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Agenda
16 mei 2020
2-9 juni 2020
11-13 september 2020
3 oktober 2020

Districtsconferentie (geannuleerd)
International Conventie Hawaï (geannuleerd)
EEMA Maastricht Heerlen (uitgesteld sept 2021)
Districtsledencontactdag (uitgesteld)

9-11 oktober 2020

GETS- Institute Digitaal (Amsterdam)

Rotary en Corona
In ons zwaar getroffen district hebben we helaas afscheid moeten nemen van Rotarians overleden
aan corona. Velen van ons hebben familieleden en dierbaren verloren. Onze condoleances aan de
families en aan de clubs die deze leden moeten missen. Allen wensen we veel sterkte met dit
gemis.
De zieken en mantelzorgers veel sterkte en geduld gewenst.
Het is goed om stil te staan bij die Rotarians die hun bedrijf hebben moeten sluiten of die hun
baan hebben verloren en daardoor geen of in ieder geval veel minder inkomen hebben. Heel veel
sterkte in deze moeilijke tijden! Hopelijk keert het tij ten goede.
Het is mooi om te ervaren hoe clubs nieuwe manieren vinden om elkaar te ondersteunen; bij het
afscheid nemen nieuwe riten hebben ontwikkeld; andere wijzen hebben ontwikkeld van elkaar
treffen en elkaar op de hoogte houden. Heel origineel en heel bijzonder was de digitale installatie
van een nieuw lid bij de RC Nijmegen Stad en Land, waarbij ik digitaal aanwezig mocht zijn!

Assembly
De voorstellen van de nu per email digitaal gehouden Districts Assembly zijn aangenomen. Het
verslag is in bezit van uw clubvoorzitter. Een belangrijk besluit is dat per 1 juli 2020 ons district
formeel een Stichting zal zijn, zodat een juridisch entiteit aanwezig is.

Jeugduitwisselingen
Zowel de long term als de short term jeugduitwisselingen moesten worden afgebroken. De
meeste uitwisselingsstudenten zijn naar huis teruggekeerd. Als ze niet veilig en zonder
oponthoud naar huis terug kunnen gaan, mogen ze niet op reis. In ons district zijn nog twee
jaarkinderen aanwezig en één Nederlandse studente kan nog niet terugkeren. Voorlopig vinden
geen jeugduitwisselingen plaats.

Activiteiten
Het zal nog even duren voor we elkaar weer ‘normaal’ kunnen ontmoeten. We zullen veel geduld
moeten hebben en de ‘lock down’ vol moeten houden, ook al is er sprake van een ‘intellectuele
opening up’, die voorlopig slechts mondjesmaat mag worden ingevuld.
Vergeet niet: deel aub je initiatieven en ervaringen, niet alleen met mij, maar met iedereen: op de
districts website: webmaster@rotary-d1550.org
of op de sociale media van het district: aegroen1965@gmail.com
Ook landelijk wordt er gevraagd om initiatieven te delen. Ideeen doorsturen naar Pieter Schut:
pieter.schut.ps@gmail.com

Er is veel behoefte aan om van elkaar te leren en op deze manier elkaar te ondersteunen

De EPN tulpen in de vorm van
een Rotarywiel bij verpleeghuis
Kalorama (Beek-Ubbergen, bij
Nijmegen), dat ernstig getroffen
is door corona, bieden een
vrolijke en hoopvolle aanblik

