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Agenda
3-4 april 2020 RYLA (Loon op Zand) GEANNULEERD
16 mei 2020 Districtsconferentie GEANNULEERD
2-9 juni 2020 International Conventie Hawaï GEANNULEERD
11-13 september 2020 EEMA Maastricht Heerlen
9-11 oktober 2020 GETS- Institute (Amsterdam)

 Rotary en Corona

Corona beheerst ons gehele leven op dit moment. Ons district is hard getroffen, met name Noord-Brabant en 
Zuid-Limburg. Geen enkel deel van ons district is gespaard. 
De bijeenkomsten zijn gestopt: de clubbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, districtsbijeenkomsten. Dus ook 
de Districtsconferentie. Het is nu niet te voorzien wanneer we wel weer bijeen kunnen komen. Ook niet of we 
dan alsnog grote bijeenkomsten op een andere manier kunnen inhalen.
Wat we wel doen is de besluiten die op tijd moeten worden genomen, nu nemen. Dat kan vaak op andere 
manieren dan in een vergadering bijeenkomen. De assembly besluiten gaan per email dit jaar.
Andere vergaderingen gaan als videoconferentie, via Skype, Zoom, Webex of anderszins.
Zo ook zijn vele clubs creatief in het elkaar digitaal ontmoeten. Andere clubs lasten een pauze in.

Het is nu natuurlijk lastig om de daadwerkelijke Handen uit de Mouwen (HUM) projecten te doen of 
fundraising projecten te organiseren. Ook hierin zijn clubs zeer creatief. Soms vragen ze om er een 
districtsproject van te maken. Dat kan natuurlijk als we allemaal meewerken. Er zijn zoveel verschillende 
activiteiten en initiatieven. Dat varieert van: toch maaltijden bestellen bij het restaurant waar de club normaal 
bijeenkomst, nu voor het gehele gezin tot de gelden die je uitspaart door niet te lunchen of dineren te 
besteden aan een goed doel. Meestal wordt dan genoemd de voedselbank. Andere clubs bezorgen bloemen 
bij verzorgings- en verpleegtehuizen. Of maken daar muziek. Kortom: een grote variëteit. Het maakt maar 
weer eens duidelijk, dat nu de normale gang van zaken disruptief tot stilstand is gekomen, wij Rotarians 
flexibel en creatief zijn. En op een andere manier doorgaan, niet gewoon, maar wel doorgaan. Fantastisch is 
dat.

Nogmaals: 
Ik zie hoe creatief de clubs zijn: deel je initiatieven en ervaringen. Niet alleen met mij, maar met iedereen, 
Dat kan als volgt: 
Meld de initiatieven op de website van ons  district – via Harry van Montfort: webmaster@rotary-d1550.org 
Of op de sociale media van ons district via Annemiek Groen:  a.groen@charlzz.com  

 Anneke Assen, gouverneur 2019-2020 D1550 Zuidoost-Nederland 

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

Alternatieven

Service above your self

Ook Rotary heeft het beleid: volg de richtlijnen van je landelijke, je regionale (veiligheidsregio) of lokale 
overheden.
Voor iedereen die op welke manier dan ook geconfronteerd is met het coronavirus: heel veel sterkte, geduld 
en moed. 

Rotarians nemen hun verantwoordelijkheid, dat blijkt wel. Dagelijks ontvang ik vele emails met informatie 
hierover. Vaak ook met verzoek dit door te geven aan andere clubs. In het begin beantwoordde ik de mails 
allemaal, maar dat gaat niet meer. Niettemin waardeer ik ze zeker en hoop ik dat jullie me blijven informeren. 
Een paar mooie voorbeelden van creatieve manieren om met elkaar in contact te blijven, noem ik, wetende dat 
ik verre van volledig ben en niet alle voorbeelden kan noemen. Video-bijeenkomsten; is niet de gemakkelijkste 
manier, maar wel een heel mooie. 
Een heel mooi gebaar is van de voorzitter die alle clubleden persoonlijk een boeket bloemen bracht en daarmee 
niet alleen alle clubgenoten, maar ook nog eens de bloemist een mooie dag bezorgde.
Een goede suggestie is om elke week bij toerbeurt 2 clubleden een kort verhaal te laten schrijven over wat hen 
de afgelopen week speciaal heeft beziggehouden.  De clubsecretaris zorgt voor verspreiding.
Clubgenoten die in het programma staan – nu stonden – vragen hun verhaal alsnog te maken en via  de 
clubsecretaris naar de leden te sturen. 
De ouderwetse telefoonladder: 2 keer in de week, dinsdag en donderdag bijvoorbeeld, iedereen belt de 
volgende op de clublijst. Je kunt de volgorde natuurlijk ook omdraaien. Spreek je weer eens een ander.
Extra aandacht voor de jarigen. Gewoon de week vooraf de datums van komende week sturen.
Het zijn allemaal kleine attenties om met elkaar in contact te blijven. 

Do it Yourself Diner 
RC Vught

Bloemenpracht in verzorgingshuizen
RC Oss Maasland 


