
Mijn laatste maandbrief, jammer, want het was 
altijd erg leuk om over allerlei onderwerpen uit 
D1550, Rotary in Nederland en ook Rotary 
Internationaal te berichten. Vanaf volgende maand 
zal Anneke Assen, die mij opvolgt als gouverneur, 
maandbrieven gaan sturen. Wim Fijten, hartelijk 
dank voor je maandelijkse ondersteuning met 
opmaak en verzenden, zeer gewaardeerd! En niet 
alleen dit maar al je werk als secretaris D1550, 
voor de staf en voor mij! Op de bijgaande foto 
(Gouverneursoverdracht 28 juni) staat Wim met 
Fons Jacobs mijn voorganger en Ingrid, mijn vrouw. 
Die mij 3 jaar lang heeft gesteund in het 
gouverneurschap en aan de internationale 
trainingen en conventies heeft meegedaan. Ook zij 
heeft Rotary beter leren kennen. En bij Fons kon ik 

altijd terecht voor vragen, dank je wel Fons! 
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DE LAATSTE Of mijn Duitse collega uit D1810, een 
werkende internist, die ik ontmoette bij ons 
gezamenlijk bezoek aan de Nederlands-Duitse 
club Kerkrade Herzogenrath Eurode. Rotary 
International stimuleert deze ontwikkeling, die 
het mogelijk maakt dat alle Rotarians zo een 
functie kunnen uitoefenen. Niet alleen 
pensionda’s/o’s. Er is wel wat gefronst toen ik 
met deze aanpak kwam . 

Maar ik en de betreffende clubs hebben er 
geweldig veel plezier aan beleefd. De 
uitwisseling tussen besturen in de 
voorbespreking, tussen de leden, er zijn 
afspraken gemaakt om (opnieuw) te gaan 
samenwerken, enthousiasme op de 
bijeenkomsten! Maar ook de 1:1 bezoeken 
waren leuk, je kunt dan weer wat specifieker 
op Rotary zaken ingaan. En ik had er geen weet 
van dat er zoveel activiteiten in de clubs en 
voor de maatschappij worden uitgevoerd in 
D1550. Eigenlijk zouden we een aparte D1550 
website moeten maken daarvoor. Want je 
kunt zoveel leren van elkaar! 

Ik heb gesproken over verandering en 
flexibilisering. Rotary groeit wereldwijd al 10 
jaar niet meer, in het westen, Europa, 
Nederland en D1550 daalt het ledenaantal al 
10 jaar. Ik hoop dat clubs en leden er mee aan 
de slag gaan. Andere mogelijkheden om Rotary 
in te vullen en te beleven, zodat wij 
aantrekkelijk worden voor nieuwe jonge leden, 
meer vrouwen. En ook kunnen behouden, 
want dat vraagstuk is nog groter. Lees verder 
in de bijlage, verslag van mijn presentatie aan 
clubbezoeken.  

GOUVERNEURSOVERDRACHT 28 JUNI

Op vrijdag 28 juni waren we te gast bij RC 
Nijmegen in Huize Heyendaal, waar de 
bestuursoverdracht RC Nijmegen van Hans van 
Leeuwen naar Tjeerd Jansen plaatsvond en 
gouverneurs overdracht. Dat betekent, dat 
Arnold Veldman zijn speld overdroeg aan 
inkomend inkomende gouverneur Leny Goyer
(2020-2021), Anneke Assen haar inkomend 
gouverneursspeld aan Arnold en ik de keten aan 
Anneke mocht overdragen. En Fons Jacobs mijn 
voorganger bood mij een IPDG-speldje aan ☺. 
Met mooie Franse livemuziek en goed buffet, 
waren wij gasten op een mooie avond van RC 

Nijmegen. 

