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DISCON 25 MEI 2019
Het was een spetterende dag: de
Districtsconferentie D1550 in de www.HAS.nl
in 's-Hertogenbosch. Een geslaagde dag
dankzij de aanwezigheid van 180 deelnemers,
de bevlogen sprekers, de interessante
presentaties en mooie stands over diverse
onderwerpen. Maar ook dankzij Rotarian Liz
Chermin, lid CvB HAS, die de HAS ruimten ter
beschikking stelde.

Het doel van de dag was om het belang van
schoon en veilig water voor mensen in
Nederland en elders in de wereld duidelijk te
maken. Volgende stap is om kennis, inzichten
en ervaringen van de Districtsconferentie te
delen met de leden in de clubs, zodat de
urgentie van water op ieders netvlies komt.
Actie drukt prioriteiten uit (Gandhi). Voor de
UN en Rotary is water topprioriteit. Laat water
ook binnen jouw club stromen en tot actie,
een waterproject, leiden. Rotary D1550 helpt
daarbij. De waterwerkgroep D1550 staat
klaar. De presentaties zijn beschikbaar
op website. De dag werd afgesloten voor
Marcel Stevens, cabaretier, die de dag en de
sprekers vrolijk doorliep!
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Zaterdag 25 mei kreeg je een
unieke KANS om je breed te informeren.
Hoofdsprekers waren onder meer
• Liz Chermin, lid CvB HAS over studie
en onderzoeksmogelijkheden water
en milieu HAS
• Peter Glas - Deltacommissaris en lid
RC ’s-Hertogenbosch,
• Hans Verhoeven - Directeur MTD en
lid RC Eindhoven-Kempenland over
Veilig en schoon water op grote
evenementen,
• Hans Vink - Nutreco Africa , RC
Midden Betuwe-Valburg, over Water
en voedselzekerheid,
• Joep van der Helm - Docent
Milieukunde met specialiteit water
HAS, over water en educatie en Veilig
water voor nu en later en Marco
Schouten - CEO VEI (Vitens, Evides
Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf
Groningen and Brabant Water) en
Directeur Foundation Water for Life,
over de ontwikkeling van water en
sanitatie in Afrika.
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VERVOLG DISCO
Bij de sessies daarna kwamen ondermeer aan de
orde:
•
Rotary Scholarships IHE Delft - Institute for
water education, buitenlandse studenten
studeren aan IHE voor wateringenieur met
een Rotary scholarship,
•
Schoon water vrij van medicijnresten,
Michiel Alexander de Raaf, medisch
bioloog,
•
Indonesië zakt langzaam onder water Herman Mondeel, Hoofd
Watermanagement Witteveen+Bos Nederlandse en Indonesische ingenieurs
werken aan het tegengaan van
overstromingen,
•
Hoe pak je een waterproject aan – Ebed
Litaay – RC Almelo - betrokken bij het
Rotary waterproject Bandung Barat
Indonesië, waterprojecten en werken met
de lokale cultuur.
•
Waterproject Nicaragua - Debbie KenyonJackson – voorzitter Community Service &
Fund Raising RC Cuijk en Stichting GESP
Gennep - opzet en betrokkenheid van
Rotary en indienen van een Grant
•
End Plastic Soup - Wendela Sandberg - RC
Amsterdam-Nachtwacht - EndPlasticSoup een initiatief van Rotaryclubs Amsterdam hoe Rotary verschil kan maken - awareness
- action – avoid
•
Waterprojecten op de HAS – studenten van
de opleiding milieukunde

PHF RC CULEMBORG
Jaarlijks wordt de avond voor de
districtsconferentie het gouverneursdiner
gehouden. Dan worden Rotarians die de
gouverneur en het district in het afgelopen
gouverneursjaar hebben ondersteund in
het Rotary zonnetje gezet. Zoals Wim
Fijten, de onvolprezen secretaris, steun en
toeverlaat van de gouverneur, Jan Weber,
Foundation functionaris, die de
gouverneur naar vele clubbezoeken heeft
gebracht, Jan Hol, die altijd klaar staat met
zijn bedrijf de www.kartonnenwinkel.nl
om mooie communicatie via ondermeer
kartonnen zuilen te realiseren. Enkelen
hebben op vrijdag 24 mei een Paul Harris
Fellow ontvangen: Ruud Veen lid RC
Culemborg, voor zijn enorme inzet voor de
organisatie en logistiek van de PETS 2018,
de Ledencontactdag oktober 2018 als de
Discon op 25 mei. Ruud heeft de
gouverneur naar vele clubbezoeken
gereden en hem geadviseerd!

