en België (zusterclub van RC Culemborg: RC
Hoogstraten) de gouverneursoverdracht in
www.osenpaard.nl, het clubhuis van Rotary
Culemborg, bij. Peter Glas, lid Rotary ’s
Hertogenbosch, lid Waterwerk-groep D1550
en watergraaf Waterschap De Dommel sprak
over het Rotary focusgebiedWater &
Sanita\ e. Eén van 17 focusgebieden van de
VN en één van de 6 van Rotary InternaAonal
en hét speerpunt van de Nederlandse
gouverneurs in 2018-2019. Hij nam ons mee
in de wondere wereld van het water. De
strijd tegen het water, het gebruik van water,
de verdeling van water in de wereld en de
economische en poliAeke impact die dat
heeT . Rotary levert een hele goede bijdrage
aan oplossingen. De 7 Nederlandse
gouverneurs gaan zich daar, met vele mede-
Rotarians extra voor inze4en. In mei 2019
organiseert Rotary een grootwaterseminar.
Daarna vond de officiële overdracht plaats.
Een hele ceremonie. Anneke Assen, vanaf 1
juli inkomend gouverneur gaf haar speld aan
Arnold Veldman, inkomend-inkomend
gouverneur.

LEDENCONTACTDAG 6 OKTOBER
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We geven veel ruimte aan aansprekende
projecten van clubs. Wil je als club een
stralend project presenteren en anderen
inspireren? Mail interim@colle�e.nl. Meer
informatie, volgt medio augustus. Noteer
zaterdag 6 oktober!

Interact is één van de snelst groeiende
iniBaBeven van Rotary in het jeugd-
programma van Rotary. Telt wereldwijd al
bijna 300.000 leden verdeeld over circa
12.000 clubs over ruim 130 landen en
districten. De serviceclub is voor jongens en
meisjes van 12 tot 18 jaar. AO ankelijk van de
interesses van de leden, organiseert een
Interactclub projecten en acBviteiten
gedurende het schooljaar. Doel is het
ontwikkelen van organisaBekwaliteiten,
verantwoordelijkheidsgevoel, onderling
begrip en behulpzaamheid naar elkaar, hulp
aan de samenleving en het aanleggen van
een grensoverschrijdend netwerk. Een
gebalanceerd programma voor persoonlijke
ontwikkeling en serviceverlening. D1550
telt één Interact club, Elst Over-Betuwe. Op
3 juni hebben zij gewandeld met cliënten van
Elsterveld van zorginstelling De Driestroom
uit Elst. Er was een speurtocht uitgezet. Via
een mooie route kwam de groep aan bij de
rustplek. Daar hebben ze appeltaart gegeten
en samen iets gedronken. Gezamenlijk
hebben ze vijf kilometer gelopen. “Er is al
overleg geweest voor een volgende
acBviteit", aldus de leden van Interact.
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ROTARY CONVENTION HAMBURG

Met 60 andere Nederlandse Rotarians was ik
medio juni in Toronto voor de jaarlijkse
Rotary ConvenBon. Er waren 25.000
deelnemers, sprekers zoals de Canadese
Premier Trudeau, oud premier van Nieuw
Zeeland Helen Clark, voorzi\ er van de VN
commissie voor de Sustainable Development
Goals 2015-2030, Laura Bush en de Director-
General WHO, ook Rotary lid. Indrukwek-
kender vond ik de verhalen van jonge
mensen zoals Marie-Paule A\ ema, Rotary
Peace Fellow. Zij maakte als 13- jarige de
genocide van Rwanda in 1994 mee, vluch\ e
met haar familie naar Canada, waar zij door
Rotary werd opgevangen. Zij kreeg via
Rotary een Peace Fellowship en is nu
professioneel bezig met vrede en veiligheid.
In 2019 is de Rotary ConvenBon in Hamburg.
Een mooie gelegenheid om met leden van
jouw club een conven@e dichtbij bij te
wonen. Centraal staat de ontmoeBng met
vertegenwoordigers uit 182 landen waar
Rotary clubs acBef zijn. Oud-gouverneurs
Fons Jacobs en Frank van der Meijden
hebben het iniBaBef genomen om een low
budget reis te organiseren naar Hamburg
van zaterdag 1 juni 2019 tot donderdag 6
juni 2019. Zij hebben bussen geregeld en
150 kamers kunnen reserveren in Hotel One
Hamburg-Alster. De opBe verloopt op 15
september.Wil je mee? Geef je vóór
uiterlijk 1 september op via
secretariaatrotary1550@gmail.com o.v.v.
single of double room en evt. deelname aan
de busreis. Kosten ca € 450 per persoon (met
een toeslag van € 250,00 bij een single room)
voor 5 nachten. Het registreren voor de
convenBe moet je zelf verzorgen. Doe dat
Bjdig, is goedkoper!

INTERACT IN ACTIE

NATIONAAL JEUGDONTBIJT?

