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.
JEROEN COLLETTE
GOUVERNEUR 2018-2019
D1550
INTERIM@COLLETTE.NL
06 22 23 75 46

G O U V E R N E U R

MEER KENNIS, MEER ROTARY
Wil je meer kennis opdoen van Rotary? Om nog
meer uit Rotary te halen? Rotary Leer Instituut
Nederland organiseert jaarlijks per district een
cyclus van drie opeenvolgende trainingen. Ook
D1550 doet daar aan mee, met een keur aan
Rotarians, die als trainer zijn opgeleid! In de
3 – daagse training komen onder meer aan de
orde: teambuilding in de club, het opzetten van
succesvolle serviceprojecten, pr en communicatie
en het vinden en behouden van nieuwe leden.
Ook Rotaryzaken zoals Vocational Service, Young
Generationprojecten en Rotary Foundation
worden besproken.
De trainingsdagen zijn op zaterdag 17 november,
15 december en 19 januari van 09.30-14.30u.
Locatie Café Restaurant de Zwaan, Markt 9 in
Son. Geef je op! De kosten zijn € 50 per dag
inclusief koffie/thee en lunch. Totaal € 150.
Informatie en aanmelden: http://www.rotaryrli.nl/www.rotary-rli.nl/District_1550.html

11 – 13 MEI 2019
WATER SEMINAR
25 MEI 2019
DISTRICTS
CONFERENTIE
1-5 JUNI 2019
ROTARY
CONVENTION
HAMBURG REIS

OKTOBER 2018

2 0 1 8 - 2 0 1 9

SECRETARIS &
PENNINGMEESTER GEZOCHT
De Stichting Rotary Administratie Nederland
(RAN) https://www.rotary.nl/contact voert
een aantal gezamenlijke activiteiten van de
Nederlandse districten van Rotary
International (RI) uit, zoals de
ledenadministratie, onderhoud en beheer van
de website www.rotary.nl en
www.rotaryhelpt.nl. Maar ook het voeren van
de financiële administratie, de uitgave van het
Rotary Magazine, het functioneren als
landelijk informatiecentrum, het beheer van
liquiditeiten en het verzorgen van
secretariaatswerkzaamheden. Het bestuur van
RAN bestaat uit Rotarians, Bing Go
(voorzitter), Ted Janssen (P&O), vacature
(Financiën), Tjay Tjiook (ICT) en Jacques
Meijers (PR & Communicatie), vacature
(secretaris). De 7 gouverneurs zijn de
opdrachtgever van de RAN. Voor het Bestuur
worden een secretaris en een
penningmeester gezocht.
Belangstelling voor een van deze functies?
Stuur de voorzitter van het RAN-bestuur, Bing
Go, via het mailadres b.go@go-tan.nl een
sollicitatie met een kort CV, zowel van je
professionele ervaring als van je
Rotaryactiviteiten.

AGENDA
23 MAART 2019
PETS @NIJMEGEN

D 1 5 5 0

#4

VICE-PRESIDENT EEMA
Rotary kent een wereldwijd Rotary Youth
Exchange programma, verdeeld over de wereld.
Een ervan is de EEMA: Europe-Eastern
Mediterranean-Africa,
http://www.eema.eu.com/
Lucien Perlitius, voorzitter van de D1550 District
Jeugd Commissie is benoemd tot vice-president.
Een hele mooie eer! In 2020 wordt in Nederland
de jaarlijkse EEMA conferentie gehouden. Iedere
conferentie maakt een begroting en wordt onder
verantwoordelijkheid van het organiserende
district uitgevoerd. Afhankelijk van het breakeven punt blijft er geld over of moet er door het
district bijgelegd worden. Veelal is er een
overschot. Hiervan gaat een deel naar het
organiserende district en de rest naar de
volgende conferentie

CLUBBEZOEK SEPTEMBER
OKTOBER
Clubbezoeken Nuenen, ’s-Hertogenbosch
Centrum + Vught, Eindhoven Soeterbeek en
Valkenswaard
In september en oktober heb ik weer een
leuke 4-tal clubbezoeken afgelegd. Het mooie
is dat clubs op basis van dezelfde Rotary
basisgedachten tot verschillende uitwerkingen
en clubsfeer komen. Grotere clubs, kleine
clubs, gemengde clubs, alleen mannen-clubs,
geworteld in de lokale samenleving, andere
op zoek naar maatschappelijke verbindingen
etc. In alle clubs voel je de goede fellowship,
de basis van Rotaryclubs.
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RC Nuenen is natuurlijk verbonden met Vincent
van Gogh en heeft een groot fotoproject
ontwikkeld: Photary ☺, dat elke 2 jaar wordt
georganiseerd.
In Den Bosch ging het gesprek in een meer dan
goed gevulde enthousiaste zaal ook over de
noodzaak of Rotary nu wel of niet moet groeien.
De wereld groeit, de vraagstukken groeien, de
overheden kunnen niet alles aan, er is behoefte
aan NGO’s als Rotary. Jonge mensen hebben
behoefte om maatschappelijk en professioneel
betekenisvol te kunnen zijn. Dat kan goed
binnen Rotary (clubs).
Eindhoven Soeterbeek is een goed
georganiseerde club, mede dankzij een heel
goed jaarplan van voorzitter Maarten Klomp.
Mooie projecten als Job Rotary, Laat ze maar
lachen: uitjes voor kinderen uit een kansarme
omgeving of Preventie van suïcide bij jongeren,
een programma op scholen.
De club Valkenswaard heeft een mooie
spreiding in generaties: de jongste 30 jaar en de
oudste 81 jaar, zeer vitaal, die dit jaar weer als
penningmeester is gevraagd. Sommige clubs die
ik ontmoet hebben weinig contact met collega
clubs in de buurt. Heb hen geadviseerd dat op te
zoeken. Zo leer je ook van andere clubs, hoe zij
zaken aanpakken. Je kunt samen
serviceprojecten doen, zomerbijeenkomsten
houden of goede sprekers gezamenlijk
uitnodigen. En samen Rotaractclubs helpen
oprichten!

