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G O U V E R N E U R

WAT LATER
De laatste nieuwsbrief dateert van 22 oktober.
Dan zou een maand later de volgende
nieuwsbrief moeten en kunnen verschijnen. Dat
is niet gelukt. Veel clubbezoeken,
Rotarybijeenkomsten met de collega
gouverneurs, met de Zone directie. Maar vooral:
ik ben een werkende gouverneur. Heb 30
november mijn opdracht als interim RvB RIBW
Groep Overijssel afgerond. Zat nog midden in een
reorganisatie. Maar hier ben ik weer ☺! En ga het
eind van de maand goed maken met een 2e
december brief.

ROTARACT SANTA RUN

AGENDA
23 MAART 2019
PETS @NIJMEGEN
11 – MEI 2019
WATER SEMINAR
MET BARRY RASSIN
25 MEI 2019
DISTRICTS
CONFERENTIE
1-5 JUNI 2019
ROTARY
CONVENTION
HAMBURG REIS

Zaterdag 22 december is recreatieterrein De
Meent in Beusichem even de gezelligste
kerstlocatie van Nederland. Rotaract Rivierenland
organiseert de 2e keer een Rotary Santa Run. De
Rotary Santa Run is een fun run waarbij de
deelnemers, verkleed als kerstman, een parcours
(hard)lopen voor het goede doel. Er vinden er 50
per jaar plaats in het land. Dit is de enige
georganiseerd door een Rotaract club! Opbrengst
voor de Stichting Help Elkaar Geldermalsen. Biedt
in de regio Geldermalsen mensen hulp, die
door (financiële) tegenslag rond de armoedegrens
leven een laagdrempelige mogelijkheid tot sociaal
contact, activiteiten, alsmede hulp in de eerste
levensbehoeften. Hardlopen voor deelname geen
must. Wandelen mag ook, zelfs met kinderwagen,
rolstoel en/of hond (aan de lijn). Deelname kost €
10,00, € 7,50 voor kinderen tot een lengte van
1.35m. Dit is inclusief een kerstmannenpak,
kerstmuts, baard, medaille en een bijdrage aan het
goede doel. Inschrijven voor de Santa Run kan
hier:
https://rivierenland.rotarysantarun.nl/inschrijven/
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CLUBBEZOEKEN
Het was weer een waar festijn aan bezoeken,
de afgelopen weken.
Op 23 oktober Maastricht Geuldal,
Maastricht Centrum en Rotary Maastricht
Oost in het mooie restaurant van een van de
leden. Er was een heel interactief programma
voorbereid onder leiding van Ingrid Weijnen.
Met kennisvragenquiz, gevolgd door
bespreking aan tafels van enkele interessante
dilemma’s, afgerond met mijn verhaal over de
Rotary ontwikkelingen en discussie. Ik
ontmoette een collega Gouverneur, Theo
Bovens lid RMO. Hij wilde wel graag met mij
op de foto ☺. Logisch want de gouverneur
D1550 gaat over Limburg, Oost-Brabant en
Zuid-Gelderland ☺. Maar hij is langer
gouverneur dan ik ☺! En ik ontmoette Ellen
Steffens, uit mijn studententijd. Lid van
Maastricht-Geuldal. Heb haar ongeveer 38
jaar niet meer gezien. Nog even charmant als
toen ☺.

De volgende dag naar Nijmegen Stad en Land,
waar ik de installatie van een nieuw jong
vrouwelijk lid mocht meemaken door
voorzitter Marc Rouppe van Voort. Deze club
heeft al 34% vrouwen, nu nog wat meer. Zo
langzamerhand zie je ook diverse ook
gemeenschappelijke gewoontes bij clubs. Ten
eerste frites, in 85% van de bezoeken. Het
nationale Rotary eten! Ook het laten
rondgaan van een spaarvarkentje of potje
waarin leden doneren, zodat je gemakkelijk
geld ophaalt voor het goede doel. Alle clubs
houden voor het eten even stilte. Eén keer
werd dat ook na het eten gedaan. Heel leuk is
ook om altijd een van de leden een kort 3-5
minuten praatje te laten houden over iets wat
hem/haar is opgevallen. Of de hartenkreet
achter gesloten deuren, waar leden iets wat
het echt raakt zeer vertrouwelijk kunnen
delen.
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Op 25 oktober naar Andelst, RC Midden Betuwe
Valburg. Tijdens het bezoek vertelde voorzitter
Ronald Wassenburg, dat de club de foundation
bijdrage wil verhogen van ca. $25,-- naar $100,-per lid per jaar. Dit was best een uitdaging
omdat ze de kosten van het lidmaatschap niet
teveel wilden laten stijgen. Er is nu besloten tot
versobering van de maaltijd en de opbrengst
daarvan te gebruiken om de foundation bijdrage
te financieren. Gaf best wat discussie, maar de
club is er goed uitgekomen, hulde!

