INSPIRATORY
N I E U W S B R I E F
IN DEZE NIEUWSBRIEF
VERTEL IK OVER MIJN
BEZOEKEN AAN
ROTARYCLUBS IN HET
DISTRICT EN ANDERE
ROTARY BIJEENKOMSTEN.
MET ALS DOEL ROTARIANS
IN ZUID-OOST NEDERLAND
TE INFORMEREN EN
INSPIREREN.

G O U V E R N E U R

NIEUW JAAR 2019
Een mooi 2019 gewenst!
Namens de collega’s van de Kleine Staf, wens ik
alle Rotarians D1550, hun families en vrienden,
een mooi 2019 toe. Waarin wij elkaar in de clubs
versterken en extern de juiste uitstraling weten
te vinden!

JEROEN COLLETTE
GOUVERNEUR 2018-2019
D1550
INTERIM@COLLETTE.NL
06 22 23 75 46
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DE EERSTE HELFT VOORBIJ
Het gaat snel, mijn 1e helft als gouverneur zit
erop. Wat doe je zoal als gouverneur, krijg ik
nog wel eens als vraag van Rotarians maar ook
van mensen buiten Rotary. Eigenlijk ben je
maar een jaar een passant in de Rotary
organisatie. Die probeert op basis van de
ideeën en ontwikkelingen bij Rotary
International en die in Nederland een paar
ontwikkelingen in gang te zetten. Maar net als
mijn voorgangers zich afvroegen, wat zullen
mijn opvolgers er mee (kunnen) doen?
.

WAT DOET DE GOUVERNEUR
DAN

GOUVERNEUR 2021-2022 ?

AGENDA
23 MAART 2019
PETS @NIJMEGEN
11 – MEI 2019
WATER SEMINAR
MET BARRY RASSIN
25 MEI 2019
DISTRICTS
CONFERENTIE
1-6 JUNI 2019
ROTARY
CONVENTION
HAMBURG REIS

Gouverneur 2021-2022 gezocht!
Bij mijn clubbezoeken spreek ik er met de
besturen over en breng het open ter sprake in de
bijeenkomsten: er wordt een gouverneur D1550
2021 – 2022 gezocht, de opvolger van eerst
Anneke Assen 2019-2020 en daarna Arnold
Veldman 2020-2021. Bij mijn laatste clubbezoek
vroeg een van de leden (terecht) aan mij waarom
ik dan gouverneur ben geworden ☺? Je krijgt een
veel bredere kijk op wat Rotary is en wat Rotary te
bieden heeft, in het district, het land en
internationaal. Maar bovenal kan je een bijdrage
leveren aan de organisatorische en inhoudelijke
ontwikkeling van Rotary. Je bent een van de 550
gouverneurs in de wereld. Kost het tijd? Ja, maar
je hebt heel veel collega’s in het district die je
helpen, de secretaris, de assistent – gouverneurs
in de 9 regio’s, de commissievoorzitters, je club die
je gaat rijden naar de clubbezoeken ☺ enz. En als
je werkend bent, zoals ik en mijn collega Barbara
van Goethem, 42 jaar, heeft een architecten
bureau, kun je zelf de randvoorwaarden bepalen
om het mogelijk te maken. Of mijn Duitse collega
D1810, internist, 54 jaar, alsook zijn 3 opvolgers,
zij werken alle 3 nog in hun komende
gouverneursjaar. Dat stimuleert Rotary
International ook! Formele eisen? Ja, 7 jaar lid
Rotary en clubvoorzitter geweest zijn.
Kortom: heb je interesse of weet je een geschikte
kandidaat? Laat het me weten,
interim@collette.nl of 06-22237546.

