Gouverneursbrief december 2017.
Clubbezoeken:
De teller staat inmiddels op 48 bezochte clubs. Zeker de bespreking van de zogenaamde “blauwe brief” levert heel veel informatie op over hoe clubs het gedachten
goed van Rotary International invullen. Voor de clubbesturen zeer waardevol en voor
mij zeer leerzaam. De ontvangsten zijn allerhartelijkst en plezierig om mee te maken.
Na de kerst zal ik dit deel van mijn taak afronden. In de nieuwsbrief van januari zal ik
het schema van de resterende clubbezoeken vermelden.

Districtconferentie 26 mei 2018:
Het lijkt nog ver weg, maar toch is het goed deze datum al vast te reserveren. Het gaat een mooie dag worden op de automotive campus in Helmond. De wereld om ons heen verandert snel, maar verandert ook Rotary daarin mee? We zullen
kennis maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen, met name op het gebied van robotisering en mobiliteit. Wat denkt U
bijvoorbeeld van de volgende

Presentaties:
•

InMotion: Een studententeam met als ultiem doel om met een volledige elektrische raceauto deel te nemen aan de
24 uur van Le Mans. Daartoe is een formuleauto gebouwd als testplatform, waarmee al meerdere elektrische ronde
records zijn gebroken.

•

LightYear: Dit is een start up voortgekomen uit het eerste Solar team Eindhoven. Zij willen in 2019 een volledig elektrische zonneauto op de markt brengen. De Lighyear 0ne wordt een elektrisch, vierwiel aangedreven auto met zonnedak die 800 km kan rijden met een volle batterij.

•

Team Fast: Formic Acid Sustaineble Transportation. Een enthousiast en multi -disciplinair studenten team van de
Technische Universiteit Eindhoven. Het doel is de eerste bus ter wereld te ontwerpen die op Hidrozine (mierenzuur)
zal rijden.

Voorwaar een programma dat ook voor de partners en kinderen van onze Rotarians buiten gewoon interessant is.

Uitreiking Paul Harris Fellow:
Op 16 november vond in het Provinciehuis in Maastricht een bijzondere uitreiking plaats
voor een Paul Harris Fellow buiten de directe Rotary gemeenschap. Het regiobestuur van
de regio’s acht en negen (Zuid-Limburg) heeft het initiatief genomen om twee jaarlijks,
samen met de twee andere Limburgse regio’s, een persoon te eren die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen de doelstellingen van onze zes focus gebieden.
Voor dit jaar heeft een jury onderleiding van de betreffende assistent gouverneur gekozen voor iemand die zich op de achtergrond vele jaren belangeloos heeft ingezet voor de
begeleiding van jongeren in de atletiek sport. Klaas Pollema en zijn echtgenote zijn dan
ook in de atletiek wereld bijzondere personen. De gouverneur Theo Bovens ( zelf lid van
de Rotary club Maastricht Oost) heeft aan deze uitreiking een bijzonder cachet gegeven
door het provinciehuis ter beschikking te stellen en namens hem werd de onderscheiding mede uitgereikt door de provincie directeur Guido Derks. Ook de sport coryfeeën
Maartje Paumen en Maurits Hendriks waren bij de uitreiking aanwezig. Het leverde ook nog een mooie perspublicatie op.

District 1550 op LinkedIn:
Annemiek Groen, een van onze redacteuren van Rotary Magazine, heeft het initiatief genomen om op LinkedIn een pagina
aan te maken voor ons district. Naast de Facebook pagina Rotary d 1550nl is dit ook weer een mooie gelegenheid om activiteiten van alle clubs onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Ook daardoor zal Rotary zichtbaarder worden
in onze directe omgeving.
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Rotary Leadership Institute Nederland:
Op zaterdag 2 december heeft de start plaats gevonden van de eerste cursus onder verantwoordelijkheid van ons district. Doelstelling is om de potentiële toekomstige leiders te trainen en meer kennis
over Rotary aan te reiken. Ook voor nieuwe leden kan deze training, gespreid over drie zaterdagen, zeer
leerzaam zijn om zich snel thuis te voelen binnen zijn of haar club. We zijn in Helmond met 21 leden van
diverse clubs, waaronder drie Rotaracters, begonnen . Op 20 januari 2018 en 24 februari 2018 zullen
de twee volgende trainingsdagen plaats vinden. Bij voldoende belangstelling zal dit bestuursjaar nog
een tweede sessie plaats vinden.

UNESCO World Heritage Cities:
De Europese clubs van Rotary die een band hebben met de steden die behoren tot de UNESCO beschermde binnensteden
hebben sedert 2013 een verband gesloten. Tweejaarlijks komen leden Rotarians van deze clubs bij elkaar. In 2019 zal dat zijn
in Zamosc, Polen. Omdat ik zelf reeds 12 keer deze wondermooie stad, op de grens met de Ukraine, heb bezocht beveel ik
een dergelijk bezoek zeer aan. De titel van deze conferentie zal zijn “Synergie in Architecture”. In april 2018 zullen reeds een
aantal workshops van 2 á 3 dagen worden georganiseerd voor studenten achitectuur. Meer informatie is te verkrijgen bij de
voorzitter van RC Zamosc Ordynacki (D 2231 in Polen), Ryszard Luczyn. zamoscordynacki@rotary.org.pl

