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Rotary Digitaal:

Agenda
1 februari 2020
8 februari 2020
21 maart 2020
16 mei 2020
2-9 juni 2020
11-13 september 2020
9-11 oktober 2020

Vocational Day
Rotary Foundation Dag
PETS en Assembly
Districtsconferentie
Internationale Conventie Hawaï
EEMA Maastricht/Heerlen
GETS en Institute Amsterdam

Rotaract Nieuw
In de COL (= Council on Legislation) van afgelopen voorjaar is Rotaract niet langer
‘slechts’ een jeugdprogramma van Rotary, maar een volwaardig partner en onderdeel van Rotary International. De Rotary International Board of Directors heeft, in
navolging hiervan, in oktober 2019 een aantal besluiten doorgevoerd die per 1 juli
2020 ingaan, zie https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-policy-updates.
De belangrijkste wijziging is misschien wel dat de maximale leeftijdsgrens is komen
te vervallen. Rotaract staat open voor alle ‘Young adults’ van 18 jaar en ouder. Dit
geldt dus ook voor onze Nederlandse clubs, per 1 juli 2020.

Boekenbeurzen
Tot op heden heb ik in 3 clubs vernomen van hun boekenbeurzen: Venlo Maas en
Peel, Maastricht-Oost en Heusden. Fantastische beurzen. Zoals de RC Venlo-Maas
en Peel het omschrijft: “ Een klein steentje bijdragen aan een schoon milieu, vele
duizenden boeken- en platenliefhebbers een mooie dag bezorgen en ook nog eens
vele duizenden euro’s overmaken naar drie goede doelen. Op vrijdag 3, zaterdag 4
en zondag 5 januari 2020 wordt die Boekenbeurs voor de 34ste keer gehouden. “
Meer informatie kunt u lezen op de site www.boekensteunenmensen.nl

Website District 1550
Wilt u interessante activiteiten onder de aandacht brengen? Gebruik dan de website
van het district. Stuur een berichtje naar Harry van Montfort
hpl.vanmontfort@gmail.com
Of gebruik de facebook van het district. Stuur een berichtje naar Annemiek Groen
a.groen@charlzz.com

Jaarwisseling
De decemberfeesten, Sinterklaas, Kerstmis, Oud- en Nieuw, zijn voor veel clubs
de momenten om dit samen met elkaar te vieren, te delen, en zo blijk te geven
van de vriendschap, de fellowship, dat de basis is van Rotary.
Het is halverwege het Rotaryjaar. De meeste clubs heb ik reeds bezocht. Al die
clubs hebben mij zeer gastvrij ontvangen, waar ik hen dankbaar voor ben. Ik wens
iedereen:

Zalig Kerstmis en een gelukkig 2020

Veel clubs stellen regelmatig
vragen over LeAd, de websites
en andere digitale mogelijkheden. Voor vragen en adviezen:
Kijk op: https://www.rotary.nl/
helpdesk

