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Gouverneursbrief juni  2018. 

Mijn laatste! 

Het is al weer de laatste gouverneursbrief van mijn hand. Het bestuursjaar 2017-2018 nadert zijn einde. Wat was het 
inspirerend, energie opwekkend, stimulerend, soms vertederend, allerhartelijkst en leerzaam om zo vele Rotarians als 
gouverneur te mogen ontmoeten. Zonder uitzondering heb ik veel plezier beleefd aan de bezoeken aan onze 75 clubs 
in het district. Er is veel gesproken over de noodzakelijke veranderingen binnen de clubs om aantrekkelijk te blijven 
ook voorde nieuwe leden. Fellowship als basis voor de omgang met elkaar om een optimale inzet te kunnen realiseren 
ten behoeve van een betere samenleving. Vele clubs werken aan initiatieven om beter herkenbaar te zijn in de directe 
omgeving naast de inzet voor projecten in de “verre wereld”. 

We zijn een “vitaal en flexibel” district, gemaakt voor en door de leden. Ik ben iedereen veel dank verschuldigd voor 
hun inzet en samenwerking om ons district weer een stukje op weg te helpen dienstbaar te kunnen zijn aan de leden 
met als doelstelling om relevante maatschappelijke doelen om het  leven in samenlevingen te kunnen verbeteren te 
realiseren. 

Rotary: making a difference.  

District conferentie 26 mei j.l. 

Het was zonovergoten. Er waren meer dan 300 Rotarians aanwezig en er was sprake van een goed programma, prima 
catering en veel onderlinge vriendschap. Dank aan de organisatie door Rotary club Weert Land van Horne, directie en 
medewerkers van de Automotive campus, het verrassende en sfeervolle gilde St. Catharina uit Helmond en aan de 
deelnemers, soms vergezeld door partner en/of hun kinderen. Het was een onvergetelijke district conferentie. Bij-
gaand vind je een aantal sfeer impressies van de disco en gouverneursdiner. Alle foto’s kun je terug vinden op onze 
website van Rotary district 1550. Met dank aan onze fotografe en mede Rotarian Riet Galesloot ( RC Weert). 
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Vacature financiële commissie: 

Wim van de Reek (RC Helmond) heeft te kennen gegeven dat hij na 17 jaar per 1 juli zijn lidmaatschap van de financiële com-
missie van district 1550 gaat beëindigen. Wim, we zijn jou veel dank verschuldigd voor je jarenlange inzet. Hij zal het boek-
jaar 2017-2018 nog afronden, maar we zijn op zoek naar een of meer kandidaten die de commissie willen komen versterken. 
Heb je belangstelling meld je dan bij ondergetekende. 

Rotary Convention Hamburg 1-5 juni: 

Zoals tijdens mijn clubbezoeken is toegezegd ga ik mij samen met Frank van der Meijden( RC Son)  inspannen om zoveel mo-
gelijk low budget, uitsluitend voor de leden van district 1550 met partners, een reis naar Hamburg te organiseren. Na een 
eerste bezoek aan Hamburg is gebleken dat het een hele tour zal zijn om logies met ontbijt te boeken. Alle 4 en 5 sterren 
hotels zijn reeds geboekt door Rotary international. De vier door ons bezochte goede twee sterren hotels bleken nadat we 
schriftelijk een optie hadden gevraagd op 150 kamers “ineens” ook voor deze periode vol geboekt te zijn. Er lopen nog con-
tacten met een viertal hotels. We zijn bezig met een busreis vast te leggen met voor de maandag, dinsdag en woensdag mid-
dagen een excursie te organiseren. Onze indruk was dat Hamburg een verrassend mooie stad was, met gezellige pleinen, 
schitterende uitzichten over de Elbe, prachtige oude en nieuwe architectuur die innovatief met elkaar is verbonden en een 
geweldig mooi gerenoveerde oude haven gebied.  Kortom de moeite waard om te bezoeken. Maar zoals gebruikelijk lopen 
de inschrijvingen voor de conventie zelf via het hoofdkantoor in Evanstone. Boek je pas in april of mei 2019 dan bedragen de 
kosten $ 595 per persoon. Er is alle reden reeds te boeken tussen 23 en 27 juni a.s. De prijs is dan vastgesteld op $ 350,00 
per persoon. Naarmate de tijd verstrijkt zal dit bedrag verder oplopen tot boven genoemd bedrag. https://
www.riconvention.org/en/hamburg. (vanaf 23 juni) 

Frank en ondergetekende zullen jullie op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom de conventie via een op 
te zetten nieuwsbrief. 

 

 

 

Drakenbootrace 2018 Helmond: 

Op vrijdag tot en met zondag in het eerste weekend van juni 
vond reeds voor de vijfde keer een drakenboot wedstrijd 
plaats in Helmond. Het door de Rotaryclub Helmond regio 
georganiseerde evenement trok een recordaantal bezoekers 
van 30.000. Het is één van de vele voorbeelden van activitei-
ten van Rotaryclubs in ons district die laten zien dat Rotaryle-
den de handen uit de mouwen steken om herkenbaar in onze 
gemeenschappen aanwezig  zijn. Naast veel publiciteit bracht 
het evenement ook geld in het laatje, waarvan de opbrengst te 
goede komt aan vijf plaatselijke goede doelen. De drie Hel-
mondse Rotary clubs streden ook samen om een wisselbeker. 
Deze laatste race werd gewonnendoor de organiserende Rota-
ryclub  Helmond regio zelf na een spannende strijd waarbij het 
verschil tussen de drie boten na een fotofinish slechts 20 cen-
timeter bleek te zijn. 

 

 

https://www.riconvention.org/en/hamburg
https://www.riconvention.org/en/hamburg
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Wetenswaardigheden: 

Weet je dat het aantal leden van ons district dat een my Rotary account hebben slechts 20,59% is? Op deze manier mist 
een groot aantal leden de meest actuele ontwikkelingen binnen Rotary international. Je kunt binnen je account aangeven 
welke nieuwsbrieven over welke onderwerpen je wenst te ontvangen. Ga snel naar Rotary.org en meld je aan. 

Weet je dat het percentage vrouwelijke Rotaryleden in ons district is gestegen naar 22,8%? Daarmee hebben we de laat-
ste plaats van de zeven districten in Nederland verlaten! 

Weet je dat het netto ledental per 1 juni met 57 is toegenomen? Voorwaar geen slecht resultaat, dankzij de inspanningen 
van de diverse clubledencommissies. Maar nog even volhouden omdat we weten dat er per 1 juli er elk jaar weer  opzeg-
gingen zijn. 

Weet je dat de maand juni binnen de Rotary wereld de maand is van fellowship, vriendschap? Voor mij is dat het hele jaar 
het vertrekpunt geweest van alle activiteiten die binnen dit district hebben plaats gevonden en ik weet dat dit geldt voor 
al onze clubs. 

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

• 6 oktober 2018 District leden contactdag in Culemborg.  

• 27 oktober Waterworkshop in Waterschapshuis van Waterschap De Dommel in Boxtel  

• 23 maart 2019 Pets in Culemborg (verplicht voor de inkomende voorzitters). 

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

 

 

 

 

Fons Jacobs,  

gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland. 

aam.jacobs@chello.nl 

06 53148982 


