
Water en Sanitatie op zaterdag 25 mei in Den 
Bosch
Op zaterdag 25 mei vindt in de HAS www.has.nl in 
Den Bosch de jaarlijkse districtsconferentie D1550 
plaats, van 09.30-14.30u. En die staat niet alleen 
open voor Rotarians, maar ook voor partners, 
kinderen, vrienden en bekenden. Nodig hen uit. 
Maar kom vooral ook zelf ☺. Want WATER IS HOT. 
Sla de krant open en het gaat over water. WATER 
is de BLAUWE DRAAD door de UN Social
Development Goals. WATER is dé FOCUS voor 
Rotary in Nederland.
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DISCON 25 MEI 2019 GOUVERNEUR 2021-2022

Leny Goijer-Jansen gouverneur 2021-
2022 ! 
Het kon op de Assembly van 23 maart nog niet 
bekend worden gemaakt, omdat haar club RC 
Uden met haar goed wilde doorspreken wat er 
van de club wordt verwacht, als je een 
gouverneur gaat ondersteunen. En dat gaan zij 
gelukkig doen: Leny Goijer-Jansen wordt 
gouverneur D1550 op 1 juli 2021. Na Anneke 
Assen op 1 juli 2019 en Arnold Veldman op 1 
juli 2020. De gebruikelijke adviescommissie 
van oud-gouverneurs onder voorzitterschap 
van Marion Stevens was unaniem positief. 

Leny heeft als classificatie advocatuur. Zij 
was vanaf medio 2003 als secretaris actief 
bij het voorbereiden van de oprichting en 
van de charter van Rotaryclub Schaijk-
Ravenstein. Vanaf september 2006 tot 1 juli 
2008 voorzitter van Club Schaijk-Ravenstein.
Medio 2010 maakte zij de overstap naar 
Rotaryclub Uden. Daar vervulde zij sinds 
2013 allerlei functies, waaronder de laatste 
4 jaren voorzitter commissie Clubservice en 
lid van de programmacommissie. Zij is sinds 
maart 2018 Paul Harris Fellow, vanwege de 
inzet voor haar club. Leny heeft zich onlangs 
als primeur gepresenteerd bij mijn 
clubbezoek aan 3 Nijmeegse clubs en zal dat 
nogmaals tijdens de Discon doen.

Zaterdag 25 mei krijg je een 
unieke KANS om je breed te informeren. 
Over watervraagstukken en uitdagingen in 
Nederland en de wereld. En hoe kunnen we 
met onze Rotaryclub bijdragen aan 
oplossingen? Check het 
spetterende PROGRAMMA. Met 5 
vooraanstaande SPREKERS, 10 inspirerende 
SESSIES en 12 STANDS. 

http://www.has.nl/
mailto:INTERIM@COLLETTE.NL
https://www.rotaryculemborg.nl/disconprogramma


2/3

Succesvolle PETS 23 maart 
Op zaterdag 23 maart heeft de jaarlijkse PETS 
(President Elect Training Seminar) 
plaatsgevonden. Ruim 175 deelnemers 
kwamen naar Lent. Inkomend gouverneurs 
Anneke Assen en haar team van RC Nijmegen 
hadden een mooi programma met meerdere 
sessies georganiseerd. Wil je nog eens 
terugkijken of meekijken? Zie 
https://www.rcnijmegen.com/sessies

Voorafgaand aan de PETS vond ook de jaarlijkse 
Assembly plaats, zeg maar de ledenvergadering 
D1550. Fons Jacobs gouverneur 2017-2018 
presenteerde zijn jaarrekening en Anneke 
Assen haar begroting 2019-2020. Beiden 
konden op applaus rekenen! Fons had 
voorgesteld om uit het batig saldo 2017-2018 
een extra donatie voor End Polio Now te doen 
van € 6.500. Het World Fund van de Rotary 
Foundation doet hier 50% bij ofwel € 3.250. En 
vervolgens wordt het nieuwe bedrag 
verdriedubbeld door de Bill & Melinda Gates 
Foundation, totaalopbrengst €29.250. Een mooi 
resultaat zo! 

Meer kennis, meer Rotary met de RLI 
training november 
Op zaterdag 2 november start om 9.30 uur in 
Restaurant de Zwaan in Son de nieuwe Rotary 
Leer Instituut training. Je leert veel over Rotary, 
locaal, district en internationaal. Ervaring is dat 
met meer kennis, meer mogelijkheden met Rotary 
worden ontdekt, die je met de club kunt delen. 
Op zaterdagen 23 november en 14 december zijn 
de 2 volgende sessies van deze leergang.