TERUGBLIK CLUBBEZOEKEN 

Veel plezier beleefd aan de clubbezoeken, 73 
in totaal. Bij 2 clubs Gulpen-Vaals en 
Hoensbroeck, lukte het maar niet om tot een 
afspraak te komen, noch mij noch de ADG. 
Omdat ik een werkende gouverneur ben, heb 
ik clubs gevraagd om multi-clubbezoeken af te 
mogen leggen. Net als mijn collega in Noord-
Holland D1580

Aan alle besturen, ADG’s en leden: hartelijk 
dank voor jullie ontvangst! Jan Weber, Wiet 
Baggen en Ruud Veen: dank je wel voor het 
rijden! 

DANK JULLIE WEL 
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Collega Barbara van Goethem D1580 Noord-
Holland en ik hebben een gemeenschappelijk 
communicatiebeleid voor de komende 3 jaar 
voorbereid. Met input en besluitvorming van alle 
gouverneurs 2018-2019, 2019-2020 en 2020-
2021 afgerond. En dat is echt erg mooi! Alle clubs 
hebben het ontvangen via hun besturen. De 
uitvoering is in gang gezet met de RAN. Maar daar 
heeft de uitvoering helaas niet het gewenste 
resultaat bereikt door allerlei discussies. Het GB 
2019-2020 gaat er nu verder meer. Want 
verbetering van communicatie en PR is hard 
nodig. 
Tweemaal het uitreiken van certificaten Ryla, bij 
de districtstrainingen van RLI, meelopen met een 
Santa Run, de vergaderingen van de Kleine Staf 
D1550 bestaande uit de oud-gouverneur, de 
gouverneur, inkomend, en inkomend- inkomend 
gouverneur, secretaris en de vertegenwoordiger 
bij de COL, het wetgevende orgaan van RI als ook 
de Grote Staf, waar commissievoorzitters, 
Foundation, communicatie, End Polio Now etc. 
zijn vertegenwoordigd. Met mijn club Culemborg 
hebben we in 2018 de uitstekende PETS in maart 
2018 in het Huis van de Stad georganiseerd als 
ook de Ledencontactdag op 6 oktober in de 
middelbare school Lek en Linge, voor meer Rotary 
kennis en kennissen en tenslotte de succesvolle 
Discon in mei waarin we het landelijke en 
internationale Rotary thema water en sanitatie op 
de kaart hebben gezet. Heel belangrijk is de start 
van een werkgroep Rotaract- Rotary, passend in 
het RI thema van Barry Rassin om Rotaracters veel 
meer te betrekken. De werkgroep denkt na hoe 
we elkaar in D1550 kunnen versterken: meer 
Rotaracters, meer Rotarians. Rotaract D1550 en 
met name Rivierenland zijn sterk betrokken 
geweest in de organisatie van de bovengenoemde 
D1550 evenementen, geweldig bedankt jullie 
allen.

Een beetje verdwaalde datum en een heel erg 
leuk laatste clubbezoek bij Brunssum 
Onderbanken! Nog mooier: 3 leden en hun 
partners waren naar de Rotary Convention in 
Hamburg geweest ☺. En zeer enthousiast 
teruggekomen met een veel breder beeld van 
Rotary. We hebben interessante gesprekken 
gevoerd over de ontwikkeling van Rotary, het 
aantrekken en behouden van leden, de 
clubprojecten en de internationale en nationale 
projecten als Water en Sanitatie. Ook nog een tip 
kunnen geven voor een van hun internationale 
projecten om samenwerking te zoeken. 

EN WAT NOG MEER

Patrick Hardeman, lid Rotaract Rivierenland en 
lid Rotary Tiel Waalstreek is gekozen tot 
voorzitter Rotaract D1550 en volgt daarmee 
Fleur Dirks op. Patrick wordt tegelijk lid van het 

landelijk bestuur Rotaract Nederland.  

Eindhoven International, een kleine, 
internationaal samengestelde club. Begin 
juni organiseerden zij een mooie
fundraisingbijeenkomst: “ On June 12th 
Rotary Club Eindhoven International has 
organized a wine tasting fundraiser to 
benefit Make-A-Wish Nederland. Make-A-
Wish Nederland is a foundation dedicated 
to grant children with a life-threatening 
disease an unforgettable day by fulfilling 
their deepest wishes. It was a great 
event! The intermediate result is almost 
€800 from tickets and donations. We are 
still waiting for the results from the wine 
selling. Donations can be made until June 
30th!” 

