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Gouverneursbrief maart  2018. 

 

Clubbezoeken: 

Ook in de afgelopen maand heeft er weer een aantal clubbezoeken plaats gevonden. De 
bijeenkomsten waren inspirerend en de ontvangsten aller hartelijkst. Eens te meer is weer 
eens gebleken dat de bespreking van de zogenaamde “blauwe brief” erg nuttig is en de 
bouwsteen vormt voor het “gouverneurs praatje”. Ik hoop dat ook de aanwezige leden dit 
ook zo ervaren hebben. In maart zal ik de laatste vijf bezoeken afleggen en mijn eindrap-
port opmaken naar ons hoofdkantoor. Tot nu toe kan ik spreken over een zeer positieve 
indruk die ik heb opgedaan bij alle clubs. Men is bezig met de toekomst, veranderingen 
zijn aan de orde van de dag, men is zeer actief ook met projecten en goede doelen dichtbij 
huis, men werkt aan een noodzakelijke verandering van ons imago ook door meer herken-
baar te zijn in de eigen omgeving en de gemiddelde bijdrage aan Rotary International Foundation binnen de zes focus 
gebieden gaat langzaam omhoog. Maar boven alles gaat toch de onderlinge vriendschap, fellowship, binnen de clubs. 
Deze is voelbaar aanwezig. 

Districtconferentie 26 mei 2018 in Helmond: 

We werken nu toe naar de jaarlijkse district conferentie. Deze vindt plaats op de automotive cam-
pus een de Steenovenweg in Helmond. We beginnen om 10.00uur, met een inloop vanaf 9.30 
uur. De conferentie staat in het teken van de snel veranderende wereld, met de vraag en wat 
doet Rotary. We nemen jullie mee in de wereld van de robotisering en laten jullie kennis maken 
met de allernieuwste ontwikkelingen op het terrein van mobiliteit. Het middagdeel staat bol van 
demonstraties en kennisdeling, met als thema ontmoeting, met elkaar maar ook met de “nieuwe 
wereld”. In de loop van maart zal je de gelegenheid krijgen om in te schrijven. De dag is bedoeld 

voor de leden en hun partners, maar ook voor geïnteresseerde kinderen vanaf 14 jaar. Helaas is voor deze dag wel een 
limiet aan de deelnemers gestel vanwege de beschikbare ruimte. Alléén de eerste 300 inschrijvers krijgen een plaats 
toegewezen. Dus ben er snel bij! 

Rotary Leadership (Leer) Institute (RLI): 

Op zaterdag 24 februari 2018 hebben we onze eerste in het district 1550 gegeven driedaagse (drie zaterdagen) training 
van het RLI afgesloten. Er waren 22 deelnemers, waarvan drie Rotaracters, die succesvol deze training hebben afgeslo-
ten. De training is gericht op potentieel toekomstige Rotaryleiders, zowel bin-
nen de clubs als ook districtlelijk. De training reikt de deelnemers meer kennis 
en ervaringen aan. Er is een weetdag, een doedag en een mijn club dag. Be-
langrijk is ook het leren van elkaar door middel van discussies over aangereik-
te voorbeelden. Gezien het enthousiasme van de deelnemers gaan we probe-
ren nog een tweede ronde dit bestuursjaar te houden. We gaan eerst peilen 
of daar voldoende belangstelling voor is. De eigen bijdrage voor deze cursus  
is vastgesteld op € 75,00 per deelnemer inclusief drie lunches en afsluitende 
borrel. Er worden drie zaterdagen gepland in mei en juni/begin juli. Heb je 
belangstelling stuur dan een mail naar aam.jacobs@chello.nl of zoek naar 
meer informatie op www.rotary-eli.nl.  
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Wereld president Rotary International: 

Tijdens de assembly in San Diego in januari jl. heeft de nieuwe president Barry Rassin  voor het 
bestuursjaar 2018-2019 zijn nieuwe jaarthema bekend gemaakt. “Rotary:  making a difference” 
zoals dat tot 1 juli 2018 geldt zal worden vervangen door “Be the inspiration”. Het appelleert 
aan ons ieder individuele inzet om onze Rotary waarden uit te voeren en ons in te zetten voor 
onze Rotary doelen gericht op een betere wereld. Tijdens de PETS op 17 maart a.s. in Culemborg 
zal hier nader op worden in gegaan. 