PETS 23 MAART 2019

Inmiddels heb ik 71 clubs ontmoet, 3 
Rotaractclubs, 1 Belgische club en een Past 
Rotarian club. Er volgt in mei nog 1 
middagclub. Dan blijven er 3 clubs over, met 
welke nog geen afspraak is gemaakt kunnen 
worden, helaas.  Multi-clubbezoeken vallen 
bij de betreffende clubs, zelfs als zij 
aanvankelijk aarzelend waren, heel goed in 
de smaak. Het is geweldig om mee te maken, 
hoe clubs elkaar (weer) ontmoeten, nieuwe 
samenwerkingsafspraken maken en volgend 
jaar weer samen de gouverneur willen 
ontmoeten. Echt inspirerend, dank je wel 
clubs en Rotarians! 

Op maandag 18 maart bezochten we RC 
Deurne-Asten-Someren, de club van onze 
onvolprezen secretaris Wim Fijten. De 
secretaris is voor een gouverneur van grote 
waarde: vergaderingen organiseren, 
aanvragen regelen, deze gouverneursbrief 
via een platte tekst vormgeven, verspreiden, 
attenderen en adviseren, kortom veel dank 
Wim! RC DAS kwam later op de agenda. De 
voorzitter werd begin van het Rotary jaar 
ziek en de club wilde echt proberen dat hij 
erbij zou zijn. Het herstelproces neemt meer 
tijd en daarom is Peter Acda, oud-voorzitter 
nu de vervanger. Nadat de club eerst nog 
wisselend oud-voorzitters die taak op zich 
liet nemen. Ik schrijf dit, omdat er 3 clubs 
zijn, waarbij de oorspronkelijke voorzitters 
helaas niet aan hun taken toekwamen, 
vooral door ziekte. Dan zie je hoe sterk clubs 
zijn om dat goed op te vangen! Af en toe 
krijg ik clubvaantjes uitgereikt. Ofschoon ik 
gouverneur ben en de district vaantjes al bij 
de PETS in maart 2018 heb uitgereikt, geef ik 
dan af en toe ook een vaantje van mijn club 
Culemborg. 

Donderdag 21 maart reisde ik met 12 leden 
Rotary Culemborg af naar onze zusterclub 
Rotary Hoogstraten in België. De goede 
contacten met onze zusterclub en speciaal 
met voorzitter Peter Mertens leidden tot dit 
bezoek. Ik begrijp, dat mijn presentatie over 
flexibilisering en verandering voor de 
Belgen anders dan anders was ☺.  Maar ook 
deze club houdt zich met vernieuwing 
bezig, stap voor stap.

CLUBONTMOETINGEN 1

Wandelen voor het KWF Kankerbestrijding op 22 
juni in Eindhoven
Doe mee aan de Midzomernacht Wandeltocht op 
22 juni 2019 en help mee om ervoor te zorgen 
dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte 
meer is! Rotary Eindhoven-Zuid heeft de 
Midzomernacht Wandeltocht voor het eerst 
georganiseerd in 2018. Toen deden er 370 
wandelaars mee. Er werd met sponsoring € 
16.500 voor het KWF opgehaald. Je kunt kiezen 
uit een wandeling van 30, 20, 15, 10 of 5 km door 
de stad en de natuur van Eindhoven en Waalre. 
Het is voor jong en oud, doe mee met je gezin, 
familie en vrienden.  Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op 
www.midzomernachtwandeltocht.nl. Vergeet je 
vooral niet te laten sponsoren door je familie en 
vrienden!

De inschrijving is 4 weken geleden 
geopend, de eerste 11 inschrijvingen zijn 
al binnen! De inkomend gouverneur 
Arnold Veldman opent de RLI en de 
gouverneur Anneke Assen sluit deze af 
met de uitreiking van de certificaten.

KWF KANKERBESTRIJDING

MEER KENNIS MEER ROTARY

https://www.rcnijmegen.com/sessies
http://www.midzomernachtwandeltocht.nl/
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Woensdag 27 maart reisden Ruud Veen en ik 
naar RC Heerlen RC Heerlen Land van Rode RC 
Landgraaf en RC Kerkrade. Eerst een goede 
voorbespreking met de besturen, waar 
wederzijds allerlei onderwerpen de reveu
passeerden, daarna een volle bak met meer dan 
55 deelnemers, waaronder zowel een dominee, 
een pastor als ook een plebaan. Het werd een 
enerverende avond met enkele kritische reacties 
op mijn betoog en dat is goed om de discussie 
helder te krijgen, over de vraag of Rotary wel 
moet groeien, ledenwerving en water & 
sanitatie. Assistent gouverneur Annemiek Groen 
was er ook bij!  