Zoals eerder gemeld, bezoek ik ook
Rotaractclubs. De eerste was op 30 oktober
bij Rotaract Eindhoven. Samen met de
voorzitter Rotaract D1550, Fleur Dirks. RA
Eindhoven komt na het eten bij elkaar. Dat
spaart geld. In een uur werden 10 projecten
besproken en over 3 concrete afspraken
gemaakt. Kom daar eens om een menige
Rotaryclub. Er was ook een Rotaracter uit
Roemenië, die in Eindhoven studeert. Kwam
kennismaken om lid te worden. Rotary clubs
kunnen dat ook doen, expats voor een
bepaalde tijd lid laten worden. Biedt nieuwe
inzichten en cultuur.

En dan op 31 oktober naar de enige DuitsNederlandse club in D1550: Kerkrade –
Herzogenrath Eurode. Al vanaf de
oprichting gemengd samengesteld en ook
man/vrouw. Bij deze club zijn altijd 2
gouverneurs samen op bezoek. Mijn collega
van D1810 (100 clubs) Harold-Robert Bruch,
internist, 54 jaar ook een werkende
gouverneur. Zijn 3 opvolgers blijven allen
werken. Dus is multi-clubbezoek
noodzakelijk en was dit het laatste 1:1
bezoek van hem aan Kerkrade
Herzogenrath. Het mooie aan de avond:
iedereen spreekt zijn eigen taal en we
verstonden elkaar heel goed. Echt Rotary!

De recordhouder clubs bij elkaar is regio A73,
met als bezielende ADG Fred Welschen. Hij had
als eerst al voor mijn start als gouverneur dit
bezoek geregeld en 7 clubs bij elkaar gezet op 6
november. Als experiment ook. Vooral de
besturen Cuijk, Cuijk Maaskant, Horst a/d
Maas, Venlo Land van Gelre, Venlo Maas en
Peel, Venray en Venlo waren aanwezig. Met
goede presentaties over de ontwikkelingen in de
clubs. Alsmede ook een uitgebreide presentatie
van de voorzitter van Cuijk. We hebben veel
uitgewisseld, erg leuk! Mijn ervaring is nu wel
dat 2-3 clubs bij elkaar een optimale omvang is
om ook zoveel mogelijk leden bij elkaar te
hebben. En vooral: elkaar te laten ontmoeten!
De opkomst recordhouder leden zijn sinds 7
november de clubs Helmond-Regio en
Gemert-Bakel/Laarbeek. Rond de 65
Rotarians aanwezig! Deze clubs ontmoetten
elkaar niet zo vaak. Dus veel hernieuwde en
nieuwe kennismakingen: zit jij ook bij Rotary?
Zeer geanimeerde en heel gezellige
gesprekken aan tafel. En men staat open voor
de veranderingen die Rotary nodig heeft! Ook
hier een oude bekende ontmoet: Ad de
Kroon, schoolgenoot op het Oelbert
gymnasium in Oosterhout. Nog even veel
humor en scherp van de tong als toen ☺. De
bijeenkomst werd vaardig geleid door Chantal
Wissmann-de Bree, voorzitter GBL! En mooie
vaantjes ontvangen.

