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Gouverneursbrief mei  2018. 

Vertraging Gouverneursbrief. 

.Jullie ontvangen deze brief op een later tijdstip dan je gewend bent. Dit komt omdat onze onvolprezen district secre-
taris enkele weken genoot van een welverdiende vakantie in Japan. Als je de brief gemist hebt dan is dat een goed 
teken. 

Districtconferentie 26 mei a.s. 

We staan nu voor de grootste jaarlijkse bijeenkomst van ons district name-
lijk onze districtconferentie. Dit jaar zal deze plaats vinden op de Automoti-
ve campus in Helmond. “Rotary on the move” met de blik gericht op de toe-
komst zullen er naast interessante inleidingen vele demonstraties en pre-
sentaties plaats vinden. Er hebben zich 320 deelnemers aangemeld, inclu-
sief  partners en geïnteresseerde kinderen. Helaas hebben we ook een aan-
tal leden teleur moeten stellen vanwege een te late aanmelding en de be-
perkte capaciteit. Een reden te meer dat ik op hen die zich wel hebben aan-
gemeld een beroep doe om tijdig aanwezig te zijn. No show houdt in dat we 
een te laat aangemeld lid ten onrechte om capaciteit redenen  geen toegang hebben verleend. Dus kom allen op tijd 
en laat niet verstek gaan!! 

 

Verzekeringen. 

Inmiddels zijn alle clubvoorzitters en secretarissen door de RAN geïnformeerd over de nieuwe bestuursaansprakelijk-
heid-  en wettelijke aansprakelijkheid verzekering. Mocht je als bijvoorbeeld commissielid of anderszins geïnteres-
seerd zijn kijk dan op de website www.rotary.nl/verzekeringen. Daarop staan ook een aantal voorbeelden van geval-
len die door de verzekering worden gedekt. Noodzaak is wel dat je als club bent ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel. Dat is in ons district nog niet voor alle clubs het geval ( 19 van de 75). 

“End Polio Now” tulp. 

Ook dit jaar zal ons polio comité zich weer inspannen de “End 
Polio Now” tulp te verkopen Binnenkort zullen de formulieren 
voor de aankoop van deze tulpen weer circuleren. Een mooi 
voorbeeld in het afgelopen bestuursjaar de aankoop van 100 
doosjes door de Rotaryclub Weert. Zij hebben deze aangeboden 
aan de gemeente Weert om op een aantrekkelijke plaats deze 
aan te planten. Zie op bijgaande foto het bloeiende resultaat in 
de vorm van een Rotary wiel. Een goed idee om reeds nu met 
jullie gemeente af te spreken om op een aantrekkelijke plek, 
bijvoorbeeld bij een entree van de gemeente, het Rotary wiel 
aan te planten als teken dat wij echt in staat zijn de vreselijke 
ziekte polio echt de wereld uit te krijgen. Nooit meer polio dank-
zij Rotary. 

 

 

http://www.rotary.nl/verzekeringen
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Rotary Foundation. 

De afgelopen jaren is er na een dip in 2014 weer sprake van een groei van de vrijwillige afdracht van de clubs aan Rotary 
International Foundation. District 1550 is voor wat betreft de beschikbaarheid van middelen voor een district grant en ook 
global grant afhankelijk van de afdracht door de clubs. Het verloop is als volg: 2016:  $ 99.000, 2017:  $132.000 en we ver-
wachten in 2018:   $ 140.000. 

ECHTER, zoals ieder jaar betalen een groot aantal clubs pas in mei of juni. Ik doe dan ook een dringend beroep op de pen-
ningmeester om snel en het liefs ruim voor 1 juli a.s. hun bijdrage over te maken.  Op dit moment lopen er nog 12 projecten 
waarvoor een global grant is toegekend.. De totale omvang van deze projecten is ca $ 700.000, waarin $ 66.000 districts 
grant en $ 305.000 aan global grant is toegekend. Ik hoop dat wij ook de komende jaren op twee benen blijven lopen voor 
de zes focusgebieden. Het ene been is onze ledenorganisatie het andere been is de bijdrage aan Rotary International Foun-
dation. Zeker wat betreft het tweede been onderscheiden we ons van de andere serviceclubs. “Rotary making a difference”. 

Literacy. 

Dit is een van de zes focus gebieden. Een vraagstuk, niet alleen ver  weg, maar ook dicht bij huis. Onze districtcommissie 
onder leiding van Jozé Janssen (RC  Elst Over-Betuwe), heeft een beeld gevormd wat wij zoal doen in ons district. Er zijn veel 
organisaties op nationaal maar ook lokaal nivo bezig met dit onderwerp. De commissie wil een inzicht hebben van de , vaak 
kleine lokale initiatieven waar ze wellicht ondersteuning aan kunnen geven. Ook het herkenbaar zijn van hen die laagge-
letterd zijn is van groot belang. Heb je een mooi project in jouw club dat je ook met anderen wil delen, laat dit dan weten 
aan joze@jozejanssen.nl. 