Het Nationaal Jeugdontbijt voorziet kinderen
wekelijks thuis van een box met 7 gratis
ontbijten als de ouders niet over voldoende
geld beschikken om ontbijten zelf te kopen.
Gemiddeld komen er 6 kinderen per klas
naar school zonder ontbijt omdat de ouders
dat niet kunnen betalen. Dat heeft een grote
impact op schoolresultaten, sociale
vaardigheden en sportparticipatie. Oud-
Rotarian van 1986-2016 RC ’s
Hertogenbosch Oost, Jacques G.M. Hendrikx,
oprichter en voorzi�er Stich�ng Nationaal
Jeugd Ontbijt vraagt Rotary clubs aandacht
voor dit project en zoekt samenwerking.
Onlangs zijn in Roermond 2 scholen gestart.



Daar maken 56 kinderen gebruik van de
ontbijtleveringen. Door de inzet van Michel
Goebbels van RC Roermond-Maas en Roer
worden de ontbijtboxen wekelijks bij de
kinderen thuis afgeleverd. De fondsen-
werving loopt op dit moment via de zg. ‘Je�a
Klijnsma gelden’ ter bestrijding van (kinder-)
armoede via de gemeenten. Er is meer geld
en er zijn ‘bezorgers’ nodig. Daarom zoekt
Jacques samenwerkingmet Rotary clubs.
Voorbeeld: een Rotarylid besteedt 2x per
jaar 2-3 uur om de ontbijtboxen bij de
kinderen thuis af te leveren. Neem contact
op met Jacques via 06 53 18 7133;
j.hendrikx@nationaaljeugdontbijt.nl en zie
www.nationaaljeugdontbijt.nl
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NIEUWE TRAINERS RLI

RM THEMA - SERVICE AAN JOU

Het Rotary Magazine augustus rolt rond 10
augustus in je brievenbus, een week eerder
vanaf 3 augustus op
www.rotary.nl/rotarymagazine. Deze
bewaarediZe hee[ als thema ‘Service aan
jou’. Allerlei handige wetenswaardigheden
waarmee je jouw Rotary-acZviteiten kan
ondersteunen. Wat doet Rotary
AdministraZe Nederland (RAN) voor jou en
hoe kun je hun service inze_en bij het
clubleven en jullie projecten? Op een rij
prakZsche informaZe over (club)
verzekeringen, Club & District Support in
Zürich, het magazine, ICT, het Rotary
Leadership InsZtute en meer. Hoe steekt
Rotary InternaZonal in elkaar? Bekijk de
‘boom’ en ontdek hoe simpel onze structuur
eigenlijk in elkaar zit.

Dinsdag 3 juli jl. reikte ik aan 3 Rotary leden
D1550, die de cursus ‘Train de trainer’ van
het Rotary Leadership InsZtute ( RLI) met
succes hebben gevolgd, een cerZficaat uit.
Ze mogen zich nu Faculty Member van het
RLI noemen en zijn bevoegd om
workshops en trainingen van het RLI te
geven. Het RLI is een wereldwijd mulZ -
district iniZaZef. Er worden jaarlijks 3
opeenvolgende trainingen gegeven. De
training is voor iedereen die meer wil weten
over Rotary. Er wordt informaZe verstrekt,
kennis overgedragen en er is aandacht voor
leidinggevende aspecten. Ons district D1550
hee[ momenteel 11 gecerZficeerde trainers.
In november start weer een training.
InformaZe volgt in een volgende
gouverneursbrief. InformaZe en aanmelding:
Trudy Nouws, coördinator opleiding/training
RLI district 1550, trudynouws@live.nl Foto:
van links naar rechts: geslaagde Gé van Goch,
trainer Rob Klerkx, Trudy Nouws, Jeroen
Colle_e, geslaagden Desiree van Goch en
Ernest van Wijk. Fotograaf: Nanning van der
Hoop, tevens trainer.

EERSTE CLUBBEZOEK - SON

Op dinsdag 10 juli vond het eerste
clubbezoek plaats. Meteen aan 5 clubs
tegelijk: RC Son en Breugel, Eindhoven
International, Eindhoven Zuid, RC Bladel,
Reusel, de Mierden en RC Heeze. Er waren
32 Rotarians aanwezig in de zonnige
jachthaven van Son. De clubs kennen elkaar
al goed. Elk jaar houden zij een zomer
carrousel. Elke week bij een van de clubs op
bezoek. De sfeer was geweldig: het zou net
zo goed één club geweest kunnen zijn. Een
van de leden kon een persoonlijke zorg
delen. We spraken over de verandering en
flexibiliteit om Rotary ook toekomst
bestendig te maken. Daar waar wereldwijd
evenveel nieuwe leden bijkomen als ook
vertrekken, 150.000. Daar waar de
Nederlandse districten met D1550 als
koploper nu pas weet wat groeien is na
enkele jaren van ledendaling. Hoe kunnen
we ons meer verbinden met lokale
gemeenschappen? Niet alleen met het
zorgen voor geld voor projecten, maar ook
die met ‘hoofd, hart en handen’? Onze
professionele en persoonlijke kennis en
kunde inze�en voor maatschappelijke
vragen, die zowel van individuen als
organisaties komen. De volgende dag kreeg
ik van Jaap Zandbergen, die de bijeenkomst
leidde, de volgende reactie: ‘een boeiende
avond met in mijn ogen de perfecte balans
van vriendschap, diepgang en een kijkje in de
ziel! Jouw informele manier van verhalen en
jouw doelstellingen voor het voetlicht
brengen spreekt mij zeer aan’