Op maandag 25 maart was de enige club in D1550 
met een meerderheid vrouwen de volgende 
bestemming: Helmond Quartier van Peellandt.
Een kleine, compacte en zeer gezellige club. Ook 
Fleur Dirks, voorzitter Rotaract D1550 en lid 
Rotaract Helmond was aanwezig en heeft de 
samenwerking Rotary- Rotaract toegelicht. 
Voorzitter Robert Verbruggen is een zeer vrolijke 
en tevreden voorzitter, zeker tegen de 
achtergrond van mijn jaarmotto: hoofd, hart en 
handen ☺! Deze club experimenteert dit jaar met 
2-wekelijkse bijeenkomsten. Men heeft beloofd 
de evaluatie met het district te delen.  

CLUBONTMOETINGEN 3

Dinsdag 9 april reden Wiet Baggen en ik 
naar Reuver-Meerlebroek. Deze club ligt in 
een omgeving, waar het vinden van nieuwe 
leden, hard werken is. En ook hier: klein, 
maar fijn. Een prima atmosfeer, op de 1e

verdieping van een restaurant, bijna een 
soort clubhuis met vaantjes aan de muur. 
Dat kwam ik nog niet eerder tegen. En een 
andere Rotary gewoonte ook hier: het 
spaarvarken dat rond gaat om de servicepot
te spekken. Klein gebaar en na een jaar een 
mooi bedrag ☺!

En dan als laatste in april, op donderdag 11 
april: RC Nijmegen RC Rijk van Nijmegen en 
Nijmegen Zuid. Deze 3 clubs kennen ieder een 
groot ledental ruim boven de 40. Bovendien 
tegen de 50% vrouwen. Dat is echt mooi!  Wat 
ook leuk is als gouverneur mensen, die je als 
lang niet meer hebt ontmoet, weer te zien. 
Zoals in Nijmegen, een lid getrouwd met de 
broer van mijn schoonzus. Of een oude 
bekende uit mijn studententijd in Nijmegen. 
RC Nijmegen is de club van inkomend 
gouverneur Anneke Assen. Alle clubs 
presenteerden zich in het kort en de tafels 
kregen de vraag mee hoe de clubs meer 
kunnen gaan samenwerken. Dat doen ze al op 
het gebied van jeugd. Maar verder nog niet. 
Op de foto is te zien wat de rondgang via de 
tafels heeft opgeleverd. Nijmegen wil volgend 
jaar weer samen ☺, met Nijmegen Stad en 
Land, de 4e club in Nijmegen.  

CLUBONTMOETINGEN 2

Dinsdag 2 april ’s avonds bij Eindhoven –
Kemperland: deze club heeft in totaal 4 
gouverneurs voort gebracht, voorwaar een 
prestatie! Ooit 55 leden, nu 15, na de splitsing 
van wat nu is Rotary Eersel. Kemperland is 
zeer vitaal, met een aantal mooi 
serviceprojecten, zoals wijn voor Shelterbox, 
een activiteit van oud-gouverneur Addy 
Goudsmits. Er waren 4 deels jonge, deels 
nieuwe, leden aanwezig, die mij blijk gaven 
van aantrekkelijkheid van deze ‘klein-maar-
fijn’ club.

Op vrijdag 5 april de reis naar Rotary Club 
Helmond Lunchroom De Keyser. Deze 
lunchroom biedt volwaardig werk aan mensen 
met enige afstand tot de arbeidsmarkt. RC 
Helmond stond aan de wieg van de 
oprichting, heeft met raad en daad, ofwel met 
hoofd, hart en handen dit mogelijk helpen 
maken. En elke vrijdagmiddag komen zij 
bijeen voor de lunchbijeenkomst. Een van de 
leden, die een kabelbedrijf had, hield zijn 
beroepspraatje. Nooit geweten, dat het 
Nederlandse bedrijf zo innovatief op deze 
markt bezig is. 

Op dinsdag 2 april was ik te gast bij de Past 
Rotarians ’t Spijker in Beek bij Nijmegen.
Voorzitter Jan Peelen was eerder lid van mijn club 
en vroeg of ik ook Past Rotarian clubs bezoek. 
Past-Rotarians zijn mensen die als lid van Rotary 
geweldige bijdragen hebben geleverd aan Rotary, 
de club en de maatschappij en moeten derhalve 
in ere worden gehouden. Bij deze club zijn 5 
leden tevens nog lid van Rotary. Past-Rotarians 
kunnen, ook volgens Rotary International, heel 
goed worden betrokken bij clubprojecten, 
bijvoorbeeld om eenmalig een bijdrage te 
leveren. Bij deze club werd dat positief 
ontvangen. Ik heb na afloop van mijn verhaal met 
de 35 aanwezigen een levendige discussie gehad. 
Nog nooit zoveel vragen gehad, blijk van een nog 
steeds grote betrokkenheid!  Ruud Veen en ik 
reden via B-wegen naar Eersel. Wat is heeft ons 
district mooi landschappen! 


