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Terugblik op het 1e halfjaar
Wat een jaar hebben wij achter de rug! Dit hadden we met zijn allen niet kunnen bedenken. We maken een unieke tijd door
2020, een annus horribilis, zal nog vele jaren in ons geheugen gegrift blijven.
Even leek het erop dat na de zomerperiode beter zou gaan. De coronamaatregelen werden versoepeld maar al snel kwam in
oktober een tweede lockdown. Plotsklaps viel ons gehele sociale, culturele en economische leven stil. En nu zitten we weer
thuis in afwachting tot de vaccins de oplossing bieden om het Covid-19 virus de kop in te drukken.
Een schrale troost is dat we niet alleen staan in deze pandemie. De hele wereld is getroffen. Een typisch 2020-woord “onze
bubbel”, het nauw gedefinieerde groepje waartoe we behoren, deed zijn intrede. Er was gebrek aan genegenheid en aan zo
noodzakelijke ontmoetingen.
Toch kwamen ook goede ontwikkelingen en creativiteit naar voren. Door de digitale omgeving waarin wij leven, is veel mogelijk
en niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Saamhorigheid en oprechte aandacht voor anderen zijn toegenomen. We
zijn ons bewuster geworden van hoe wij leven en hoe belangrijk persoonlijke contacten zijn.
In Rotaryclubs zien we dit terug in toegenomen fellowship en veel lokale projecten voor ouderen en eenzame mensen. Dat
moeten we stimuleren en volhouden.

Laaggeletterdheid
De mate van geletterdheid verschilt wereldwijd enorm, maar ook in ons land komt
gebrekkig taalgebruik en analfabetisme veel voor. 10% van de inwoners in Nederland
presteert ondermaats in lezen en schrijven. Het leidt tot sociale uitsluiting.
Basisonderwijs en alfabetisering is terecht een van de ‘areas of focus’ van Rotary.
Wim Kuypers van RC Helmond wees mij erop dat Helmond een gemeente is waar veel
laaggeletterdheid heerst. Een goede zaak om hier eens door middel van een
voordracht of anderszins aandacht aan te schenken. Recentelijk hebben enkele leden
van RC Uden, Meierijstad, Schaijk-Land van Ravenstein, Oss en Oss-Maaskant
toegezegd om dit onderwerp op districtsniveau op te pakken.

Rotaract in 1550
Momenteel zijn er in ons district 8 Rotaract clubs actief te weten in: Maastricht, MiddenLimburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Parkstad, Rivierenland en Peelland. Maar
evenals in andere districten functioneren Rotaract clubs moeizaam door onder andere een
groot verloop van leden. De Rotaract vertegenwoordiger in onze districtsstaf Patrick
Hardeman stelt voor een commissie te formeren die meer structuur gaat geven aan de
onderlinge verbondenheid van Rotary en Rotaract. Een goed initiatief!

Water en sanitatie; IHE-project
In 2019 is een verplichting voor 5 jaar aangegaan om elk jaar 14 buitenlandse studenten te laten studeren in Delft. 2 per
district. Kosten € 24.000 per jaar voor 2 studenten.

Het oorspronkelijke enthousiasme taant. Het lijkt erop dat districten slechts € 12.000 per jaar ophalen. In ons district heeft
DRFC Herman Schimmel in samenspraak met watercommissaris Jan Roumen voorgesteld om in ons district één IHE-scholar te
adopteren. De financiële ruimte was er.
Warme aanbeveling: nodig IHE-studenten uit voor een clubbezoek!

Vacature commissielid voor de District leden commissie
Ben jij enthousiast over Rotary, heb je ideeën over het werven van leden en het behouden van leden en wil je tijd vrijmaken
om dit samen met ons uit te dragen in ons district?
We zoeken versterking van onze DLC in de regio’s Nijmegen, Venlo en Maastricht. Dit omdat we het belangrijk vinden dekking
binnen het hele district te hebben.
Neem contact op met DLC- voorzitter Desiree van Goch, info@desireevangoch.nl of tel. 06-51874984 voor je vragen of je
aanmelding.

De eerste digitale District Club Zoom Meeting op maandag 11 januari 19:00 20:15 uur "IT & Recht; Wie is eigenaar van de data in Coronavirus-apps?”
Op 14 december zou onze eerste digitale district club zoom meeting zijn, 145 deelnemers gaven zich hiervoor op! Toen bekend
werd dat onze Minister President Mark Rutte alle Nederlanders toe ging spreken op ons tijdstip hebben wij besloten de District
Club Zoom Meeting "IT & Recht; Wie is eigenaar van de data in Coronavirus-apps?” door Professor Sjef van Erp te verplaatsen
naar maandag 11 januari 2021 19:00u - 20:15u.
Alle Rotarians in ons district ontvangen de komende weken een nieuwe uitnodiging om zich aan te melden voor deze
buitengewoon interessante en informatieve meeting. Naast informatie wordt er ook twee keer de mogelijkheid geboden
tijdens de break-outsessies om andere Rotarians uit het district te ontmoeten. Zowel de informatie als de ontmoeting is
hetgeen wij als waardevol ervaren.

Agenda
6 januari 2021
12 januari 2021
19 februari 2021
4 maart 2021
5 maart 2021
15 maart 2021
24 maart 2021
26/27 maart 2021
24 april 2021
29 mei 2021
12-16 juni 2021

Beleidsdag met GB en RAN-bestuur
Kleine Staf
GB en 3G overleg
Nieuwe leden bijeenkomst (Weert/Roermond)
Kleine en Grote staf
Nieuwe leden bijeenkomst (Maastricht)
GB en RAN-bestuur
PETS en District Assembly (Uden)
Trainingsdag Assistant-Gouverneurs (Zeist)
Districtsconferentie (Vught)
RI conventie Taipei City

Mededeling Rotary International
Rotary International heeft aangekondigd dat tot 1 april geen internationale reizen voor Rotary mogen worden gemaakt in
verband met het Covid-19 virus. Of de Rotary Conventie in Taipei in juni doorgaat, wordt eind januari 2021 beslist.

Wens
Tot slot wens ik iedereen goede Kerstdagen toe en een prachtig 2021. Hopelijk wordt dit een knuffeljaar!

Voor de webversie klik op navolgende link: website D1550
U krijgt deze gouverneursbrief omdat u Rotarylid bent en uw gegevens in LEAD staan vermeld.
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