 

End Polio Now: 

9 februari  jl. is in Zeist de Nederlandse 
‘Tulpenactie” ,waarvan de opbrengst is bestemd 
voor de actie End Polio Now, afgesloten. Inclusief 
de Bill Gates verdubbelaar heeft deze actie € 
363.514,92 opgebracht. Voorwaar een goed resul-
taat. Ons district is daarbij gestegen van plaats 4 
naar plaats 2. In Atlanta vorig jaar is besloten ook 
hiermee de komende twee jaren door te gaan. Ech-
ter daarmee zijn we er nog niet. Omgerekend naar 
de districten hebben wij op ons genomen, voorna-
melijk via acties, gedurende 3 jaar € 45,00 per lid 
per jaar bijeen te brengen. Als we het volgende be-
stuursjaar allemaal 3 doosjes tulpenbollen afnemen 
dan zijn we er. Daarnaast kunnen andere acties ook 
een bijdrage leveren. Afgelopen jaar hebben diverse 
clubs in ons district één maaltijd vervangen door 
een maaltijdsoep. Het restant van de normale prijs 
voor de genoten maaltijd minus de (lagere) kosten 
voor de soep, is daarbij beschikbaar gesteld voor dit 
doel. Ik hoop dat ook het volgende bestuursjaar een 

dergelijke dag wordt gepland. Daarnaast houdt onze polio ambassadrice Ellen van der Zweep zich aanbevolen voor nieuwe 
goede actieplannen. (info@bordercollieevents.nl). 

Rotary International Foundation: 

Op dit moment is er door de clubs in ons district bijna $ 80.000,00 over gemaakt. Nog niet alle clubs die dat hadden toege-
zegd en in hun begroting hadden opgenomen hebben de bijdrage over geboekt. 28 clubs hebben $ 50,00 of meer over ge-
maakt. De clubs die nog een bedrag hebben open staan of nog niets hebben over gemaakt zullen binnenkort een reminder 
ontvangen. Inmiddels zijn ook aan 15 clubs een districtgrant toegekend met een totaal bedrag van € 30.000,00. Eén aanvra-
ge is afgewezen omdat de club het betreffende seminar niet had bijgewoond en gemiddeld over drie jaren minder dan $ 
50,00 had afgedragen. Inmiddels is er een globalgrant toegekend en zullen binnenkort 5 andere aanvragen worden afgehan-
deld.  

Ook tijdens de PETS van 17 maart zal er opnieuw een TRF symposium worden gehouden, waarbij de  clubs worden gecertifi-
ceerd  
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Wetenswaardigheden: 

Weet je dat Rotary administratie Nederland (RAN) de ledenadministratie, de website, het kenniscentrum en supportcen-
trum en de financiële administratie voor de zeven Nederlandse districten beheert? Er zijn twee organen binnen de RAN te 
weten de Raad van Gouverneurs en het bestuur.  Binnen het bestuur is er een vacature van Secretaris. Mocht je belang-
stelling hiervoor hebben, laat dat mij dan snel weten ( aam.jacobs@chello.nl). 9 maart vergadert de Raad van Gouver-
neurs hierover. 

Weet je dat het netto ledental in de afgelopen maand in ons district weer licht is gestegen met 36 leden ten opzichte van 
1 juli 2017. Over de zeven districten in Nederland is dat samen 34. We zijn in ons district nu met 2704 leden! 

Weet je dat de zone indelingen van Rotary International en de benamingen sedert 1 januari 2018 zijn gewijzigd? Waren 
we eerst zone 13A nu heet dat regio 14. We moeten nu dus een nieuwe naam bedenken voor onze negen regio,s. Advies 
is om deze nu zone te noemen. 

Weet je dat het gemiddelde van het aantal leden per club in ons district 36 leden is? In Nederland is dat 35 en in België 
38.  

Weet je dat we ook dit jaar de verjaardag van Rotary International, 23 februari, weer ongemerkt voorbij hebben laten 
gaan? Onze clubs vinden de eigen verjaardag veel belangrijker en daar is ook wat voor te zeggen. 

 

Belangrijke data: 

• 17 maart 2018 PETS (verplicht voor inkomende voorzitters en foundation officers) en Dis-
trict Assembly ( voor alle leden, speciaal voorzitters en secretarissen) te Culemborg. 

• 13-15 april 2018 RYLA in Parkstad (aanmelding staat nu open). 

• 20/22 april internationale boomplantdag. Clubinitiatieven graag doorgeven. 

• 26 mei 2018 DISTRICTCONFERENTIE in Helmond (voor alle leden, partners en geïnteres-
seerde kinderen vanaf 14 jaar). 

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

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

Publiciteit: 

Vertel wat je bezig houdt, laat zien waar je mee bezig bent en toon waar je voor staat. Gebruik daarbij ook de nieuwe me-
dia, richt een website in en communiceer via apps of bijvoorbeeld facebook en instagram. We hebben als district een ei-
gen website (webmaster HPL.vanMontfort@MaastrichtUniversity.nl)   en twee redactrices bij Rotary Magazine 
(a.groen@charizz.com en mariecke.schipper@gmail.com).  

 

 

 

Fons Jacobs,  

gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland. 

aam.jacobs@chello.nl 

06 53148982 
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