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 24 oktober 2019  End Polio Now Dag info@bordercolleeevents.nl  
22-24 november 2019 RYLA Loon op Zand 
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Agenda 

End Polio Now Dag: 24 oktober  

Rotary speerpunt: Ledenbeleid 

Terugblik Leden Contact Dag 5 oktober 

Wat doet uw club rond 24 oktober, op de EPN-dag? Bij info@bordercollieevents.nl 

kun je informatie opvragen over de bloembollenactie en andere mogelijkheden 

om aan EPN te werken.  

De aandacht voor ledenbeleid begint voorzichtig resultaat te boeken. Er komen weer 
nieuwe leden bij. Ik ben trots op de clubs die dat realiseren. Het betekent niet dat we 
al op onze lauweren kunnen gaan rusten. Er is nog een lange weg te gaan om de te-
rugloop van leden in het afgelopen jaar te compenseren. Dus een oproep aan alle 
clubs: zet je in om nieuwe leden te werven. Schakel de Districts- ledencommissie in als 
je vragen hebt. 

Op 5 oktober jl. is er een geslaagde DLCDag gehouden in Nijmegen. De sessies en dis-
cussies waren zeer geanimeerd. Hiernaast enkele foto’s.  

Gezocht: Penningmeester  Jeugduitwisseling 

De internationale jeugduitwisselingen worden gecoördineerd door de MDJC (=Multi 
District Jeugd Commissie). Per 1 juli a.s.  is er een vacature voor penningmeester. Als 
je geïnteresseerd bent, meld je dan bij Fred Dijkers: chair@rotaryyep.nl . Tot 1 juli 
kun je je inwerken, samen met de huidige penningmeester. Zie ook:   
www.rotary.nl/d1550 

RYLA Loon op Zand 22-24 november 

Er is nog een mogelijkheid om een of meerder jongeren (18 – 28 jaar) aan te dra-

gen om deel te nemen aan deze RYLA: de beste introductie voor Rotary. Elke jon-

gere presenteert na afloop van de RYLA zijn/haar bevindingen in uw club. U kent 

wellicht de enthousiaste verhalen.....  Voor de factsheet en het inschrijfformulier 

kunnen wij verwijzen naar: https://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA/  

Vragen over LEAD cq Website 

Kijk op https://www.rotary.nl/helpdesk/  
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