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Agenda

21 maart 2020 PETS en Assembly GEANNULEERD
3-4 april 2020 RYLA (Loon op Zand) UITGESTELD
16 mei 2020 Districtsconferentie (Groesbeek)
2-9 juni 2020 International Conventie Hawaï
11-13 september 2020 EEMA Maastricht Heerlen
9-11 oktober 2020 GETS- Institute (Amsterdam)

 Rotary en Corona

PETS

Iedereen is in de ban van Corona.  Onze clubs, ons district, ons land, de hele wereld.  Maar vooral: 
onze directe leefwijze, onze gezinnen, onze families, ons werk, onze activiteiten, ook activiteiten 
als Rotarians. 
Als Rotarians zijn we verantwoordelijke mensen en leiders in deze samenleving. Dat willen we ook 
zijn nu er deze pandemie rondwaart. We nemen onze verantwoordelijkheid. Zie ook de brief van 
onze President International Mark Malloney en de inkomend President International Holger 
Knaack. 

Wij hebben moeten besluiten de PETS en Assenbly op 21 maart niet door te laten gaan. 
Dat doen wij met een bezwaard gemoed, wetende dat de inkomend gouverneur, Arnold  Veldman, 
nu niet ons allen op de hoogte kan stellen van zijn boodschap voor ons Rotarians van D1550 voor 
het nieuwe Rotaryjaar. De inkomend voorzitters missen daarmee hun training. Arnold is bezig 
hiervoor andere oplossingen te zoeken. 
Ook wij als Rotarians van ons district zullen elkaar die dag dus niet ontmoeten. Dat is erg jammer.
Bij deze bedanken we het team van Arnolds club, ’s-Hertogenbosch -West voor de 
voorbereidingen van deze dag, die nu helaas niet door kan gaan. 

Ook de Assembly gaat niet door. De agenda van de Assembly en de onderliggende stukken zijn 
aan de clubs gezonden. Er komt nog een brief met het verzoek voor 18 april 2020 reageren. Bij 
geen reactie gaan we ervan uit, dat de clubs akkoord zijn 

 Wij wensen iedereen die te maken heeft met het coronavirus veel sterkte: de zieken van harte 
beterschap; degenen die in quarantaine zijn, heel veel sterkte en veel geduld daarbij; degenen in 
de zorg voor patiënten, veel moed. We hopen van harte dat met de genomen maatregelen de 
uitbreiding van het virus snel tot stilstand komt en we onze activiteiten weer kunnen oppakken.
Dat kan ook betekenen dat wij als Rotarians onze dienstbaarheid nu anders gaan inzetten, 
bijvoorbeeld directe hulp aan mensen die niet naar buiten kunnen nu.

 Anneke Assen, gouverneur 2019-2020 D1550 Zuidoost-Nederland 

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

Assembly

Service above your self

Andere district activiteiten

Steeds wordt per situatie gekeken of iets kan doorgaan of niet.
De eerste RLI dag vervalt. De tweede RLI dag wordt de eerste, de derde wordt de tweede en er 
wordt gezocht naar een nieuwe derde afsluitende dag.
Ook voor de RYLA wordt een oplossing gezocht.
Voorlopig blijven we doorgaan met de voorbereiding van de Districtsconferentie (Discon).  We 
hopen van harte dat de verspreiding van het virus tegen die tijd zodanig is afgenomen dat deze 
dag wel kan doorgaan. De komende tijd ontvangt u dus wel informatie over de Discon.

RC Eersel