RYLA 30 NOVEMBER 2018
Van vrijdag 30 november tot en met zondag 2
december a.s. in Weert
In D1550 wordt 2x per jaar een RYLA te
georganiseerd. RYLA is de afkorting van Rotary
Youth Leadership Award. Met een vaste
structuur en telkens een wisselende inhoud en
locatie wordt leiderschap voor jonge mensen op
bijzondere wijze vorm gegeven. Een geweldig
weekend waarbij jongeren niet alleen een
persoonlijke ervaring opdoen maar ook een
beeld krijgen waar Rotary voor staat: Service
above Self. Dit najaar neemt Rotaract Club
Midden Limburg samen Rotary Club Leudal en
Rotary Club Weert Land van Horne opnieuw de
organisatie op zich. Het thema Expedition
Whereto staat garant voor een uitdagend
weekend, van 30 november tot en met 2
december waarin jongeren niet alleen zichzelf
beter leren kennen maar ook de andere
deelnemers. Leidinggeven aan zelf en anderen is
de rode draad waarin zij tal van ontdekkingen
doen. De deelnemers kunnen kinderen van
Rotarians zijn, maar dat hoeft niet. Voor kosten,
meer informatie en aanmelding ga naar:
https://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA/

VACATURE DISTRICT
JEUGDCOMMISSARIS (DJC)

Voorzitter Maarten Klomp van Rotary
Soeterbeek en ik wisselen vaantjes uit. (Het
districtsvaantje heeft hij al bij de PETS van
maart 2018 ontvangen, voordat er vragen
komen ☺)

Vanwege de promotie van Lucien Perlitius naar
de EEMA komt de vacature District Jeugd
Commissaris vrij. Een zeer interessante functie.
Je houdt je bezig met jeugdzaken D1550. Je
organiseert met steun Regionale Jeugd
Commissies voorlichting over de uitwisseling
programma’s in het district op allerlei
bijeenkomsten van D1550, in clubs en ook
landelijk. Je wordt ook lid van de landelijke
MDJC. Je hebt contact met de Gouverneur
D1550 en geeft leiding aan de District Jeugd
Commissie D1550. En je vertegenwoordigt
D1550 in het landelijk bestuur van Stichting
MDJC. Heb je interesse? Stuur mij binnen 8
dagen een mail interim@collette.nl. Met een
korte motivatie en je Rotary ervaring. Eerst
meer weten? Lucien Perlitius 06-28 96 49 15.
Daarna wordt je uitgenodigd voor een interview
met het dagelijks bestuur van MDJC. Het DB zal
dan een advies aan de gouverneur uitbrengen.
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LEDENCONTACTDAG
6 OKTOBER 2018

WORKSHOP WATER & SANITATIE
27 oktober 2018

Ruim 110 deelnemers aan de jaarlijkse
Ledencontactdag 6 oktober. Uit de eerste 30
enquêtes blijkt een grote waardering voor
organisatie, programma en sfeer op in de
middelbare school Lek & Linge in Culemborg.
De meeste sessies krijgen een waardering
van 4 of meer, op een schaal van 5. Een van
de deelnemers: ‘toch weer nieuwe aspecten
van Rotary leren kennen na ruim 25 jaar
lidmaatschap, uitstekend!’ Een andere
deelnemer: ‘graag volgend jaar weer
herhalen, jammer voor de beperkte
belangstelling maar juist de gedachtewisselingen in de kleine groepjes waren
waardevol’. Er zijn ook een aantal tips en
adviezen gegeven voor de volgende LCD in
2019. Die worden nu verzameld en in een
volgende nieuwsbrief volgt dan de
eindevaluatie.
Wil je foto’s zien?
https://www.facebook.com/rotaryd1550/.
Wil je de presentaties nalezen of
downloaden? Ga naar
https://www.rotaryculemborg.nl/downloads
en vervolgens de button Ledencontactdag.

WASRAG
Peter Glas benoemd tot lid WASRAG
Water is een zeer belangrijk Rotary thema.
Ook voor de huidige RI-president Barry
Rassin, afkomstig van de Bahama’s. Een land
dat in de huidige klimaatverandering wel
onder water kan komen. In mei 2019 komt
hij naar Nederland als gast op het
watercongres dat de 7 gouverneurs in
Nederland gaan organiseren. Peter Glas, lid
van RC ’s-Hertogenbosch D1550 is benoemd
als lid WASRAG. Dat is de internationale
Rotary Waterwerkgroep. Zie ook
https://www.wasrag.org/.

ROTARY HELPT
Vanaf zondag 21 oktober 2 weken lang te zien bij
Gorinchem(A27/A15), Den Haag/Ypenburg
(A4/A13) en Zwolle/Nieuwleusen (A28)
#Rotaryhelpt. Meer dan 150 Rotaryclubs en hun
meest aansprekende projecten!

WASRAG houdt zich bezig met: Providing
human, technical and financial support to
Rotary clubs and districts that are seeking to
help communities to gain sustainable access
to water, sanitation and hygiene.

3/3

