Gouverneursbrief november 2017.
Clubbezoeken:
De helft van de clubs in ons district heb ik inmiddels bezocht. Opvallend is
dat geen enkele club op een andere club lijkt. Juist die verschillen in besturen, aanpak, cultuur, rol van de commissies en ledenbeleid, maakt het zo
interessant deze clubs te bezoeken. Veel kennis, ervaringen en voorbeelden
neem ik ook mee naar andere clubs. Die uitwisselingen maken het ook interessant de Regionale Bestuurs Contacten (RBC’s) bij te wonen. Deze per regio door de assistent gouverneurs georganiseerde bijeenkomsten zijn bij
uitstek de gelegenheid om ervaringen van clubs over diverse onderwerpen
met elkaar uit te wisselen Ik hoop dat deze bijeenkomsten dan ook goed
worden bezocht.

Rotary Leadership Institute Nederland:
Na mijn oproep in de vorige gouverneursbrief hebben zich inmiddels 12 kandidaten gemeld voor de door ons district te organiseren training. Inmiddels zijn de data definitief vastgesteld op de zaterdagen 2 december, 20 januari en 24 februari telkens van 10.00 uur tot 14.00 uur inclusief lunch. Voor deze eerste opleiding zullen de deelnemers geen kosten in rekening
worden gebracht. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je dan snel aan bij aam.jacobs@chello.nl. Voor meer informatie verwijs ik naar de website www.rotary-rli.nl.

Nieuwe Gouverneur 2020-2021:
In mijn vorige brief is een oproep geplaatst om kandidaten voor het Gouverneurschap 2020-2021 voor 1 november te melden. Inmiddels hebben zich twee kandidaten gemeld. Zij zullen naar de district commissie worden doorgeleid. In de loop van
januari zal daarover door de commissie aan de Gouverneur worden gerapporteerd. In de assembly van 17 maart 2018 zal
daarover een besluit worden genomen.

Districtconferentie 26 mei 2018:
De districtstaf is erg verheugd dat Prof. Dr. ir. Maarten Steinbuch zijn medewerking aan de districtconferentie heeft toegezegd. De wereld verandert snel naar een connected society en smart living/ homes zijn binnen handbereik. Hoe snel gaat dit
nu, en waarom gaat dit zo snel, en wat zijn de implicaties? Maarten zal hier nader op in gaan en via diverse demonstraties
zal men, gericht op automotive hiermee kennis kunnen maken. Prof. Steinbuch heeft voor zijn onderwijs- en onderzoek
activiteiten en bijdragen aan publieke discussies regelmatig onderscheidingen ontvangen. Ik noem hierbij onder andere in
2015 de Academic Society Award Van het Koninklijk instituut van Ingenieurs, in 2016 de STW Simon Stevin Meesterprijs. De
club Weert Land van Horne is zeer actief bezig met de organisatie op de Automotive Campus in Helmond en de uitwerking
van het programma. In de loop van maart 2018 zal de inschrijving worden open gesteld. Reserveer al vast deze datum. Er
zijn slechts 300 plaatsen beschikbaar. Ook de partners van leden van ons district en eventuele geïnteresseerde kinderen zijn
welkom.

Film Breathe, strijd tegen polio:
Op 14 december gaat in Nederland, Pathé theaters, de zeer emotionele en inspirerende film Breathe in première. Wellicht
een mogelijkheid om daar als club bijzondere aandacht aan te geven zoals een speciale clubavond of er een speciaal event
van te maken met sponsor aandacht voor “End polio now”. Meer informatie kan men krijgen via https://www.pathe.nl/
film/23259/breathe
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Rotary magazine:
Bijna alle clubs organiseren jaarlijks een of meerdere activiteiten die extra publiciteit verdienen. Een van de manieren
om landelijk mensen te bereiken is het vermelden van het project in Rotary Magazine. Elk nummer heeft een thema,
zoals in februari a.s. “groen en duurzaam” Als jullie club actief is op dit vlak dan is het nuttig informatie hierover op te
nemen in dit nummer. De deadline voor dit nummer is 10 december. Neem vooraf contact op met een van onze redacteuren van ons district Annemiek Groen ( a.groen@charizz.com) of Mariecke Schipper (mariecke.schipper@gmail.com).
Ik hoop dat wij als district van deze mogelijkheid meer gebruik gaan maken.

