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G O U V E R N E U R

A.s. zaterdag vindt de jaarlijkse PETS (President
Elect Training Seminar) plaats. In eerste aanleg
gericht op de inkomend voorzitters en
foundation functionarissen. Maar ook andere
Rotarians zijn welkom. Meer kennis, meer
Rotary! Inkomende gouverneur Anneke Assen
heeft met haar team een mooi programma
neergezet.
Zie https://www.rcnijmegen.com/pets.
Er hebben zich al 150 deelnemers gemeld!
Locatie van der Valk Hotel in Lent. Op een paar
meter afstand is een NS station. Goede
parkeerruimte auto’s. Aanvang 09.30u.

AGENDA
23 MAART 2019
PETS @NIJMEGEN

25 MEI 2019
DISTRICTS
CONFERENTIE
1-6 JUNI 2019
ROTARY
CONVENTION
HAMBURG REIS

MAART 2019

2 0 1 8 - 2 0 1 9

PETS 23 MAART 2019

Voorafgaand aan de PETS vindt ook de jaarlijkse
Assembly plaats, zeg maar de ledenvergadering
D1550. Fons Jacobs gouverneur 2017-2018
presenteert de jaarrekening en Anneke Assen
haar begroting 2019-2020. Er zal ook informatie
worden gegeven over de gouverneur 2021-2022.
Dus degene, die na de huidige inkomendinkomend gouverneur Arnold Veldman zal
aantreden.

11 – MEI 2019
WATER SEMINAR
MET BARRY RASSIN

D 1 5 5 0

#8

Locatie: HAS Hogeschool in Den Bosch, vlakbij
het station en goede parkeerruimte.
Start om 9.00 uur en eindigt om 14.30 uur.
Partners, familieleden en bekenden zijn
eveneens van harte welkom. Een mooie
gelegenheid te ervaren wie Rotary is en wat
we doen.
Kijk regelmatig op de site hoe het programma
en de watersessies zich ontwikkelen.
Enkele sprekers:
•
Deltacommissaris Peter Glas, lid Rotary,
mede vanuit waterschappen, lid Rotary
Den Bosch
•
Hans Verhoeven, lid EindhovenKemperland en
directeur https://mtd.net/ over veilig
en schoon water voor hele grote
evenementen op locaties,
•
Hans Vink van Nutreco, lid Midden
Betuwe Valburg over het belang water
en voedsel,
•
Michiel Alexander de Raaf, bioloog over
water en medicijnresten
•
Herman Mondeel, over de
waterproblemen in Indonesië en de
Nederlandse hulp

DISCON 25 MEI 2019
Zaterdag 25 mei 2019 de jaarlijkse
Districtsconferentie voor alle leden en familie. Dit
jaar volledig in het teken van WATER. Het lijkt zo
vanzelfsprekend, maar is het zeker niet. We staan
er niet bij stil, wat een gebrek aan schoon water
betekent. De menselijke betekenis van water is zo
groot dat het dè focus voor Rotary is in de
komende jaren. Internationaal, maar ook voor alle
clubs, in alle districten, in heel Nederland. Op onze
Districtsconferentie onderstrepen we het belang
en de urgentie. We geven je concrete handvatten
die de waterkrachtcentrale in jouw club
versterken. We verwachten een grote opkomst
van leden uit alle clubs om WATER in de club te
laten stromen en volgend jaar per club minimaal
één waterproject samen te organiseren. Heb je al
een waterproject? Kom deze presenteren op de
conferentie en deel je praktische ervaringen.
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END PLASTIC SOUP
End Plastic Soup
Mijn collega Barbara van Goethem D1580
stuurde een oproep om het EndPlasticSoup
iniatief te ondersteunen. In 2018 gelanceerd door
18 Amsterdamse en Duitse Rotary clubs. Diverse
clubs uit District 1570, 1580 en ook buiten
Nederland hebben zich aangesloten. Op zaterdag
1 juni 2019 is de EndPlasticSoup dag. Rotary
Clubs gaan plastic prikken/vissen en awareness
creëren voor de plasticvervuiling op stranden, bij
rivieren, in de natuur en in de bebouwde
omgeving. Ook zetten zij EndPlasticSoup tijdens
de Internationale Conventie in de schijnwerpers
door samen met de Duitse clubs en End Polio
Now een plastic inzamelactie te organiseren.
Er komen op 1 juni drie gerichte acties:

1. Stranden: Rotary EndPlasticSoup Beach
Cleanup: langs de hele kust van Nederland
en Europa schoonmaak en awareness
acties
2. Rivieren: schoonmaakacties langs rivieren
en in de natuur.
3. Bebouwde omgeving, pleinen en parken:
publieksacties voor EndPlasticSoup
Individuele Rotarians en Rotary Clubs kunnen
zich aansluiten bij EndPlasticSoup: meld je aan
via de website https://endplasticsoup.nl en
onderteken de petitie. Laat ons weten met
welke actie je wilt
meedoen: endplasticsoup@gmail.com.