 

Ledencommissie: 

Deze district commissie zal na de zomer opnieuw bij elkaar komen. Zij melden in ieder geval dat het dit jaar geen 
“hoofdpijn” dossier is. Vrijwel alle clubs in ons district hebben dit bestuursjaar veel aandacht gegeven aan dit onderwerp. 
Vaak vult men dit in samen met een beleid op het terrein van ledenbehoud. De district commissie is gaarne bereid, als er 
vragen zijn, de clubcommissies te helpen en als vraagbaak te functioneren. Men kan daartoe contact opnemen met de voor-
zitter Hans Steinhart, ( RC Elsloo-Maaskant), h.steinhart@planet.nl. 

 
 

RYLA: 

13 t/m 15 april heeft er weer een zeer geslaagde RYLA plaatsgevon-
den in Kerkrade/Heerlen. Met een groep van 21  deelnemers is er 
weer veel enthousiasme los gemaakt en kon na afloop worden ge-
concludeerd dat er diverse leerdoelen waren bereikt. De deelnemers 
kregen meer inzicht in de eigen competenties, maar ook de creativi-
teit kwamen voldoende aan bod. Dat samenwerken tot resultaat kan 
leiden was wel bekend, maar vooral werd gekeken naar de inzet van 
de eigen vaardigheden in de teams. Wat ook bijzonder was dat de 
clubs in Parkstad samen dit weekend hebben ingevuld, wat ook weer 
leidde tot versteviging van de onderlinge band. Kortom voor herha-
ling vatbaar. 

mailto:joze@jozejanssen.nl
mailto:h.steinhart@planet.nl
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Handicamp 2018: 

Onder de bezielende leiding van Kitty de Jonge (RC Elsloo-
Maaskant), vond er ook dit jaar weer begin mei  een handicamp 
plaats op het terrein van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Wat 
een genot om te zien hoe een groep van 15 gehandicapte kin-
deren de week van hun leven hadden.. Kitty heeft samen met 
Guus Bucker en Rob Atsma ( RC Geleen) een prachtig programma 
in elkaar gezet met als thema “grenzen verleggen”.  Bij de afslui-
tende BBQ bleek nog eens hoe dankbaar dit werk is, waarbij zon-
der uitzondering 15 gehandicapten de bezoekers deelgenoot 
maakten van hun dankbaarheid voor deze fantastische week, 
waarbij de organisatie duidelijk haar doelstellingen heeft gehaald. 
Grenzen zijn verlegd, deelnemers zijn boven zichzelf uitgestegen 
en nieuwe vriendschappen zijn gesloten. Jammer dat niet meer 
clubs zich hebben ingezet om ook financieel een bijdrage te leveren door een of meer gehandicapte kinderen te adopte-
ren voor dit evenement. Als ergens geldt “Rotary making a difference” dan is dat wel bij de organisatie van dit evenement. 
Handicamp 2019 gaat er zeker komen. Al vast een “Bravo” voor de deelnemende clubs. 

 

Wetenswaardigheden: 

Weet je dat op de oproep je aan te melden als kandidaat voorzitter voor de Multi District Jeugd Commissie  (MDJC) zich 
een kandidaat heeft gemeld uit ons district? Wim Brand (RC Wijchen-Beuningen-Tweestromenland) is inmiddels door de 
selectiecommissie voorgedragen als voorzitter. Wij wensen Wim veel succes in deze mooie functie. 

Weet je dat ons district 1550 nog steeds groeit in netto leden aanwas?  Per 1 mei zijn we dit bestuursjaar gegroeid met 56 
leden naar 2724 leden.  Nog even en we hebben het verlies van vorig jaar ( 68 leden) in een jaar weer goed gemaakt. 
Voorwaar een mooi resultaat dankzij de inspanningen van de club ledencommissies. 

Weet je dat het wereldwijde centrale thema van Rotary voor de maand  mei is jeugd? Rotary International heeft de afge-
lopen paar jaren ongelooflijk veel materiaal ontwikkeld om de draai naar een eigentijdse, actuele en relevante organisatie 
te ondersteunen.www.rotary.org  heeft veel informatie over dit onderwerp. 

Weet je dat de inschrijving voor de districtconferentie van 26 mei in Helmond is gesloten? Vanaf 1 mei jl. kunnen geen 
nieuwe aanmeldingen meer worden gehonoreerd vanwege de grote deelname aan deze conferentie ( ruim 300!) Ik hoop 
dan ook dat iedereen die zich heeft aangemeld aanwezig zal zijn! 

Belangrijke Data 
• 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. 

 

 

Fons Jacobs,  

gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland. 

aam.jacobs@chello.nl 

06 53148982 


