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Agenda
16 november 2019
1 februari 2020
8 februari 2020
21 maart 2020
16 mei 2020

Nieuwsdag RLI
Vocational Day
Rotary Foundation Dag
PETS en Assembly
Districtsconferentie

End Polio Now
Veel Rotaryclubs hebben de afgelopen weken bloembollen geplant – voor veel
goede doelen. Zo ook de RC Nijmegen bij het verpleeghuis Kalorama in BeekUbbergen. Een van de bewoners vertelde hoe zij in de jaren 50 als wijkverpleegkundige een speciale taak had voor de mensen die getroffen waren door polio in
Nederland. In ons land komt polio gelukkig niet meer voor.
We zijn er bijna… bijna is polio de wereld uit. Maar ook de vaccinaties zullen nodig
blijven. Ook in Nederland. Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage aan End Polio
Now, in welke vorm dan ook.

Kalorama

Landelijke dagen
Informatie over landelijke dagen zoals de landelijke Nieuwsdag ter gelegenheid van
het 10 jarig bestaan van de RLI op zaterdag 16 november kunt u op de site van
www.rotary.nl vinden.
De landelijke Vocational Day vindt plaats op zaterdag 1 februari 2020 in Orpheus in
Apeldoorn. Het thema is Integriteit.
Aanmelden en Informatie bij stevenhelfrich@online.nl

Donatie reis Hamburg

Clubstatuten
Sinds 1 juli 2019 zijn de nieuwe clubstatuten van kracht, zoals vastgesteld in de CoL
(=Council on Legislation), in het Engels. De Nederlandse vertaling van deze clubstatuten, aangepast aan de Nederlandse wetgeving, is gereed en wordt aan alle clubsecretarissen gezonden, tegelijk met de vertaling van het huishoudelijk reglement. Iedere
club heeft de mogelijkheid via het huishoudelijk reglement een eigen, beter bij de
club passende invulling te geven; sommige artikelen komen in onze ogen
‘ouderwets’ over.

RC Heusden

Clubbezoeken
Tijdens de clubbezoeken blijkt, dat veel clubs behoefte hebben aan ideeën over de
aanpak van projecten, van publiciteit (communicatieplan), Maar ook over sprekers
(sprekers bank) en dergelijke. De RBC’s vormen de uitgelezen mogelijkheid voor
clubs om elkaar te informeren over wat ze doen en hoe ze een en ander aanpakken. Juist tijdens de RBC’s kunnen uitwisselingen tot stand komen en afspraken
gemaakt worden.

Vocational
De Vocational commissie van het district is graag bereid bij clubs de workshop Toets
je intuïtie te komen geven. Aanmelden en informatie bij Herman Maassen
hc.maassen@kpnplanet.nl

Kerkrade Eurode met Duitse
gouverneur