EndPlasticSoup vraagt een bijdrage van €200,per club om onze krachten (digitaal) te
bundelen en op zaterdag 1 juni een
internationale EndPlasticSoup Day te
organiseren. Je kunt een beroep doen op de
stuurgroep EndPlasticSoup voor advies en hulp
bij het opzetten van je activiteit. Op de website
is een presentatie beschikbaar, die je kunt
gebruiken voor een discussie in je club. Contact:
Madelon Schaap RC Amsterdam Zuid (0653399875), Michiel Dumont RC Amsterdam
Minerva (06-28563951), Gert-Jan van
Dommelen RC Huizen-Gooimeer (06-53227713)
en Wytzia de Savornin Lohman RC Amsterdam
(06-28831083) of per
email: endplasticsoup@gmail.com.

CLUBONTMOETINGEN
Maandag 4 februari Oss, Oss Maasland,
Uden, Meijerij in Uden.
De grootste opkomst tot nu toe: 85
Rotarians van 4 clubs bijeen in Uden!
Monique van Amelsvoort, voorzitter RC
Uden had alles goed voorbereid en was een
uitstekende gastvrouw voor de Rotarians
van de andere clubs, AG en DGN Arnold
Veldman, ‘chauffeur’ Ruud Veen en mijzelf.
In volgorde had ik met de afzonderlijke
besturen goede voorgesprekken over de
thema’s die hen bezighouden. Vaak
natuurlijk ledenbehoud en ledenwerving.
Maar ook imago en positionering in de
directe omgeving.
Vervolgens een levendige en goede maaltijd.
Daarna heeft Frank Bruins, lid RC Uden een
hele leuke kennisquiz over Rotary
gehouden! De sfeer zat er goed in. Altijd
goed: meer kennis, meer Rotary. Dan kan de
gouverneur nog wat kennis aanvullen, die
leidt tot de vraag of we bereid zijn tot
verandering en flexibilisering van Rotary, om
onze toekomst met meer leden tegemoet te
gaan. En zo aardig, dat wij na afloop nog een
mooi cadeau mee kregen, zeer attent. Op de
foto, de 4 voorzitters, inkomend inkomend
gouverneur Arnold Veldman.

5 februari Elst Over-Betuwe, LingewaardBemmel Wychen-BeuningenTweestromenland.
Een hele bijzondere uitnodiging was er
rondgegaan naar de leden van deze 3 clubs.
Opgesteld door inkomend voorzitter en End
Polio Now ambassadeur Ellen van der
Zweep, wie kent haar niet? En dat werkte:
een grote opkomst van meer dan 65 leden
van 3 clubs. Een grote club, een
middelgrote en een wat kleinere. Waarbij
dan meteen gezegd moet worden, dat klein
en fijn, qua fellowship essentieel is. De
voorbespreking met de besturen was
gezamenlijk, hetgeen weer mooie discussies
over bijvoorbeeld ledenwerving en nieuwe
ideeën voor samenwerking oplevert.
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CLUBONTMOETINGEN
Bijzonder was de aanwezigheid van de enige
Interactclub, die ons district rijk is. Verbonden
met RC Elst Over-Betuwe. Interact vertelde dat de
verkoop van de walnoten uit de tuin van een van
de leden van de Rotary club € 610,95 heeft
opgebracht. Deze opbrengst is voor de Stichting
Leergeld. Cor Hendriks van de Stichting Leergeld
ontving de cheque ter plaatse en legde nog eens
uit wat het doel van deze stichting is: ervoor
zorgen dat kinderen die financieel op achterstand
staan kunnen participeren in het leven door ze
b.v. een fiets of een laptop te geven of hun
zwemlessen te betalen.
Wat een mooi resultaat!