Wintersport liefhebber:
De clubs van district 2240 in Tsjechië en Slowakije organiseren voor de liefhebber ook dit jaar van 10 tot 17 februari
2018 weer een ski happening waarvan de opbrengst dit jaar is bestemd voor een project voor gehandicapte sporters.
Rotarians uit de USA, Canada, Rusland en diverse andere Europese landen zullen deze week bij elkaar komen. Ook ons
district is daarvoor uitgenodigd. Deze ISFR (international skiing fellowship of Rorarians) zal worden gehouden in het
Slowaakse deel van het Tatra gebergte. Meer informatie vind je op https://we.tl/qnXZlkvB8Q of mail naar isfr2018slovakia@gmail.com.

Rotary helpt billboards:
Heb je ze al gezien naast de A2, A4 of de A28. Doel hiervan is antwoord te geven op
de vraag wat wij als Rotarians eigenlijk doen. De billboards verwijzen naar de website
Rotary helpt. Meer dan 110 projecten staan hierop vermeld. Staat jullie project er
nog niet bij? Stuur via het projectformulier tekst en foto’s door en laat zien wat jullie
bezig houdt. (www.rotaryhelpt.nl/campagnemateriaal).

Belangrijke data.:
17-19 november RYLA 2017 Schatberg te Sevenum
2 december 2017 start training Rotary Leadership institute District 1550 in Helmond ( vervolg 20 januari 2018 en 24
februari 2018)
17 maart 2018 Pets en Assembly in Culemborg
13-15 april 2018 RYLA in Parkstad
22 april 2018 internationale Rotary boomplantdag
23-27 juni 2018 internationale Rotary conventie in Toronto
1-5 juni 2019 internationale Rotary conventie in Hamburg
2

Wetenswaardigheden:
Weet je dat ons district 1550 in ledental het grootse district in Nederland is. De officiële getallen vanuit Evenston bedragen per 1 juli 2.668 leden en per 1 oktober 2.693. Met een netto groei met 25 leden zijn wij ook het snelstgroeiende district van de zeven Nederlandse districten. Zuidholland (1570) is het op een na grootste met 2.604 ledem.
Weet je dat nog lang niet alle Rotary leden van ons district een account hebben op rotary.org. Slechts 10% van de leden
hebben zich laten registreren. Daarmee mis je de toegang tot een bron aan informatie over alles wat speelt binnen Rotary
international. Uw secretaris kan U hierbij helpen om een account aan te maken.
Weet je dat ons district op 7 oktober een bijzonder geslaagde ledencontactdag had. Meer dan 120 leden hebben genoten
van een wervelend programma vol van kennis en voorbeelden over ons district en Rotary international. Er is genoten van
prima presentaties afgewisseld met amusement en vooral ook tijd om elkaar te ontmoeten. Dank aan de voortreffelijk
organisatie van Rotaryclub Weert Land van Horne.

Clubbezoeken
dinsdag 7 nov
woensdag 8 nov
donderdag 9 nov
Vrijdag 10 nov

12.00
18.00
18.30
12.15

Eindhoven-Noord
Maastricht-Oost
Culemborg
Helmond

donderdag 23 nov
woensdag 29 nov
donderdag 7 dec
donderdag 7 dec

20.00
17.30
12.00
18.00

maandag 13 nov
woensdag 15 nov
woensdag 15 nov
dinsdag 21 nov

18.15
12.15
18.00
11.45

Heerlen- Land van Rode
Cuijk
Tiel-Waalstreek
Geldermalsen

maandag 11 dec
dinsdag 12 dec
woensdag 13 dec
donderdag 14 dec

18.00
18.30
18.00
12.00

Eindhoven-Eeckaerde
Valkenswaard
Rijk van Nijmegen
Wijchen-BeuningenTweestromenland
Lingewaard-Bemmel
Eindhoven-Welschap
Brunssum-Onderbanken
‘s-Hertogenbosch-West

dinsdag 21 nov
woensdag 22 nov

18.00
18.30

Venray
Roermond

maandag 18 dec
dinsdag 19 dec

18.15
18.00

Eindhoven
Eersel

Fons Jacobs,
gouverneur 2017-2018 district 1550 Zuidoost Nederland.
aam.jacobs@chello.nl
06 53148982
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