
Op 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. Dus kennis delen en kennis maken! Alle 
Rotaracters worden ook uitgenodigd. Inkomend 
gouverneur Anneke Assen zal voorafgaand 
kennismaken met ‘haar’ inkomend voorzitters. 

Let op uw mailbox: een dezer dagen ontvangt u 
de uitnodiging; hierin vindt u alle informatie over 
het programma en de mogelijkheid u aan te 
melden.

Bij de PETS in maart 2017 hebben alle inkomend 
voorzitters een verkorte versie van het Rotary 
handboek 2018-2019 meegekregen. Er is ook een 
digitale versie ter beschikking gesteld, die kan je 
vinden op de website van D1550. En nu is ook de 
uitgebreide versie, maar dan alleen digitaal ter 
beschikking gesteld: het bladerbaar handboek 
Rotarians 2018-2019. Hierin vind je allerlei 
informatie over Rotary, Rotary International, 
district en club. Te vinden op de nationale 
website:
https://www.rotary.nl/nieuws/handboek/
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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. 

JEROEN COLLETTE
GOUVERNEUR 2018-2019
D1550
INTERIM@COLLETTE.NL
06 22 23 75 46
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En nog meer Rotary kennis: de vernieuwde 
website RLI
De gouverneurs in Nederland stimuleren, net als 
Rotary International meer kennis van Rotary. Ook 
in ons district zijn we daar heel actief mee. In het 
najaar is er weer een nieuwe 3-daagse cursus 
voor leden D1550, start zaterdag 17 november 
2018, 9.30 –14.30 uur, volgende 2 cursusdagen 
15 december 2018, 9.30–14.30 uur en zaterdag 
19 januari 2019, 9.30–14.30 uur in Son. 

Er is een nieuw website gelanceerd: 
www.rotaryleerinstituut.nl. En een directe link 
naar D1550: http://www.rotary-
rli.nl/www.rotary-rli.nl/District_1550.html. Er 
komt ook nog een nieuwe flyer/ folder. Die is 
binnenkort, ook digitaal gereed. RLI D1550 staat 
met een stand tijdens de Ledendag op zaterdag 6 
oktober in Culemborg. 

VERNIEUWDE WEBSITE RLI

DIGITAAL HANDBOEK 2018-2019 
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Districtscommissie Communicatie D1550 van 
start 
Vrijdag 17 augustus is de D1550 commissie 
Communicatie bijeengeweest. Leden zijn 
MoniQue Nijenhof (RC Culemborg), Bart Maes 
(RC Weert), Annemiek Groen (RC Maastricht-
Oost), Mariecke Schipper RC Wamel, Maas Waal), 
allen professionals op het gebied van 
communicatie en/of marketing en Wim Fijten, 
secretaris D1550 (RC Deurne-Asten-Someren). 
We hebben gesproken over de basis van goede 
communicatie: wat is de kern en de relevantie 
van Rotary, hoe kunnen wij die goed 
aan de externe omgeving? Wij gaan aan de 
andere districten voorstellen om een Rotary 
website voor de externe omgeving te maken. Een 
ander punt is de districtswebsite, die moet 
worden gemoderniseerd. Dat moeten we ook 
landelijk afstemmen. En we gaan verder 
nadenken over de inzet van andere social media. 
Volgende stap is om clubs uit ons district te 
helpen met adviezen over de in/externe 
communicatie. 

LEDENCONTACTDAG

COMMUNICATIE D1550

http://www.lekenlinge.nl/
https://www.rotary.nl/nieuws/handboek/
mailto:INTERIM@COLLETTE.NL
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http://www.rotary-rli.nl/www.rotary-rli.nl/District_1550.html


ROTARACT D1550

!    Een beter imago zal ook leiden tot meer interesse 
in het lidmaatschap van Rotary, zeker ook bij 
jongeren en vrouwen. Rotary International 
stimuleert de toename van vrouwen in Rotary. En 
President Barry Rassin roept op tot verdubbeling 
van Rotaract clubs. In mijn regio hebben de clubs 
een lid van Rotaract Rivierenland geadopteerd. 
Dat betekent dat de Rotaracter bij clubactiviteiten 
wordt betrokken en ‘een staande uitnodiging’ 
voor de bijeenkomsten heeft. Bij twee clubs 
leidde dat tot een dubbellidmaatschap. Zoek dus 
de Rotaractclubs in je omgeving op! Rotary 
stimuleert de flexibilisering van het lidmaatschap. 
Probeer nieuwe vormen uit: meerdere 
gezinsleden, medewerkers van bedrijven, die 
alternerend aanwezig zijn (bedrijven zijn vaak ook 
op zoek naar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen), E-Clubs etc. Probeer uit en deel je 
ervaringen!   
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CLUB BEZOEK 1 AUGUSTUS