Landelijk, maandelijkse afstemming met
collega gouverneurs, de inkomende en
inkomend-inkomend gouverneurs, zodat we
meer bestendiging krijgen in beleid en
uitvoering, de redactievergaderingen Rotary
Magazine. Namens de 7 gouverneurs met
collega Barbara van Goethem een
gemeenschappelijk communicatiebeleid voor
de komende 3 jaar opgesteld en afgestemd
met de RAN, dat gaan we binnenkort aan de
clubs sturen.
Voor het district D1550, het uitreiken van
certificaten Ryla, of die bij de districtstrainingen
van RLI, meelopen met een Santa Run, de
vergaderingen van de Kleine Staf D1550
(bestaande uit de oud-gouverneur, de
gouverneur, inkomend, en inkomendinkomend gouverneur, secretaris en de
vertegenwoordiger bij de COL, het wetgevende
orgaan van RI als ook de Grote Staf, waar
commissievoorzitters, Foundation,
communicatie, End Polio Now etc zijn
vertegenwoordigd. Met mijn club Culemborg
hebben we in 2018 de uitstekende PETS in
maart 2018 in het Huis van de Stad
georganiseerd als ook de Ledencontactdag op 6
oktober in de middelbare school Lek en Linge,
voor meer Rotary kennis en kennissen!
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CLUBONTMOETINGEN
En dan de clubbezoeken. Want de basis van
Rotary zijn de clubs, de leden. Die zeer
enthousiast en bevlogen bezig zijn. Met interne
discussies over het werk, over ethiek. Denken na
over de toekomst van de club. Zijn druk met veel
diverse en ook weer dezelfde serviceactiviteiten
voor veel mensen in de stad, regio of in het
buitenland. Die nieuwe leden binnenhalen. Ik
heb inmiddels 36 gastvrije clubs ontmoet in 20
bijeenkomsten en er volgen nog 26 clubs in
januari en februari in 12 bijeenkomsten. Dat is
voor een werkende gouverneur anders dan 75
clubs in 75 bijeenkomsten bezoeken ☺. Wel
aangetekend, dat het gemiddelde van 2 clubs in
1 bezoek wordt gerealiseerd door enkele
bijeenkomsten met 3, 4, 5 en zelfs eenmaal 7
clubs. Er zijn ook clubs die geen
groepsbijeenkomst willen. Terwijl het juist zo
leuk is om elkaar te ontmoeten en
samenwerkingen af te spreken.
Er missen nog 13 clubs, die zich nog niet hebben
gemeld, direct of via de ADG, de assistent
districtsgouverneur.

De clubontmoetingen zijn dus heel erg leuk! Ik
vertel in 20 minuten over de toekomst van
Rotary. In de afgelopen 10 jaar is de
wereldbevolking gegroeid van 6,7 naar 7,6
miljard bewoners. Rotary wereldwijd qua
ledenaantal gelijk gebleven. Er is een stijging in
India, Azië, Afrika en een daling in de westerse
wereld, Amerika en Europa. Ook in Nederland,
ook in ons district. Van 2900 in 2008 naar 2680
heden. Een groot deel van de 150.000
vertrekkende leden is pas 1-4 jaar lid en haakt af
omdat er te weinig mogelijkheden zijn om
Rotary te veranderen en voor jonge mensen de
kosten hoog zijn. Uit internationaal onderzoek
(niet van Rotary overigens) blijkt dat
professionals in de 16 grootste economieën
graag ‘mensen helpen’, dat jonge ondernemers
vooral gericht zijn op duurzame resultaten in
plaats van alleen winst, dat millennials onder
hen graag ‘een zinvol leven willen leiden’. Dat is
dus Rotary! En daarom is mijn verhaal: Rotary
moet veranderen en flexibiliseren om erbij te
blijven! Daar moeten we het met elkaar over
hebben. Gelukkig kan mijn verhaal rekenen op
bijval in de clubs, omdat ik er open en
uitnodigend over spreek. Nu moeten we het
gaan waarmaken. En dat kost natuurlijk tijd, niet
erg, als we er maar mee aan de slag gaan…
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FUNCTIES EN VACATURES IN HET
DISTRICT

CLUBBEZOEKEN

Op dinsdag 11 december het bezoek aan Rotary
Tiel, op de kortste afstand van mijn huis, in KerkAvezaath. De club heeft een enerverend 1,5 jaar
achter de rug, met interne discussies die leiden
tot het vertrek van enkele leden. Dat is overigens
niet uniek voor RC Tiel. De club zit nu weer in de
lift. En ik mocht weer een installatie meemaken,
voorzitter Niels Ottervanger deed dat op een
mooie wijze, bij het nieuwe lid een telg uit het van
der Valk geslacht, die zich op een echt Rotary
wijze voornam om haar bijdrage te gaan leveren!