RYLA 17-19-november in Sevenum:
De Rotaryclubs van Horst aan de Maas en
Venlo, Land van Gelre hebben van 17 tot 19
november een zeer succesvolle RYLA georganiseerd. Er waren 30 jonge mensen aanwezig,
waarvan een vijftal van buiten onze regio.
Het onderwerp was situationeel leiderschap
in een veranderende samenleving. Het enthousiasme van de organisatoren, vooral
eigen clubleden, deed niet onder voor het
enthousiasme van de deelnemers. Na afsluiting in een “Jinek achtige opstelling” bleek al
snel dat veel deelnemers moeite hadden om
afscheid te nemen. Er is veel geleerd, nieuwe
vriendschappen gesloten en vooral genoten van een mooi weekend. Het geheel stond onder leiding van Guido Rijninks van
ons district. Complimenten voor de organisatie die zonder uitzondering reageerden dat dit weer een verrijking was voor de
betreffende clubs. Gelukkig lopen er nog meer initiatieven binnen ons district om weer nieuwe Ryla’s te organiseren. Als
jouw club, wellicht samen met een andere club hierover ook nadenkt, neem dan contact op met Guido Rijninks, RC Landgraaf, educatour@home.nl

Recent heb ik de banners ontvangen voor de drie clubs die in
het bestuursjaar 2016-2017 het hoogste bedrag hebben afgedragen aan Rotary Foundation: 1-Nijmegen Zuid; 2-Cuijk; 3
Geleen. Cuijk heeft de banner al ontvangen. De twee overige
clubs zullen hem binnenkort uitgereikt krijgen
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Ledenwerf commissie district 1550:
Nadat in 2014 de landelijke ledenwerf commissie was opgeheven was het de bedoeling dat op distrits niveau de clubfunctionarissen ondersteund zouden worden die zich bezig houden met ledenwerving. Tot nu toe is deze activiteit binnen ons
district niet van de grond gekomen. Begin november heeft ondergetekenden met een vijftal leden uit de diverse regio’s
rond de tafel gezeten en gebogen over taakstelling en samenstelling van een dergelijke commissie. De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat het zeer wenselijk is om tot een ledenwerf commissie te komen. De volgende taakstelling werd
voorgesteld: - opsporing van “witte vlekken” in ons district; - ledenbehoud; - nieuwe leden; - jaarlijkse ledenwerfdag organiseren met uitwisseling van clubervaringen. Het zou wenselijk zijn dat iedere regio een vertegenwoordiger gaat leveren.
Hans Steinhart ( RC Elsloo –Maaskant)zal als eerste trekker functioneren. Verder zullen als leden functioneren Trudy
Nouws( RC Wamel Maas en Waal), Guido Neggers ( RC Best-Oirschot), Marieke Burgers-Thomassen ( RC Helmond regio)
en Dennis Ederzeel (RC Rijk van Nijmegen). Heb je belangstelling, meld je dan aan bij h.steinhart@planet.nl

Belangrijke data:
27 Januari 2018 Rotary Foundations Seminar Zone 13A, 13C, 18 B in Antwerpen; info: guy.esselen@telenet.be
17 maart 2018 PETS (verplicht voor inkomende voorzitters en foundation officers) en Assembly (vooral voor voorzitters
en secretarissen, maar ook voor alle leden) te Culemborg
13-15 april 2018 RYLA in Parkstad
22 april 2018 internationale Rotary boomplantdag
26 mei 2018 district conferentie in Helmond (alle leden, partners en geïnteresseerde kinderen)
23-27 juni 2018 Internationale conventie in Toronto ( inschrijving staat open op rotary.org. Tot 15 december nog tegen
het lage tarief)
1-5 juni 2019 internationale Rotary conventie in Hamburg

Wetenswaardigheden:
Weet je dat ook dit jaar weer de Association for Fundraising Professionals opnieuw Rotary Foundation heeft uitgeroepen
tot “World’s Outstanding Foundation”. Voorwaar iets waar je als Rotary lid trots op mag zijn.
Weet je dat ons district ook de afgelopen maand weer een verdere netto ledengroei heeft doorgemaakt. De officiële cijfers zijn: 1/7 2017 2.668 en 30/9 2017 2713, dus + 45! Dank aan al die club leden commissies die deze groei mogelijk maken.
Aan het einde van deze brief wil ik even stil staan bij het naderende einde van dit jaar. Ik hoop dat alle clubs in ons district
kunnen terug zien op een mooi clubjaar. De voorzitters zijn halverwege hun bestuursjaar. Veel dingen staan nog te gebeuren. Veel activiteiten zijn ontplooid. Allen kunnen we terug zien op veel geslaagde activiteiten, behaalde resultaten op het
terrein van fundraising, veel bijzondere clubbijeenkomsten, veel jeugd uitwisselingen en geslaagde RYLA’s, mooie districtelijke ontmoetingen en veel inzet voor districtelijke taken. Waarvoor allen heel hartelijk dank. Maar boven alles hoop ik
dat de vriendschap de basis is vooral deze ontmoetingen. Ik wens dan ook iedereen heel plezierige feestdagen en voor
2018 wens ik je een voelbare vriendschap en fellowship toe binnen de basis van Rotary, je eigen club. Samen zijn we
sterk!

Fons Jacobs,
gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland.
aam.jacobs@chello.nl
06 53148982
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