Versterking banden met Rotaract D1550
RI president Barry Rassin wil graag het aantal 
Rotaractclubs wereldwijd verdubbelen. Aan de 
slag dus! Ik heb een gesprek gehad met Fleur 
Dirks, lid Rotaract Helmond, voorzitter RA D1550 
en lid landelijk bestuur RA met portefeuille PR. 
Wij hebben besproken om de samenwerking 
tussen Rotary D1550 en de Rotaract D1550 te 
versterken. Wij gaan een districtscommissie 
opzetten om het oprichten en in standhouden 
van Rotaract clubs te stimuleren en een betere 
relatie tussen bestaande RA clubs en Rotaray
clubs te bereiken. Verder ga ik met haar mee  op 
haar clubbezoeken bij de 7 Rotaract clubs en gaat 
zij een paar keer met mij op clubbezoek (na 
afstemming met de clubs). Rotaract verzorgt ook 
een sessie over het onderwerp op de Ledendag
zaterdag 6 oktober in Culemborg. En clubs: ga 
vast nadenken hoe je Rotaract clubs kunt helpen 
opzetten. 

Clubbezoek op 1 augustus Elsloo Maaskant, 
Sittard, Geleen en Sittard-Geleen Deux Villes. 
Op 1 augustus bezocht ik met clubgenoot Wiet 
Baggen (geboren in Heerlen ☺) de 4 clubs Elsloo 
Maaskant, Sittard, Geleen en Sittard-Geleen 
Deux Villes.  in het prachtige kasteel Elsloo (zie 
foto) waar de club Elsloo-Maaskant wekelijks 
bijeenkomt. Zeer warm weer, borrel buiten en 
het diner binnen voor de ruim 40 aanwezigen. 
Deze 4 clubs houden altijd gezamenlijk 
zomerbijeenkomsten, net als bij mijn 1e bezoek 
aan 5 clubs in Son en Breugel. Een hele leuke 
manier voor clubs in een regio om elkaar 
informeel te ontmoeten: men kent elkaar, de 
sfeer zit er meteen goed in. Ook in Elsloo. 
Voorzitter Els van Sloun van Elsloo Maaskant 
was ook de voorzitter van de bijeenkomst en zij 
deed dat met duidelijkheid en met charme. 

Wij bespraken de ontwikkelingen binnen Rotary. 
Rotary is in verandering, sinds 2 jaar meer dan 
ooit. Change and flexibility zijn nodig, willen wij 
een sterke bijdrage blijven leveren aan het 
verbeteren van de wereld. Al 20 jaar groeit 
Rotary wereldwijd niet. In Nederland en ons 
district is ook sprake geweest van een daling in 
ledenaantal. Gelukkig gaat dat stapje voor stapje 
omhoog. Ons district doet het absoluut en 
relatief het beste van de 7 districten. 

Maar toch is er meer nodig. Rotary wil 
aantrekkelijker worden voor de maatschappij. 
Clubs worden gestimuleerd om een sterke(re) 
verbinding met de lokale maatschappij te 
zoeken, met de gemeente, sociale organisaties, 
clubs, buurten en wijken. Er ligt daar een enorm 
potentieel aan hulpvragen. Dat is ook mijn 
ervaring met mijn club Culemborg die via de 
Wensboom (net als ook de clubs Venlo en 
Sittard) veel mensen en organisaties heeft 
kunnen helpen, vooral met ‘hoofd, hart en 
handen’ waarbij wij onze professionele en 
persoonlijke kennis en kunde, dé kracht van 
Rotary, heel goed kunnen inzetten. Presenteer 
vervolgens in de lokale gemeenschap de 
resultaten voor mensen en organisaties (minder 
de club zelf). In Culemborg heeft het ons imago 
sterk verbeterd. En natuurlijk ook via 
www.RotaryHelpt.nl. De nationale billboard 
campagne langs de snelwegen wordt door de 7 
gouverneurs vervolgd. In 2017-2018 hebben 
18.630.000 personen  de billboards gemiddeld 
3,2x gezien en dat leverde 10.000 unieke 
bezoekers op van de website Rotary Helpt. 
Rotary International stimuleert het gebruik van 
social media om Rotary op de kaart te zetten: 
Facebook, Twitter, LinkendIn.  

http://www.rotaryhelpt.nl/


ALUMNI

ROTARY INSTITUTE
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FELLOWSHIPS

