Gouverneursbrief september 2017.
Clubbezoeken:
In augustus hebben er geen clubbezoeken plaats gevonden. In deze vakantie maand hebben veel clubs gezamenlijke bijeenkomsten met andere clubs in de regio, of gezelligheid bijeenkomsten met de niet vakantie vierende leden of helemaal even
een stop in de clubbijeenkomsten. Iedere club vult dat op een eigen wijze in. Maar wat overblijft is dat wij allen hopen dat
iedereen weer gezond en wel van vakantie is terug gekeerd.

Ryla (Rotary Youth Leadership Award):
In de vorige nieuwsbrief was reeds een kort berichtje opgenomen over de op 1 juli door Rotaryclub Weert samen met Rotaract Midden Limburg georganiseerde Ryla dag. Door omstandigheden heeft deze Ryla zich beperkt tot één welgevulde dag,
met als inhoud “connecting people”. De dag stond in het teken van integratie tussen Nederlandse jongeren en jongeren
met een migratie achtergrond. Er waren twintig deelnemers en vijf nationaliteiten in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Er was
professionele begeleiding van medewerkers van het AZC uit Weert, die tevens de accommodatie ter beschikking stelde. De
zes denkhoeden van Edward de Bono waren verweven in een outdoor programma om veel te kunnen leren van de ander,
maar ook over jezelf . Er was sprake van veel respect voor de ander en er waren vele evaluatie momenten en culturele uitwisselingen. De deelnemers scoorden een negen voor deze Ryla dag en gingen zeer voldaan naar huis. Er zijn nieuwe
vriendschappen ontstaan, groep apps ingericht en nieuwe afspraken gemaakt. Kortom “een waardevolle dag voor iedereen”.
Maar een nieuwe Ryla staat weer voor de deur. Van 17 tot 19 november organiseren de Rotaryclubs Horst aan de Maas en Venlo Maas en
Peel bij De Schatberg in Sevenum een Ryla met als thema “situationeel
leiderschap”. De deelnemers krijgen een uitdagend programma waarin
ontwikkeling van leiderschap ofwel het nemen van initiatieven en/of
het aandragen van oplossingen gericht op onderlinge samenwerking,
centraal staan. Het programma vangt aan op vrijdag 17 november
18.00 uur en eindigt op zondag 14.30 uur. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 28 jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar. Hebt U
in Uw kennissenkring jongeren die hiervoor belangstelling hebben en
woonachtig in ons district 1550, meldt ze dan aan. De volgorde van
inschrijving is bepalend bij overtekening. De kosten bedragen € 275,00 per deelnemer en komen voor rekening van de Rotaryclub, die de deelnemer(s) aanmeldt. Aanmelden graag voor 1 november via ryla1550@gmail.com.

Internationale jeugduitwisselingen:
Internationale jeugduitwisselingen staan in de actualiteit van Rotary International. Het staat in het teken van “jongeren uit
de hele wereld” die elkaar ontmoeten. RI heeft een vast geloof dat er door ontmoetingen van jonge mensen, die open
staan voor andere culturen, een andere taal willen leren en die zich buiten de bekende omgeving willen begeven, een kans
bestaat op wereldvrede. Indien er binnen Uw club belangstelling bestaat, bijvoorbeeld van Uw jeugdcommissaris, dan is er
op zaterdag 7 oktober een landelijke informatiedag, die ook open staat voor ouders en studenten die voor uitwisseling in
aanmerking wensen te komen. Deze dag valt samen met de door ons district georganiseerde ledencontactdag , waarbij aan
dit onderwerp ook aandacht zal worden gegeven. Bent U geïnteresseerd in deze landelijke dag, dan kunt u contact opnemen met Aart Haitjema; pr@rotaryyouthexchange.nl.
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Shelterbox:
Het shelterbox project is ontstaan bij gelegenheid van een millennium project van Rotaryclub Helston-Lizard in Cornwall
(Groot Brittannië) en geïnitieerd door Tom Henderson. Een shelterbox bestaat uit een kist met daarin een noodhulppakket met o.a. een ruime dubbelwandige familietent. Daarnaast zijn er essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen
eten, drinken en slapen. Er is ruimte voor ca 8 personen. Het shelterbox response team reageert meestal binnen 24 uur
en zorgt ervoor dat er binnen 2 á 3 dagen shelterboxen beschikbaar zijn in gebieden waar als gevolg van (natuur)
rampen vele mensen dakloos zijn geworden. De kosten van een shelterbox zijn € 750,00.
Tijdens de ledencontact dag op 7 oktober in Weert zal een shelterbox aanwezig zijn. ”Uw ondersteuning komt goed
terecht”.

