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Clubbezoeken
Het is nu medio oktober dat ik deze gouverneursbrief schrijf. Tot nu toe heb ik 15
van de 75 Rotaryclubs in mijn district bezocht. Het gaat niet hard maar de
gevolgen van het Covid-19 virus laten zich gelden. Veel clubs durven geen
afspraak te maken voor een clubbezoek en vanaf 14 oktober zijn door de
overheidsmaatregelen clubbezoeken in levende lijve nagenoeg onmogelijk
geworden. Ik heb daar begrip voor. Maar het maakt het bezoeken van alle clubs
in mijn district met de beperkte tijd nog te gaan zeer moeilijk.
Ik geniet van de clubbezoeken. Ze zijn telkens uniek. Een korte impressie van
enkele bezoeken: samen met de Duitse gouverneur de RC KerkradeHerzogenrath-Eurode bezocht; bezoek aan RC Cuijk was bijzonder door de
aanwezigheid van twee oud-gouverneurs (Sjef Vullings en Paul van Maanen); een
oud-klasgenoot van de middelbare school ontmoet bij RC Venlo-Land van Gelre;
twee PHF-onderscheidingen uitgereikt (RC Culemborg); lunchbijeenkomst
verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking (RC Helmond); gezellige
avondbijeenkomst met partners in de koude buitenlucht (RC Heusden);
bijeenkomst met alleen het bestuur en de commissievoorzitters (RC Midden
Betuwe-Valburg). Bij die laatste bijeenkomst hoefde ik niet veel te zeggen, omdat
die commissievoorzitters mij veel te vertellen hadden. Bij RC Hoensbroeck ging
het over de gemengde club zonder vrouwen en zo was het elke keer opnieuw een
bijzondere avond.
Nu de tweede golf over ons heen spoelt, adviseer ik de clubs om online te
vergaderen. Inmiddels heb ik daar ook qua Gouverneursbezoek ervaring in
opgedaan. Bijvoorbeeld bij RC Elsloo-Maaskant en RC Son, waar de leden via
Zoom toch mijn hele bezoek virtueel konden volgen.
De meeste clubs ontmoeten elkaar inmiddels online. Dat kan goed door middel
van TEAMS, ZOOM en andere online-diensten. Voor Zoom bestaat trouwens voor
Rotary een prijsreductie van 20% op een jaarabonnement door het codewoord:
"zoomrotary".
Al met al mijn complimenten aan de clubbesturen hoe zij op de moeilijke situatie
reageren en proberen het contact tussen de clubleden te behouden.

Nieuwe assistent gouverneur
Ik ben heel blij dat we in de persoon van Renée Botman van RC Vught een nieuwe assistent gouverneur (AG) hebben gevonden
voor Regio III (Den Bosch en omgeving). Ze start meteen en hopelijk lukt het nog dit jaar een RBC te organiseren. Mooi dat we
voor alle regio’s weer een AG beschikbaar hebben. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een AG is voor het goed
functioneren van de samenwerking tussen Rotaryclubs in één regio.

Aktie End Polio Now (EPN) en de Tulpenbollenactie
De verkoop van de EPN-tulpenbollen is weer gestart en loopt door tot en met half november.
De landelijke verkoop gaat echt heel goed, zelfs beter dan vorig jaar. Ons district blijft echter wat
achter. Ik denk dat we er ook serieus last van hebben dat er geen districtsbijeenkomsten zijn dit
jaar.
Daarom heeft Ellen van der Zweep (onze vertegenwoordiger in de landelijke Polio commissie)
een kort filmpje gemaakt. Deel dit gerust met je clubgenoten! https://youtu.be/50EeyeCwPiw
Er zijn dit jaar ook bulk-verpakkingen. Dat zijn 2.500 bollen in één pakket voor een extra scherpe prijs. Goed voor 25m2
bloeiende tulpen. Echt iets om samen met je clubgenoten, familieleden en/of vrienden te gaan doen! Er zijn nog genoeg
plantsoenen, perkjes en tuinen die wel wat EPN-fleurigheid kunnen gebruiken in het voorjaar. Denk ook eens aan tuinen van
bij voorbeeld verpleeghuizen…
Alle voorzitters/secretarissen hebben informatie en inschrijfformulieren voor de bollenactie ontvangen. Mochten er nog
vragen zijn, neem contact op met Ellen van der Zweep, 06-51257373.
Ze is ook bereid om (virtueel) op clubbezoek te komen en uitleg over de End Polio Now actie te geven.

