Gouverneursbrief februari 2018.
Nog vijf maanden!
Over vijf maanden eindigt dit bestuursjaar al weer. Voor het district komen er nog tenminste twee belangrijke bijeenkomsten, die ik van harte in jullie aandacht wil aanbevelen. Op zaterdag 17 maart is er de Pets in Culemborg, met daarbij ook de
certificering van de Foundation vertegenwoordigers van de clubs en de Assembly of ledenvergadering. Voor de inkomende
voorzitters een “verplicht nummer” als ook voor de foundation officers. Daarnaast ook voor (nieuwe) leden en clubbestuurders een zeer interessante dag.
Vervolgens zal de districtsconferentie plaatsvinden op zaterdag 26 mei 2018 in Helmond op de Automotive Campus. Noteer
deze datum al vast in jullie agenda. Dit beloofd een zeer interessante bijeenkomst te worden gericht op nabij toekomstige
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld “robotisering”. Een bijeenkomst waarop ook partners en kinderen die geïnteresseerd zijn
in dit onderwerp welkom zijn.
Ik wens alle clubvoorzitters nog enerverende en succesvolle vijf maanden toe.

Clubbezoeken:
De laatste tien clubbezoeken zullen de komende weken plaats vinden. Daarmee komt er een einde aan een belangrijk facet
van het Gouverneurschap. Deze clubbezoeken hebben mij in ieder geval geleerd dat alle vijfenzeventig clubs in ons district
verschillend zijn wat betreft clubcultuur, samenstelling, werkwijze en omgangsvormen. En dat is ook maar goed ook. Ik
denk dat we trots mogen zijn dat er binnen ons district ook zoveel ruimte is om binnen de clubs naar eigen inzichten te
functioneren. Allen onderkennen de waarden van Rotary en haar doelstellingen. Hoe we deze vorm geven en uitvoeren is
aan de clubs zelf. Dat er daarbij aandacht moet worden gegeven aan de vitaliteit van de clubs wordt door iedereen onderschreven. Ledenaanwas is daarbij ook zeer noodzakelijk, hoewel het ledenaantal niets zegt over de kracht en kwaliteit van
de club. Ik spreek graag over vriendschap en fellowship gericht op “team Rotary”.

1

Handicamp:
In 2001 werd voor de eerste keer door de jeugdcommissie Rotary district 1550 samen met de stichting “Wigwam”, een handicamp survival week georganiseerd. Men richt zich daarbij op jongens en meisjes in de leeftijdsgroep 14 tot 19 jaar met
een lichamelijke handicap. Het 18e handicamp zal plaatsvinden van maandagochtend 30 april tot vrijdagavond 4 mei. Ook
rolstoelers komen voor deelname in aanmerking. Overnacht wordt op het terrein van Adelante ( voorheen Fransiscusoord)
in de “Herberg” te Valkenburg. Inschrijving dient te geschieden vóór 1 maart. De kosten bedragen € 650,00 per deelnemer.
Alle clubs in district 1550 kunnen deelnemers inschrijven, maar ook op een andere wijze een bijdrage leveren. Meer informatie kan je verkrijgen via Kitty de Jonge-Wiersma ( Telefoon 06-37567810, cees.jonge@wxs.nl). Een inschrijvingsformulier
via volgende link https://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/Handicamp/

European Capital of Culture 2018:
Leeuwarden is dit jaar Europese Culturele hoofdstad. In de race daar naar toe werd o.a. Maastricht en Den Bosch verslagen.
Meer informatie over de diverse activiteiten vind je op www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture. Onze Rotary vrienden uit Leeuwarden hebben een helpdesk ingericht waar je met vragen terecht kunt, helpdesk@rotary.frl.

International Fellowship of Rotarian Educators:
We hadden ze al. Rotary fellowships voor liefhebbers van oude auto’s, caravanliefhebber, fietsers, vliegeniers, tuinliefhebber, golfers, hobby koks, medici, motorliefhebbers, postzegelverzamelaars, stamboomonderzoekers en zeilers. Nu is er dan
ook een Rotary fellowship opgericht voor mensen die werkzaam zijn dan wel betrokken bij onderwijs en opvoeding. Heb je
interesse, meld je dan aan vis www.rotarianeducaters.org.

Belangrijke data:
•
•
•
•
•
•

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
20/22 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

Publiciteit:
Vertel wat je bezig houdt, laat zien waar je mee bezig bent en toon waar je voor staat. Gebruik daarbij ook de nieuwe media,
richt een website in en communiceer via apps of bijvoorbeeld Facebook . Nogmaals meld ik dat wij naast onze eigen website
(webmaster HPL.vanMontfort@mMaastrichtUniversity.nl) ook twee redactrices Rotary Magazine hebben.
(a.groen@charizz.com en mariecke.schipper@gmail.com
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Collectieve WA en bestuurdersaansprakelijkheid verzekering:
In de vorige nieuwsbrief heb ik reeds aangekondigd in opdracht van de RAN (Rotary Administratie Nederland, waarin de
zeven Nederlandse districten samen werken voor de uitvoering van administratieve taken), gewerkt werd aan een collectieve verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij evenementen. Inmiddels is door het landelijke Gouverneursberaad ingestemd met de door Aon aangeboden offerte. Besloten is dat deze
verzekering zal in gaan op 1 maart a.s. Het bestuur van de RAN zal alle clubs en districten hierover schriftelijk informeren,
met een link naar de achterliggende polissen. De kosten hiervan zullen de eerste twee jaren worden betaald uit de reserves van de RAN, zodat dit niet leidt tot financiële verplichtingen bij de clubs. Voor veel clubs zal dit zelfs een besparing
betekenen op hun begroting. Na evaluatie zal te zijner tijd worden bezien op welke wijze deze verzekering kan worden
voortgezet.

Wetenswaardigheden:
Weet je dat alle vele jaren het ledenaantal van ons district daalt per 31 december? Dat was dit jaar ook weer het geval.
We gingen van een plus 53 met 22 terug naar 31. Zou de contributiedatum van 1 januari daar toch op van invloed zijn?
Graag weer snel de nieuwe leden doorgeven via LEAD zodat we over januari weer een stijging kunnen noteren.
Weet je dat de gemiddelde afdracht per lid via Rotary Foundation weer is gestegen en het aantal clubs in ons district dat
NIETS bijdraagt is gedaald! Het ziet er naar uit dat we in het bestuursjaar 2017-2018 voor het eerst boven de $ 50 per lid
van ons district gaan eindigen. Een resultaat om trots op te zijn.
Weet je dat het aantal vrouwelijke leden van de clubs in ons district met 2% is toegenomen? Maar dat geldt ook gemiddeld voor de andere districten in Nederland. Dus toch maar proberen op dit punt er nog een schepje bovenop te doen.
Ook als is de doelstelling van ons district in dit bestuursjaar gerealiseerd moet er toch het stapje gezet kunnen worden dat
één op de vier leden een vrouw is!

Nieuwe gouverneur 2020-2021.
Op 1 juli a.s. zal Jeroen Collette ( RC Culemborg) de Gouverneursketen van mij over nemen. Daarna op 1 juli 2019 zal Anneke Assen ( RC Nijmegen) aantreden als nieuwe Gouverneur van ons district. Het verheugt mij te kunnen aankondigen
dat een district advies commissie inmiddels heeft geadviseerd om Arnold Veldman (RC s’Hertogenbosch-West) voor te
dragen als gouverneur voor het bestuursjaar 2020-2021. De kleine staf heeft dit advies over genomen. Tijdens de Pets/
assembly op 17 maart a.s. te Culemborg zal Arnold zich nader voorstellen.

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