Gouverneursbrief oktober 2017.
Clubbezoeken:
Inmiddels heb ik 25 clubs bezocht. Zonder uitzondering actieve, betrokken en
toekomst gerichte clubs. Prachtige projecten in uitvoering met fondsenwerving
voor goede doelen “veraf en dichtbij”. Veel aandacht voor betrokkenheid bij de
gemeenschap waarin men woont en/of werkt. Vooral ook aandacht voor de
inbreng van zelfwerkzaamheid. Ook de ledenwerving gericht op een gezonde
leeftijdsopbouw krijgt de aandacht. Kortom voor een Gouverneur onontbeerlijk
kennis te maken met wat er leeft onder de leden van de clubs in ons district.
Vooral de besprekingen over de “blauwe brief” worden als nuttig ervaren.

Rotary opnieuw in de schijnwerpers:
Opnieuw zal ook dit bestuursjaar, vanaf 22 oktober, de bekende Rotary Helpt billboards langs drukke snelwegen staan. Na
de succesvolle start in het najaar van 2016, wordt de campagne dit jaar vervolgd om nog meer mensen in ons land te laten
weten hoeveel mooie activiteiten Rotarians ontplooien voor een ander. Maar maak ook jouw club zichtbaar op de website
rotaryhelpt.nl. Is jouw club nog niet zichtbaar op deze website, meldt je geslaagde projecten dan aan via het speciale projectformulier van deze website.

Hulp voor de Cariben:
We proberen regelmatig de clubvoorzitters op de hoogte te houden van de hulpverlening in het Caribische gebied. Wat we
zeker weten is dat we nog veel shelterboxen tekort komen, nu ook Mexico weer is getroffen door een ernstige aardbeving,
waardoor weer vele duizenden mensen dakloos zijn geworden. Onze eigen Rotary International shelterbox organisatie kan
nog veel hulp gebruiken. Ons district, gevolgd door vele clubs in ons district, heeft reeds een bijdrage overgemaakt op rekening: NL68ABNA0557119030 t.n.v. Stichting Shelterbox Nederland, Amsterdam.

Ryla 17-20 november 2017.
Graag wil ik bovenstaande Ryla onder Jullie aandacht brengen. De inschrijving voor deze bijeenkomst voor jongeren van 20 tot 30 jaar is open. Graag aanmelden van kandidaten uit ons
district, behoeven geen kinderen van Rotarians te zijn, vóór 1 november per e-mail :
ryla1550@gmail.com. Programma en inschrijfformulieren vind je op onze website van het
district.

Districtconferentie 26 mei 2018:
Noteer bovenstaande datum reeds in je agenda. Het beloofd een bijzondere dag te worden op de automotive campus in
Helmond. Wat denkt je van de key note speaker Prof. Dr. Ir. Maarten Steinbuch die jou gaat meenemen in de wereld van
de robotisering. We spelen in de wereldtop met onze voetbal- en zorgrobots. We zijn nummer 1 in de wereld in high tech
machines en een living lab voor slimme auto’s. We hebben de meest nauwkeurige chirurgische robots ter wereld en kunnen operaties doen die niemand anders nog kan. We nemen je mee in de laatste innovaties in de automobielsector waar
meer innovaties in de komende vijf jaar zullen plaats vinden dan in de afgelopen 50 jaar. “De wereld om ons heen verandert zeer snel. En wat doet Rotary?” Kortom hou deze datum vrij en ontmoet leden van ons district in een innovatieve wereld.
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Nieuwe gouverneur 2020-2021:
Na dit bestuursjaar zal in 2018-2019 Jeroen Colette Gouverneur zijn van ons district gevolgd door Anneke Assen in 20192020. Het lijkt ver weg maar toch zullen we in maart 2018 de gouverneur voor het bestuursjaar 2020-2021. moeten
aanwijzen. De sollicitatie daarvoor staat vanaf nu open tot 1 november a.s. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan
bij mij aan via e-mail: aam.jacobs@chello.nl.
Voorwaarde voor een Gouverneursbenoeming is dat je in het verleden voorzitter van je club bent geweest en dat de
club achter je sollicitatie staat. Vermeld in je e-mail je c.v., naam van jouw club en de instemming van je club, jouw
voorzittersjaar en of je over voldoende tijd beschikt. In het eerste jaar als Districtsgouverneur nominee moet je rekenen
op een tijdsbeslag van enkele uren per week, je jaar van district governor elect vergt al iets meer tijd van voorbereiding
op je gouverneursjaar met tenminste twee internationale trainingen en voorbereiding door middel van het bezoeken
van diverse vergaderingen. Als Gouverneur moet je rekenen op een tijdsbeslag van tenminste 20 uren per week.
In januari 2018 zullen er gesprekken plaats vinden met de kandidaten en zal de commissie bestaande uit oud gouverneurs een advies uitbrengen. Op de Assembly van 17 maart 2018 zal de benoeming plaats vinden.

