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Agenda

7 maart 2020 Rotaract Assembly (Den Haag)
21 maart 2020 PETS en Assembly (Vught)
3-4 april 2020 RYLA (Loon op Zand)
16 mei 2020 Districtsconferentie (Groesbeek)
2-9 juni 2020 International Conventie Hawaï
11-13 september 2020 EEMA Maastricht Heerlen

 Rotary jarig 

Vrede-Peace-Districtsconferentie

Op 23 februari 2020 bestaat Rotary 115 jaar. Het is  goed stil te staan bij het feit dat Rotary al zo 
lang bestaat en niets heeft ingeboet van zijn bestaansrecht. Integendeel. Er is juist veel behoefte 
aan ‘Service above Self’, het goed doen in de eigen omgeving en in de wereld. Zeker nu ook in 
Nederland de kloof tussen rijk en arm groter aan het worden is. Het motto: 

Rotary verbindt de wereld, zullen we juist nu moeten uitdragen. 

Vrede is het Rotary thema van februari – een van de 6 Focusareas.  Vrede is niet voor niets het 
thema van de Districtsconferentie op zaterdag 16 mei, die in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek 
plaats vindt, 75 jaar na WOII. Daarom staan we op 16 mei stil bij wat het betekent: ‘75 jaar leven in 
Vrede’. En ook bij: wat doet Rotary aan dit belangrijke thema. Reserveer die datum.  Binnenkort 
meer informatie. 

Er zijn veel jeugduitwisselingen in ons District, ook jaarstudenten. Het is voor mij als gouverneur 
heel bijzonder om die studenten te treffen bij de clubbezoeken. 
De RYLA wordt gehouden In het weekend van 3-5 april.  Opgeven van deelnemers is mogelijk.  
https://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA/  

 De meeste clubs hebben – net als de gouverneur - ledenbeleid als speerpunt in hun beleidsplan 
staan. Het gaat om het vitaal houden van de clubs door het aantrekken van jonge leden. De zorg 
is hoe de balans goed te krijgen en te houden tussen nieuwe en oude leden. Het vraagt 
permanente aandacht en permanente acties van de clubs. Het gaat niet vanzelf. De 
Districtsledencommissie kan de clubs erbij helpen om ideeën op te doen en uit te voeren. Op de 
site van het district staan de namen van de commissieleden.

 Anneke Assen, gouverneur 2019-2020 D1550 Zuidoost-Nederland 

 +31 653405840 gouv2019-2020@rotary-d1550.org

Jeugduitwisselingen

Trainingen
De RLI (Rotary Leer Institute) wordt dit jaar gehouden op de zaterdagen 28 maart,  18 april en 9 
mei. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  Informatie en opgeven is mogelijk bij  
info@desireevangoch.nl.

Ledenbeleid

Paraguay en Australie

Rotaract Assembly
Rotarians zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Assembly van Rotaract Nederland  op 7 
maart in Pulchri Studio te Den Haag. Een mooie gelegenheid om elkaar te zien en om nieuwe 
Rotaracters te leren kennen. Info en ticketverkoop: https://billetto.nl/e/rotaract-assembly-7-
maart-in-den-haag-Tickets-413276

Jean Winkens

RC Hoensbroek
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