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Agenda
Districtsleden Contactdag 5 oktober 2019
PETS en Assembly
21 maart 2020
Districtsconferentie
16 mei 2020

Rotary verbindt de wereld
‘Rotary verbindt de wereld’ is het jaarthema 2019-2020. Rotary verbindt, jong en oud,
vreemde en vrind. De nieuwe voorzitters en besturen zijn begonnen aan hun jaar en in
ons District 1550 mag ik jullie gouverneur zijn. We gaan in het jaar dat voor ons ligt
verder met waar zijn gebleven met onze voorgangers. Hen danken wij hartelijk voor
wat zij allemaal gedaan hebben. Speciaal ook dank ik Jeroen voor zijn inzet voor het
district in het afgelopen jaar.
Veranderingen: het loslaten van tradities
Dit jaar krijgt het ledenbeleid veel aandacht. Rotary is 115 jaar geleden opgericht. Je
kunt ons een serviceclub op leeftijd noemen. Toch willen wij een eigentijdse serviceclub
zijn. Een club die de waarden van het verleden hoog houdt.
Dit met de Four-Way-Test en het Rotary motto ‘Service above Self’.
Het is noodzakelijk dat wij als Rotarians bij voortduring moeten blijven nagaan of onze
club vitaal is, en ook aantrekkelijk voor jonge leden. Wat zijn we bereid te doen om dat
te bereiken? Want duidelijk is dat er íets moet veranderen om de daling van het ledental om te buigen.

Districtsleden Contactdag
Soms is het nodig gewoonten en tradities los te laten. In het district gaan we dat doen
door de Districtsleden Contactdag dit jaar anders in te vullen. Dus noteer en reserveer
in je agenda 5 oktober aanstaande. Deze dag zal in het teken staan van degenen die
nog niet zo lang Rotarylid zijn. Dit door sessies te organiseren over verschillende Rotary
projecten en voor degenen die in de clubs de sites LEAD en Rotary Club Central bijhouden. Er komt ook een sessie voor de inkomend voorzitters.

Clubbezoeken
Het directe contact tussen de clubs en het district gebeurt in de clubbezoeken. Dit jaar
kiezen de clubs ofwel voor een eigen programma met de districtsgouverneur, ofwel
voor een ontvangst samen met andere clubs. Het is mooi te zien hoe de clubs daarmee
hun wensen en ideeën gestalte kunnen geven. Veel clubs hebben in de zomer een zomerprogramma; voor club-bezoeken is daarmee de zomer niet het geschikte moment.
Andere clubs willen juist de zomer gebruiken voor gezamenlijke clubbijeenkomsten.
Mooi die variatie!
In de Vierdaagse Week (15 -20 juli) bezoek ik de Rotaryclubs Elst-Overbetuwe en Wijchen-Beuningen-Tweestromenland bij hun ontvangst van de Rotary Vierdaagse lopers.
Altijd weer een bijzondere week.
Een mooie zomer gewenst.