Het oudste lid, die ik tot nu toe ontmoette, is 94
jaar, Ben Janssens, voorheen huisarts. Nog fit en
vitaal. Zijn huis staat op loopafstand van Kasteel
Maurick, waar ’s-Hertogenbosch West, ook op
15 november tijdens lunchtijd bij elkaar komt.
Ook de club van Inkomend-inkomend
gouverneur Arnold Veldman. Eric
Koopmanschap, de vlotte voorzitter, zorgde dat
wij binnen de tijd klaar waren. Bij een lunchclub
toch extra aandachtspunt, want iedereen, nou ja
op vrijdag, bijna iedereen ☺ moet weer aan het
werk.
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Op donderdag 15 november op naar RC
Heusden, waar in de oude vestingstad een
echt Gouverneurshuis staat. Men zegt dat
daar vroeger de gouverneurs D1550 zijn
ambtswoning had. Bij binnenkomst werden
er dozen tulpenbollen voor End Polo Now
uitgedeeld. Heel veel bestelling, Ellen van der
Zweep is daar ook blij mee. Sommige clubs
hebben een goed idee om voor ENP geld op
te halen. Het gebruikelijk eten wordt
ingeruild voor frites en kroketten of soep.
Het verschil in uitgaven wordt in de pot
gedaan voor End Polio Now. Goed idee, heel
gemakkelijk!
De volgende lunchclub op 15 november BestOirschot. De club van Gerrit van der Beek,
die het jaarplan 2018-2019 D1550 als
leidraad heeft genomen. Hoe goed is dat ☺.
Het motto: met hoofd, hart en handen, die je
als club kan inzetten om anderen te helpen.
Het kan, maar het hoeft niet alleen met geld
ophalen. HHH: dat kunnen Rotarians, want
echte professionals en bevlogen
persoonlijkheden. Ik kreeg een mooi T-shirt
mee met hoofd, hart en handen als opdruk.
Best-Oirschot is de Wensboom gestart, na
analogie van RC Culemborg. Zoals meerdere
clubs in D1550.

PAUL HARRIS FELLOW
Wim van den Reek, tot voor kort lid van Rotary
Helmond heeft 17 jaar het
penningmeesterschap van D1550 ingevuld en
is jarenlang penningmeester geweest van zijn
club. Omdat ik vanwege werk was verhinderd
heeft mijn voorganger Fons Jacobs, de Paul
Harris Fellow opgespeld vanwege zijn
verdiensten. Een welverdiend applaus en
felicitaties zijn deel. En Fons zou Fons niet zijn,
als hij ook aandacht heeft gegeven aan de
ontwikkelingen in D1550, over clubcultuur, het
beleidsplan D1550, het toegenomen aantal
leden, de diversiteit, voorzichtige toename
jeugd binnen Rotaract, open avonden voor
potentiële toekomstige leden etc. Dank je wel
Fons!

BOEKENBEURS MAASTRICHT

FUNCTIES EN VACATURES IN HET
DISTRICT
Daniëlle Alders gaat de rol van Lucien Perlitius
als voorzitter van de DistrictsJeugd Commissie
overnemen, Lucien wordt president van de
EEMA.
Trudy Nouws zal medio 2019 na 3 jaar haar rol
als Assistent Gouverneur Rivierenland
beëindigen. Zij richt zich nu op de RLI en de
Districtsledencommissie.
Arnold Veldman is op zoek naar een opvolger
Assistent Gouverneur regio Den Bosch.

RYLA 30 NOV T/M 2 DEC
In het weekend van 30 november vond in
Weert een zeer geslaagd RYLA-weekend plaats.
Georganiseerd door Rotaract Midden-Limburg,
RC Weert Land van Horne en RC Leudal. De
laatste clubs liggen wat verder uit elkaar, maar
hebben elkaar gevonden om 25 jonge mensen
tussen 17-26 jaar een ‘leiderschapsweekend’ te
bieden. De Rotary Youth Leadership Award is
een training voor jongeren om hun
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen onder
begeleiding van professionele Rotarians.
Hierdoor wordt niet alleen Service above Self in
praktijk gebracht, jongeren ervaren ook de
kracht van de Rotary en Rotaract als service
organisaties. Jongeren ontwikkelen hun
leiderschap kwaliteiten en nemen hiermee hun
verantwoordelijkheid voor onze samenleving.
Alle 25 deelnemers ontvingen een certificaat
van de gouverneur.

BEROEPENMARKT CULEMBORG
Rotary Culemborg organiseert al 25 jaar de
jaarlijkse beroepenmarkt voor de 2 grote
middelbare scholen in Culemborg samen ruim
4000 leerlingen. Dit jaar op 22 november,
kwamen er ruim 600 leerlingen langs, met hun
ouders. Er stonden 90 stands met beroepen,
opleidingen. Leerlingen kunnen ook een dag
meelopen met de beroepsbeoefenaren. Wat dit
jaar opvallend was: een grote Rotary stand
opgezet door MoniQue Nijenhof en Terry
Zwartjes. Zie de mooie banner en wielen. Heel
veel ouders hebben Rotary informatie
meegekregen en interesse in Rotary gekregen.

Jaarlijks organiseert Maastricht-Oost een
grote boekenbeurs, die meestal € 25.000
oplevert. Een hele grote hal met boeken op
alle gebieden die je maar kunt bedenken en
ook CD’s, DVD’s. Ik ben langs geweest,
indrukwekkend en hele goede sfeer. (en een
weekend Maastricht er aan geknoopt).
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