Malariaproject
Naast Corona overlijden er nog iedere 2 minuten kinderen in Afrika aan Malaria. Geïmpregneerde muskietennetten zijn nog
steeds een van de belangrijkste manieren om Malaria te voorkomen. Het probleem is dat deze netten vaak maar 6 tot 9
maanden in plaats van gemiddeld 3 jaar gebruikt worden, voordat hun functie verandert in visnet, kippenhokgaas of trouwjurk.
Behalve dat kinderen de rest van de tijd blootgesteld worden aan Malaria is er ook veel schade voor het milieu. Wat gebeurt er
nou als je een mooie print op zo’n net print? Twee rotarians van Rotary Club Midden Betuwe Valburg hebben een initiatief
gestart in Uganda waar ze de netten bedrukken met mooie prints, waardoor de gebruiksleeftijd van een bed aanzienlijk
verlengd wordt. De Stichting RCMBV Stop Malaria is een actie gestart om muskietennetten met prints te verspreiden onder
schoolkinderen “1 million Rotarians, 1 million nets for 1 million school children. Inmiddels wordt het project ondersteund door
diverse Rotary clubs, Hewlett Packard (levering van een printer, inkt en transferpapier en een video ter ondersteuning van de
actie) en Care Plus (muskietennetten, Deet etc) die geprinte netten
toevoegen vanuit hun “Buy a net, Give a net” campagne. Daarmee is de
actie in een stroomversnelling gekomen.De netten worden verspreid via
de 62 lokale Rotary clubs in Uganda. In November zullen de eerste 2850
netten met prints en Rotarylogo worden verspreid op de Ssesse Islands
(een malaria hotspot). Bijna alle clubs in Uganda hebben op verzoek van
het Ministerie een Malaria Ambassadeur aangesteld om onder andere
deze netten te verspreiden. De initiatiefnemers willen graag in contact
komen met clubs om dit project (online) te presenteren en zijn op zoek
naar “ambassadeurs” in clubs om mee te werken aan dit doel. Ik
ondersteun dit initiatief van harte. Meer info? Stuur een mail naar
Willem van Prooijen, w.vanprooijen@planet.nl

Vocational Service
De District commissie Vocational Service (VS) heeft momenteel drie enthousiaste leden: Tineke Brussaard (RC Elst-Over
Betuwe), Herman Maassen (RC Roermond-Maas en Roer) en Colette Teunissen (RC Zaltbommel). Ze streven ernaar om vanuit
elke regio minimaal één vertegenwoordiger te hebben. Als je zin hebt om aan te sluiten: Welkom!
De VS-commissie is druk bezig met het voorbereiden van een nieuw kort en krachtig Meerjarenbeleidsplan, 2020 – 2024.
Vocational Service is niet alleen de basis van Rotary, maar ook een unique selling point. Clubs zouden het veel meer moeten
benutten bij het werven van nieuwe leden. Voor jongere leden zijn vooral de Vocational DOE projecten interessant om aan bij
te dragen. Hierdoor willen ze graag lid worden van Rotary.
De commissie vindt het ook belangrijk om deelname aan de RLI te promoten binnen clubs, bijvoorbeeld door elk jaar een
nieuw lid, de inkomend voorzitter en een ouder lid te laten deelnemen. Zo houden we continuïteit in de clubkennis en
bevorderen we het onderlinge contact met Rotarians buiten de club. Meer weten? Neem contact op met Tineke Brussaard,
rietbrus@xs4all.nl. In het Rotary Magazine staan ook vaker interessante artikelen over Vocational. Een prima aanknopingspunt
voor clubgesprekken.

Jeugd
Veel onderdelen van het Jeugdprogramma vallen uit vanwege de Covid-19 maatregelen.
Gelukkig vinden er wel regelmatig regionale jeugd overleggen plaats om de laatste stand van zaken te bespreken met de
jeugdcommissarissen van de clubs.
Wat weten we nu?
- Het internationale uitwisselingsprogramma (jaarkinderen) gaat vanaf 1 januari 2021 weer van start maar dan binnen Europa.
- De opgegeven deelnemers voor het Vlielandkamp krijgen volgend jaar, als het doorgaat, voorrang.
Benut deze periode met betrekkelijk weinig jeugdactiviteiten om jeugd juist wel op het programma te zetten. Er blijkt veel
gebrek aan (of verkeerde) kennis over jeugdzaken te zijn. Er zijn allerhande presentaties beschikbaar, op te vragen bij onze
districtsvoorzitter jeugd Daniëlle Alders (danielle.alders@wyo.nl). Dus moeilijk hoeft het niet te zijn!

Ledenontwikkeling
Per 1 oktober was het ledenaantal in ons district 2472. Dat is 2 meer dan op 1 juli 2020. De
eerstvolgende betekenisvolle peildatum is 1 januari 2021, omdat dan de contributieafdracht aan
Rotary International geschiedt. Hopelijk is dan het ledenaantal nog steeds meer dan 2470. In
deze tijden van het tierende Covid-19 virus is het niet gemakkelijk om nieuwe leden te werven,
zeker niet als we alleen via zoom bij elkaar komen.

International Fellowship of Flying Rotarians (IFFR)
Huub van Heur, lid van RC Leudal, vraagt aandacht voor IFFR. Deze fellowship is opgericht in 1965 in Seatle (USA). Wereldwijd
zijn er zo’n 20 sections met meer dan 1000 leden. Alle leden zijn vliegminded Rotaryleden met en zonder brevet, met en
zonder vliegtuig.
Huub is momenteel president van de section Benelux, waarvan de leden
uit Nederland, België en Luxemburg komen. Hij constateert dat de meeste
Rotaryleden geen weet hebben van het bestaan van externe fellowships
buiten hun club. Daarom is een blik op hun website
www.iffrbenelux.online of de internationale site www.iffr.org zeker de
moeite waard.
Voor de webversie klik op navolgende link: website D1550
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