Een aantal sprekers stelt zich beschikbaar voor
presentaties in de clubs, mail interim@collette.nl

PHF PETER GLAS
Paul Harris Fellowship Peter Glas
Tijdens de Districtsconferentie op 25 mei
ontving Peter Glas, RC ’s-Hertogenbosch, een
Paul Harris Fellow. Peter Glas is al 36 jaar
vooraanstaand in zijn vakgebied als
waterexpert, nu als Deltacommissaris. Die
vakkennis en kunde zet hij tegelijk in als
Rotarian voor water en sanitatie, een van de
6 Rotary focusgebieden, als lid van de
Waterwerkgroep D1550, ook als
onvermoeibare spreker in diverse Rotary
bijeenkomsten. Hij legt daarmee een unieke
combinatie!

Verder MoniQue Nijenhof, eerste
vrouwelijk lid van RC Culemborg en eerste
vrouwelijke voorzitter. Zij heeft voor de
PETS 2018, de Ledencontactdag oktober
2018 en de Discon 2019 en andere
gouverneurszaken alle communicatie en
nieuwe vormgeving georganiseerd, de
website ontworpen, de kartonnen zuilen
en zonnetjes ontworpen, de digitale
aanmeldingen geregeld
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PHF RC CULEMBORG

HANDICAMP
Succesvolle Handicamp 2019

De grote organisatiebijdrage aan PETS,
Ledencontactdag en Discon geldt ook voor Wiet
Baggen en Erik van den Brink. Wiet heeft
eveneens de gouverneur naar vele
clubbezoeken gereden, Erik heeft als voorzitter
RC Culemborg zijn jaar grotendeels voor het
gouverneurschap ingezet!

DISTRICT FUNCTIONARRISSEN
Leny Goijer-Jansen officieel gouverneur D1550
jaar 2021-2022
Tijdens de Discon zaterdag 25 mei is aan de
aanwezige leden D1550 gevraagd of zij kunnen
instemmen met de voordracht van Leny GoijerJansen als gouverneur D1550 2021-2022. Dat
deden zij onder luid applaus! En inmiddels heeft
Rotary International de aanmelding ontvangen
en D1550 gefeliciteerd. Voor verdere informatie
over Leny zie de maandbrief april.

Op vrijdag 3 mei werd het 19e Rotary
Handicamp District 1550 afgesloten. Het was
weer een geweldige vakantieweek voor
jongere gehandicapten uit D1550 op het
terrein van Adelante in te Houthem-St.
Gerlach. Het als motto was “grenzen
verleggen” in sport, spel en entertainment.
Een team van gediplomeerde begeleiders en
een groot aantal enthousiaste vrijwilligers
hebben alles in goede banen geleid. Dat bleek
ook bij uit de verhalen van de deelnemers bij
de gezamenlijke afsluiting. Grenzen verlegd,
soms ook erg spannend, samengewerkt en
veel plezier gehad! Hartelijk dank Kitty de
Jonge-Wiersma, die al vanaf de start
organiseert, Guus Bucker en Rob Atsma,
coördinatoren Rotary District 1550
Handicamp!

ROTARACT
Rotaract wordt onderdeel van Rotary
International
Op 18 april heeft de Council on LegisIation, de
3-jaarlijkse wetgevende vergadering van
Rotary International besloten om
Rotaractclubs (rechtstreeks) toe te laten tot
lidmaatschap van RI. Dit maakt van Rotary
International voortaan de associatie van
Rotary- en Rotaractclubs. Hiermee wordt de
band versterkt, kan Rotary ook Rotaract beter
ondersteunen. Een mooie stap vooruit!

ROTARACT BEZOEK

Daniëlle Alders voorzitter Jeugd D1550
Daniëlle Alders heeft Lucien Perlitius in zijn
functie van districtsvoorzitter jeugd opgevolgd.
Lucien is vice-president EEMA www.eema.eu.com
geworden. In 2020 vindt de EEMA in Nederland
plaats en wordt door D1550 georganiseerd en
ondersteund.

Bezoek aan Rotaract Rivierenland 28 mei
Op 28 mei was ik te gast bij Rotaract
Rivierenland, een zeer actieve club met 14
leden. Inmiddels (inter)nationaal bekend
vanwege de 4 dubbellidmaatschappen
Rotaract – Rotary en de wijze waarop de 7
Rotaryclubs regio Rivierenland de
Rotaracters adopteren. Mooi altijd mee te
maken hoe snel Rotaracters zaken en
projecten bespreken, afspreken en
uitvoeren. Veel sneller dan de meeste
Rotary clubs. Voorzitter Patrick Hardeman
gaf een presentatie over zijn avonturen
tijdens de Rotary International Assembly
2019 in januari 2019 in San Diego. Hij was
een van 60 van de 1600 kandidaten van de
250.000 Rotaracters uit de wereld, die was
uitgenodigd om met 525 inkomende
gouverneurs, waaronder Anneke Assen,
president Barry Rassin en inkomend
president Mark Maloney Rotaract items te
bespreken. Voor hem een enorme positieve
ervaring! Rotaract districtsvoorzitter D1550
Fleur Dirks was ook aanwezig. Zij heeft
Rotaract D1550 stevig op de kaart gezet,
waarvoor applaus!
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