•

•

•

Een week later, op dinsdag 18 december,
ontmoette ik 3 clubs, RC Schaijk-Land van
Ravenstein, RC Boxtel Oirschot Haaren en RC ’s
Hertogenbosch – Oost. De 3 voorzitters, Willy
Buijsse, Perke Boeijen en gastheer Joep ten Brink
hadden een uitstekend programma
samengesteld, waarin de clubs via presentaties
elkaar ook (weer) beter leerden kennen. En altijd
bij multi-clubbezoek: Rotary vrienden, die elkaar
na een soms lange tijd elkaar weer ontmoeten!
We hebben een aantal onderwerpen over de
toekomst van Rotary gesproken, zoals men aangaf
in het verslag: flexibiliseren lidmaatschap,
veranderen imago, het in de spiegel kijken, jonge
leden werven zijn onze gemeenschappelijke
doelstellingen en uitdagingen.

En dan weer een in mijn eigen regio op donderdag
20 december RC Zaltbommel, waar voorzitter
Linda de Groot vaardig de hamer hanteert. RC
Zaltbommel komt bijeen in De Verdraagzaamheid,
een prachtig oud pand aan de Waalkade. Eigendom
van de Sociëteit De Verdraagzaamheid, opgericht
21 mei 1803 door 26 vooraanstaande inwoners van
Zaltbommel, die ‘in kleine besloten kring van
gedachten kunnen wisselen over de toestand van
het land en andere onderwerpen die zij van belang
achten’ ☺. Rotary werd in 1905 opgericht. In het
pand komen ook de Lions en de Ronde Tafel bijeen.
Ik bespeurde nog niet het voorbeeld van
samenwerking tussen alle service clubs als in
Weert. Het was een hele goede bijeenkomst
volgens de leden, ‘ik voelde me weer eens echt
Rotarian, we spraken over waar het over moet
gaan’, de toekomst, de benodigde veranderingen.

District Leden Commissie: momenteel is
Hans Steinhart, oud gouverneur, interim
voorzitter. Desiree van Goch (RC Leudal)
heeft zich bereid verklaard om per 1 juli
2019 het voorzitterschap over te nemen.
Dank je wel Desiree, ledenbeleid is een
zeer actueel item! Er zijn vacatures voor
enkele leden. Wie heeft interesse?
Jeanne Pullens, lid RC Heusden neemt de
functie van Assistent Districts
Gouverneur regio Den Bosch over van
Arnold Veldman, die nu inkomendinkomend gouverneur 2020-2021 is.
Er zijn nog vacatures voor de rol van
Assistent DG voor de regio Helmond en
de regio Rivierenland. Wie heeft
interesse? Je leert meer over Rotary en
je regio!

CIRCULAIRE ECONOMIE,
ARBEIDSMARKT EN ETHIEK IN
BEROEP: WHAT COMES FIRST
Breda 9 febuari 2019 in Theater De Avenue.
De gouverneurs in Nederland en Rotaract
Nederland organiseren een inspiratie-seminar
op zaterdag 9 februari 2019 waar met jonge
professionals in Rotaract en Rotary willen
discussiëren over de verdieping van onze
samenwerking. Dat doen we in Breda in
Theater De Avenue onder andere met een
program waar we een inspirerende en
bekende KeyNote speaker hebben over
duurzaamheid en circulaire economie,
persoonlijke groei en ethiek in beroep en
bedrijf. We beginnen de dag met drie
interactieve workshops die draaien om de
vraag hoe we elkaar kunnen aanspreken en
stimuleren met het thema van circulaire
economie, arbeidsmarkt en persoonlijke
groei.
Na de lunch verzorgt GreenBuzz-oprichter en
CEO Fenna Plaisier, duurzaamheidsnetwerker
en -influencial, de plenaire middagspeech!
Inloop vanaf 09.30 uur, aanvang 10.00u.
Einde dag 16.00u borrel en netwerken. Bekijk
hier het programma en meld je snel aan!
Internationaal heeft Rotaract al volop
aandacht door de focus van RI WereldPresident Barry Rassin, dat geven we in de
lage Landen een mooi vervolg met debat over
circulaire economie!
Aanmelden:
https://www.rotary.nl/activiteiten/seminarra
ctri/
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