Donderdag 7 februari Rotaract Helmond
Rotaract bijeenkomsten kenmerken zich vooral
door ‘act’ handelen, regelen, doen. Ook in
Helmond de club van Rotaract voorzitter D1550
Fleur Dirks, werden in rap tempo onderwerpen
en projecten besproken en geregeld. Meteen
aan het werk. Dat is de toekomst met nieuwe
jonge Rotarians: snel denken en meteen doen!
En daarna napraten en na borrelen. Niet te
lang: morgen weer aan het werk ☺.

RYLA
RYLA vrijdag 17 – zondag 19 mei.
Kan jij nieuws van nepnieuws onderscheiden?
Bestaat de waarheid wel of kan iedereen zijn eigen
waarheid hebben? Dat is het thema van het RYLA
weekend dat van 17-19 mei wordt georganiseerd
door de Rotaryclubs Nijmegen, Nijmegen- Stad en
Land , Wychen-Beuningen-Tweestromenland en
Lingewaard-Bemmel. Een korte training op weg
naar een leidinggevende positie. De Rotary Young
Leadership Award is een training door Rotarians,
voor jongeren die willen werken aan de
ontwikkeling van hun leiderschap. De aanvang is
vrijdag 17.30u en de afronding na uitreiking van het
certificaat op zondag 19 mei om 14.00. Locatie:
Landgoed de Barendonk in Beers. Er kunnen 28
jongeren deelnemen in de leeftijd van 18-28 jaar.
Kosten per deelnemer € 295, voor rekening van de
club die een deelnemer aanmeldt. Aanmelding voor
1 mei. Via www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA

WERKGROEP ROTARACT ROTARY
Werkgroep Rotaract – Rotary gaat van start.
Barry Rassin, president Rotary International, heft
opgeroepen om het aantal Rotaracters wereldwijd
te verdubbelen. D1550 wil sowieso de
samenwerking tussen Rotaract en Rotary clubs
verstevigen. We zijn onderdeel van dezelfde
familie. We zien ook dat wereldwijd slechts 5% van
de Rotaracters doorstromen naar Rotary. Redenen:
te weinig mogelijkheden om Rotary anders in te
vullen, oubollig imago van Rotary, Rotaracters
werken, denken en communiceren anders. Kortom
tijd om met elkaar in D1550 na te denken hoe we
dat gaan veranderen! En er is ook een mooi
voorbeeld. Drie jaar geleden werd Rotaract
Rivierenland opgericht. Inmiddels 13 leden. Alle
leden werden geadopteerd door de 7 clubs uit de
regio Inmiddels zijn er 4 Rotaracters tevens lid van
een Rotaryclub!
Op 17 april start de werkgroep Rotaract – Rotary:
Fleur Dirks, RA Helmond en nu voorzitter RA
D1550, Jack Donders RA Midden-Limburg en
Patrick Hardeman, lid Rotaract Rivierenland en
tevens lid Rotary Tiel-Waalstreek, Kiki Kossmann,
lid Rotary Zaltbommel en lid Financiële Commissie
D1550 en Ellen Prick, lid Rotary Helmond-Regio en
oud-Rotaracter. Guido en Jan-Maarten zijn lid van
RC ’s-Hertogenbosch -West en eerder betrokken bij
de oprichting Rotaract Den Bosch. Zijn er ideeën bij
Rotarians of Rotaracters? Laat het ons weten.

CIE LEDENBELEID D1550
Commissie Ledenbeleid D1550 opnieuw
samengesteld.
Inkomend gouverneur Anneke Assen heeft de
D1550 commissie Ledenbeleid opnieuw
samengesteld: Desirée van Goch RC Reuver ;
Trudy Nouws (RC Wamel Maas Waal; Willem
van 't Geloof RC …..en Patrick Hardeman (RC
Tiel- Waalstreek en Rotaract Rivierenland).
Patrick is ook lid van de werkgroep Rotaract –
Rotary. Hiermee kan de huidige (waarnemend)
voorzitter Hans Steinhart zijn werk
overdragen. Hans is bereid daarna adviezen te
blijven geven. De inkomend President
International, Mark Maloney, heeft een
opdracht meegegeven: 1. Versterk de clubs,
maak ze gezinsvriendelijk; denk na over
andere vormen van lidmaatschap; denk na
over andere vormen van bijeenkomsten; wees
flexibel, wees creatief; er kan zo veel; er moet
zo weinig. 2. Richt nieuwe clubs op 3. Werk
aan de integratie Rotary Rotaract. Idee is om
voor eind mei de eerste bijeenkomst te laten
plaatsvinden.
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