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Agenda
21 september 2019
5 oktober 2019
24 oktober 2019
21 maart 2020
16 mei 2020

Voorlichting Jeugduitwisseling te Woerden
https://www.rotary.nl/yep/
Districtsleden Contactdag
End Polio Now Dag info@bordercolleeevents.nl
PETS en Assembly
Districtsconferentie

Leer Rotary kennen-5 oktober a.s.

Zet je club op de kaart:

.
Op zaterdag 5 oktober vindt de jaarlijkse Districtsledencontactdag plaats – in de
NSG (Nijmeegse Scholen Gemeenschap) Groenewoud in Nijmegen. Iedereen is
welkom. In het bijzonder de nieuwe leden, die persoonlijk een uitnodiging hebben
gehad. Ook de clubs hebben de uitnodiging gehad. Iedereen is van harte welkom.
Informatie over het programma en wijze van aanmelden is te vinden op de site van
het district: www.rotary.nl/d1550 en op de aanmeldingssite:
www.rcnijmegen.com

Plaats een actueel thema of project van je club in Rotary Helpt
en krijg een pin op de kaart.
https://www.rotary.nl/helpt/
aanmelden.shtml. Dan verschijnt ook jouw club op de site
van Rotary in Nederland

Jeugduitwisselingen
Op zaterdag 21 september is in Woerden de jaarlijkse voorlichtingsdag voor de Rotary
jeugduitwisselingen. Alle soorten jeugduitwisselingen, zowel kortdurende als langdurende, worden daar gepresenteerd. De dag is toegankelijk voor alle jongeren die
graag een tijd naar het buitenland willen, zowel kinderen van Rotarians als alle anderen. Hun ouders of begeleiders zijn natuurlijk ook welkom. Zie op de site van ons district of op de landelijke site van de MDJC. Zie www.rotary.nl

75 jaar bevrijding -Rotary verbindt en
doet mee!
Overal in ons district zijn clubs bezig de herdenking van 75 jaar bevrijding vorm te
geven in mooie herdenkingen en prachtige projecten; veelal in samenwerking met
gemeenten, plaatselijke herdenkingscomités en anderen. Het doet mij goed dat 75
jaar bevrijding zo’n prominente plek krijgt in de clubs! Immers, de bevrijding van de
Tweede Wereldoorlog begon in het zuiden van het land; dus in ons District.
Rotary ondersteunt het verzoek van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei om Vrijheidsmaaltijden te organiseren waarbij bekenden en onbekenden met elkaar praten over
de betekenis van vrijheid. De maaltijden staan voor ontmoeting en verbinding en sluit
heel mooi aan bij het Rotary jaarthema: Rotary connects the world. Zie ook: https://
www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid/programma/vrijheidsmaaltijden

Nieuwe gouverneur 2022-2023
Bent je geïnteresseerd om gouverneur te worden in het jaar 2022-2023? Dan kun je
je melden bij de huidige gouverneur Anneke Assen. Informatie over de functie is
eveneens bij haar te verkrijgen