WATER & SANITATIE

Rotary International, de 7 gouverneurs in 
Nederland als ook D1550 zetten water en 
sanitatie als zeer belangrijk thema op de kaart. 
In oktober 2016 is in D1550 het thema ‘Water 
en Sanitatie’ gepresenteerd in workshops. 
Daarbij is een oproep gedaan mee te doen het 
thema in ons district op de kaart te zetten. 
Begin 2017 is een werkgroep water is gevormd 
die bestaat uit de volgende zes Rotarians: 
Germt van der Veen (RC Midden-Betuwe-
Valburg), Peter Glas (RC ’s-Hertogenbosch), 
Hans Verhoeven (Eindhoven-Kempenland), 
Emile Bruschinski (RC Weert), Jan Roumen
(coördinator, RC Leudal) en Fred Evers (RC 
Sittard-Geleen). Zij hebben vanuit hun 
(voormalige) professie allen ‘iets’ met water: 
gezondheid, watergraaf, water en sanitatie bij 
grote evenementen, zuivering industrieel 
waterbeleid en water-governance. In het eerste 
jaar 2017-2018 heeft de werkgroep zich primair 
gericht op het geven van presentaties over het 
focusgebied ‘Water en Sanitatie’ bij Rotary 
Clubs en tijdens regiobijeenkomsten. Er zijn 22 
clubs en 3 regiobijeenkomsten bezocht. Er zijn 5 
presentaties in het nieuwe clubjaar ingepland. 
De werkgroep heeft een ‘water – stand’ 
bemensd tijdens de Ledendag, de PETS en de 
Districtsconferentie. Het thema ‘Water’ 
uitgebreid aan de orde geweest tijdens de 
gouverneurswissel op 1 juli 2018. De 
Waterwerkgroep heeft een stand op de 
Ledendag 6 oktober in Culemborg.
Meer weten: bezoek de Waterworkshop for
Education op 7 september 2018.
Aanmelden: 
https://www.un-ihe.org/registration-form-
rotary-workshop-7-september. 

Rotary Institute 21 t/m 23 september 2018 in 
Neurenberg
Van 21 tot 23 September vindt in Neurenberg 
het jaarlijkse Rotary Institute plaats. 
waar gaat Rotary International naar toe in tijden 
van digitale transformatie? In de 3 dagen zijn er 
boeiende sprekers te horen: Nuremberg
Convention Center West, Münchener Str. / 
Messezentrum 1 in 90471 Nürnberg. Informatie, 
registratie en hotelaccommodatie: 
https://rotaryinstitute-nuernberg.rotary.de/en/

Rotary kent wereldwijd diverse fellowships, 
groepen van Rotarians met een specifieke 
activiteit.  Een ervan zijn de Flying Rotarians. 
Wereldwijd zijn de activiteiten van de flying
rotarians te vinden op de website www.iffr.org . 
Nederland, Belgie en Luxemburg hebben samen 
een club, IFFR section Benelux genaamd. Zie ook 
de website www.iffrbenelux.org. Rotarians, die 
geïnteresseerd, hoeven geen vliegbrevet te 
hebben, maar moeten wel vliegminded zijn. 
Interesse? Kom naar de Ledendag 6 oktober in 
Culemborg. De Flying Rotarians staan daar met 
een stand. Informatie: 

Hub van Heur, president IFFR Benelux
Vlasakker 25, NL 6093 JT Heythuysen.
Gsm: +31655165076 
email: hubvanheur@gmail.com

Alumni-beleid
D1550 heeft een alumni beleid geformuleerd. Doel  
is te bekijken hoe we jongeren, die een Rotary 
activiteit hebben meegemaakt, in contact met ons 
kunnen houden. Na overleg met enkele ex Ryla- en 
uitwisselingskandidaten blijkt nog geen 
enthousiasme voor een vaste eigen Alumni-club. 
Men wil wel contact houden met de ‘thuisclub’, 
ingezet worden bij een activiteit of uitgenodigd 
worden bij een specifieke lezing e.d. RC Horst aan 
de Maas heeft een Summercamp gehouden, 
waarbij een 7-tal van de eigen clubkinderen die zelf 
"uitgezonden" zijn geweest, niet alleen 
meegedacht hebben over een aansprekend 
programma, maar ook de daadwerkelijke 
begeleiding samen met de club voor hun rekening 
hebben genomen. Een eclatant succes. Dit soort 
acties helpt aan een positieve beleving van de 
jeugd voor Rotary en Rotaract. Tips of vragen? 
Peter A. C. van der Tol, District Alumni Chair 1550, 
pvdtol@dds.nl

In 2019 is de Rotary Convention in Hamburg. 
Een mooie gelegenheid om met leden van 
jouw club een conventie dichtbij bij te wonen. 
Oud-gouverneurs Fons Jacobs en Frank van 
der Meijden hebben het initiatief 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 optie 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 
conventie moet je zelf verzorgen. Doe dat 
tijdig, is goedkoper!
RI Convention website: 
http://www.riconvention.org/en alsook
https://ric2019.rotary.de/en/
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