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Agenda
1 februari 2020
7 februari 2020
8 febrauri 2020
21 maart 2020
3-4 april 2020
16 mei 2020
2-9 juni 2020
11-13 september 2020
9-11 oktober 2020

Vocational Day (Apeldoorn)
End Polio Now Dag (Zeist)
Rotary Foundation Dag (Rotterdam)
PETS en Assembly (Vught)
RYLA (Loon op Zand)
Districtsconferentie (Groesbeek)
International Conventie Hawaï
EEMA Maastricht Heerlen
GETS- Institute (Amsterdam)

Het Rotaryjaar 2019-2020
De tweede helft van het Rotaryjaar 2019-2020 is in volle gang. De clubs zijn weer gestart met
het gewone programma, na de Kerstvieringen en de Nieuwjaarsrecepties. Bij de clubbezoeken
merk ik dat de clubs zich nu ervan bewust zijn, dat er nog een paar maanden zijn om de
doelstellingen van dit jaar te bereiken. De meeste clubs hebben allerlei projecten in het voorjaar
en zetten zich daarvoor in. Ledenwerving blijft een van de belangrijkste aandachtspunten van
de clubs.

Rotary Magazine online
Eindelijk is het dan zover: Er kan gekozen worden of je het Rotary Magazine (RM) online, dan
wel per post wilt ontvangen. Ook is beiden mogelijk, zodat je kunt uitproberen wat je het beste
bevalt. Dankzij de vele Rotary leden, die er de laatste jaren herhaaldelijk om gevraagd hebben,
en de juiste digitale techniek kunnen we deze keuze nu aanbieden. Je kunt je keuze later altijd
nog wijzigen.
Zie www.rotary.nl/nieuws/rm. Inloggen is nodig om in dit (alleen voor leden bedoelde) scherm te
komen.

Districtbijeenkomsten
PETS en Assembly
De inkomend gouverneur, Arnold Veldman, wijst u er graag op dat de PETS gehouden wordt op
zaterdag 21 maart 2020. Voorafgaand aan de PETS wordt op deze dag de Assembly gehouden:
de ledenvergadering van het district. Binnenkort ontvangt u daarover meer informatie.
Districtconferentie
Op zaterdag 16 mei vindt de Districtsconferentie (DIsCon) plaats. Deze keer in Groesbeek. De
Discon zal in het teken staan van wat het betekent om 75 jaar in Vrijheid te leven. Wat draagt
Rotary daaraan bij?
Ook over deze bijeenkomst ontvangt u binnenkort meer informatie. Eerst komt er een ‘save the
date’ uw kant op. Daarna de uitnodiging en de aanmeldingsmogelijkheden.

Ik wens u een goed tweede halfjaar toe en zie u graag op een van de districtsbijeenkomsten of
landelijke bijeenkomsten!