Rotary Leadership Institute (www.rotary-rli.nl):
Het RLI heft tot doel om leden van Rotaryclubs- de toekomstige Rotaryleiders- te trainen en meer kennis over Rotary
aan te reiken. Ons district is sedert dit jaar aangesloten bij RLI Nederland. Binnen ons district zal nog dit jaar worden
gestart met een dergelijke cursus. We zullen starten met een eerste groep van maximaal 15 kandidaten. Als moderator
voor deze cursus zal optreden Rob Klerkx, Rotary coördinator Zone 13A/C en internationaal trainingsleader. De training
zal plaats vinden op drie zaterdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur inclusief lunch. Afhankelijk van de voorkeur van de
deelnemers kan de cursus worden gehouden in Weert, Sevenum of Helmond. De data voor de cursus zijn de zaterdagen
2 december 2017, 20 januari 2018 en 10 februari 2018. Alleen bij het volgen van alle drie de cursusdagen kan men worden gecertificeerd. Graag voor 1 november melden of men hieraan wil deelnemen met vermelding van naam, club, classificatie en voorkeur van plaats waar de cursus moet plaats vinden. Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij
aam.jacobs@chello.nl

District 1550 op de wereldkaart gericht op jeugduitwisseling.
Onze districtlelijke jeugdcommissie onder leiding van Lucien Perlitius is op
basis van een goed gedocumenteerd bidboek, erin geslaagd een grote
internationale jeugdconferentie naar ons district te halen. Deze conferentie van de EEMA (Europe, Eastern, Mediterranean en Africa) is gericht op
jeugduitwisseling . Het biedt een forum voor kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van jeugduitwisselingsprogramma’s waar jaarlijks binnen Rotary verband bijna 9.000 jongeren aan deelnemen. In 2020 zal deze conferentie, door ons district, worden georganiseerd in Maastricht/Heerlen.
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Rotary Magazine:
Ons district is zeer actief met het organiseren van diverse projecten. We maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden
om deze onder de aandacht van een breder publiek te brengen. We kennen diverse mogelijkheden om projecten aan te
kondigen dan wel verslag uit te brengen van succesvolle projecten. Voor Rotary magazine geldt wel een deadline bijvoorbeeld voor het nummer van 15 december geldt een deadline van 20 oktober. Je kunt hierover contact opnemen met onze
twee districtredacteuren: Annemiek Groen (a.groen@charlzz.com) en /of Mariecke Schipper
(mariecke.schipper@gmail.com). Maak ook gebruik van de district facebook pagina https://www.facebook.com/RotaryD1550-NL-196565417139070. Maak ook gebruik om projecten te melden op www.rotary helpt.nl. Maak een verslagje van
maximaal 10 regels met drie min of meer scherpe foto’s (minimaal 1100 pixels) en stuur dit naar; rotaryhelpt@rotarynederland.nl.

Wetenswaardigheden:
Weet je dat ons district sedert 1 juli het snelst groeiende district van Nederland is. We kennen een netto toename van 22
leden in het eerste kwartaal van dit bestuursjaar.
Weet je dat de Rotaryclub Tiel tot nu toe reeds vier gouverneurs voor ons district heeft geleverd. Wie volgt?
Weet je dat de op de convention verkozen inkomend president voor Rotary International in juli j.l. plotseling is overleden.
Inmiddels is Berry Rassin uit de Bahamas aangewezen als nieuwe president elect.

Clubbezoeken:
4 oktober 18.30 uur Elsloo Maaskant

30 oktober 19.00 uur Maastricht Geuldal

5 oktober 18.00 uur Veghel

31 oktober 18.00 uur Son

9 oktober 18.00 uur Sittard

1 november 19.00 uur Helmond regio

10 okt. 17.45 uur Eindhoven Kempenland

2 nov. 18.30 uur Midden Betuwe Valburg

11 okt. 18.30 uur Kerkrade Herzogenrath Eurode

7 november 12.00 uur Eindhoven Noord

25 oktober 17.30 uur Weert

8 november 18.00 uur Maastricht Oost

26 oktober 18.00 uur Cuijk Maaskant

9 november 18.30 uur Culemborg

27 oktober 12.00 uur Heerlen

10 november 12.15 uur Helmond

De besturen dienen er rekening mee te houden dat één uur vooraf de bespreking plaats vindt met de assistent Gouverneur en de gouverneur met het bestuur

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