PATRICK HARDEMAN

EINDHOVEN INTERNATIONAL

BRUNSSUM ONDERBANKEN
19 JUNI

https://www.facebook.com/MakeAWishNederland/?__tn__=K-R&eid=ARCa8Q2UHwg8-HhBmJ0ykZZ6a73ndHUlWoKOFBDn5IU-zYsr9mleHRUqp_dLf11D0pVlLWU2NJibKqUr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAyKElbUCqPCJCjohjh-Ydzgyoq_qapOGhuCa5APAVtU9tvq3k_QOKI0r9yrY1RLVA8CWUL2bGWoaBKE50YymHjOtVAwZODbm7NerZiq4gBeEkNj2YuCUzfm3StgKWoYYoxrxN42ZQAJW71b7tLq4Q67_3KYgzEk7q-AImix220FeAZfTd1Ok-oy1K2M8cpvP4EHhOTEOYDfbh8mMUzUFrZtsfNlqJ0Dw8oIKjI3KDudCX7kpBL5-Lht7sREK2WQHx14n0Tu82V-F_j6_p66-R6W_VGxzKjB8yzh3m9YezSXCpImR2QyB5KFr_eqgHcPY_CvxTXZI-ilx0yH4tzbGdzW_x8
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Ruim 300 Nederlanders reisden af naar Hamburg 
om van 1 tot 6 juni deel te nemen aan de 
jaarlijkse internationale conventie in Hamburg. Ga 
naar www.rotary.org om verslagen van de 
hoofdsessies en break-out sessies te lezen. Zo 
ervaar je Rotary met dezelfde waarden en 
grondbeginselen over weer net even anders! Uit 
D1550 gingen ruim 105 deelnemers naar 
Hamburg. Fons Jacobs, Wim Fijten en Bert 
Manders, alsmede Frank van der Meijden hadden 
een busreis georganiseerd en goed(kop)e 
hotelkamers. En vooral een fantastische Meet & 
Greet, in oranje, voor alle Nederlandse 
deelnemers op zaterdag 1 juli. Meer dan 225 
aanwezigen uit alle districten. “Wat een feest” 
reageerde een van hen uit een district. Rotary is 
meer dan je club, meer dan je district en meer 
dan je eigen land. Uit alle opbrengsten (reis, bus, 
Meet&Greet, andere districten!) blijft ongeveer   
€ 4.000 over en dat gaat naar End Polio Now. Idee 
is om in Nijmegen, de stad van onze nieuwe 
gouverneur Anneke Assen, 2000 tulpenbollen op 
een zichtbare locatie te gaan planten. Met een 
grote reünie. Meer info volgt. Volgend jaar gaan? 
Honolulu!  

CONVENTION HAMBURG

Op 12 mei hebben de 7 gouverneurs het 
eerste Landelijk Rotary Waterseminar 
georganiseerd. Bijgaand een impressie en 
het verslag van het 
waterseminar, https://issuu.com/cre-
aid/docs/landelijk_rotary_water_seminar. 
Het bijgaande digitale magazine geeft een 
mooi overzicht van alle hoogtepunten van 
het programma. Het magazine is ook in 
gedrukte vorm beschikbaar voor de 
deelnemers. Stuur daarvoor een mail met je 
postadres aan Chris Engelsman, voorzitter 
van de commissie Landelijk Water Seminar  
landelijk.rotary.waterseminar@gmail.com. 
In overleg met de 7 gouverneurs gaat de 
commissie aan de slag om dit eerste 
Landelijk Rotary Waterseminar een goed 
vervolg te geven.

http://www.rotary.org/
https://issuu.com/cre-aid/docs/landelijk_rotary_water_seminar
mailto:landelijk.rotary.waterseminar@gmail.com