End Polio Now tulpenbollen actie:
Voor het vierde jaar zijn we gestart met de verkoop van tulpenbollen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de nog
drie jaar durende actie “End Polio Now”. Onze ambassadrice Ellen van der Zweep (Rotary club Elst Over Betuwe 0651257373) is graag bereid tijdens club of regio bijeenkomsten een inspirerend verhaal te komen houden. Van ieder
doosje van € 15,00 (25 stuks) gaat uiteindelijk o.a. via de verdubbelaar van de Bill Gates Foundation 30,00 naar dit goede doel. Tijdens onze district-ledencontactdag op 7 oktober a.s. in Weert zal Ellen van der Zweep met een stand aanwezig zijn en graag tulpenbollen verkopen, maar je kunt ze ook bestellen, liefst per club en minimaal 10 doosjes,
www.endpolionowtulp.nl

Ledencontactdag:
7 oktober aanvang 10.00 uur (voor inkomende voorzitters 9.00 uur) ledencontact dag.
Het is in deze brief al een aantal keren genoemd de datum van 7 oktober a.s. in Weert wordt de ledencontact dag georganiseerd door de Rotary club Weert Land van Horne. Er is een zeer inspirerend en uitdagend programma opgezet,
vooral gericht op clubbestuurders, nieuwe leden en overige belangstellenden. Ik nodig U graag uit de bijgesloten uitnodiging te bekijken en U aan te melden. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en bij overtekening zullen
we de volgorde van aanmelding moeten hanteren.

Belangrijke data:
7 oktober in Weert Ledencontact dag
17-19 november RYLA in Sevenum
17 maart 2018 Pets in Culumborg , voor inkomende voorzitters en foundation vertegenwoordigers “verplicht”
4-8 april 2018 European Convention Rotaract te Antwerpen
20 april 2018 Internationale Rotary boomplantdag
26 mei 2018 in Helmond, automotive campus, district conferentie
23-27 juni 2018 Rotary Convention in Toronto (Canada). Inschrijving is open
1-5 juni 2019 Rotary Convention in Hamburg
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Clubbezoeken:
5 september 18.00 uur Hoensbroeck

20 september 17.30 uur Nijmegen Stad en land

6 september 18.15 uur Vught

21 september 18.00 uur Eindhoven Zuid

7 september 18.00 uur Heusden

22 september 12.00 uur Best-Oirschot

11 september 18.15 uur Deurne Asten Someren

25 september 18.00 uur Nuenen

12 september 18.00 uur Schaijk- Land van Ravestein

26 september 18.00 uur Tiel

13 september 18.00 uur Oss-Maasland

27 september 18.30 uur Eindhoven International

14 september 18.15 uur Geleen

28 september 18.00 uur Bladel, Reusel -de Mierden

15 september 12.30 uur Nijmegen

29 september 12.15 uur Helmond

15 september 17.00 uur Wamel-Maas en Waal

3 oktober 18.00 uur Reuver-Meerlebroek

18 september 17.30 uur Geldermalsen-Waalkant

4 oktober 18.30 uur Elsloo-Maaskant

9 september 18.00 uur Eindhoven Soeterbeek

5 oktober 18.00 uur Veghel

Wetenswaardigheden:
Weet je dat er veel discussie is over ledenaantallen. “Everstone” hanteert Rotary Central en wij LEAD. Doordat er nog
steeds clubs zijn in ons district die niet zijn gesynchroniseerd met Rotary Central blijven we discussie houden. District
1550 lijkt te groeien, doch het klopt niet met de Amerikaanse cijfers.
Weet je dat wij over de hele wereld 1.233.172 leden hebben in 35.533 clubs? Rotaract kent 233.450 leden in 10.150 clubs
en interact 495.880 leden in 21.560 clubs. Waarom lukt het niet de omvang van Rotaract en interact in Nederland te laten toenemen?
Weet je dat de End polio now tulp echt aan ons district is te danken? Namens de zeven gouverneurs heeft onze Jan Hol bij
een fondsenwervingsactie voor de aardbeving in de Filippijnen een bod uitgebracht op een rood gele tulp van € 11.000.
Daardoor kwam de licentie terecht bij onze Rotary districten in Nederland en mochten wij de naam geven. Daarmee is
onze actie gestart met de naam “End polio now” tulp. Via het bedrijf van Jan Hol, Holbox (Roermond), werd een mooie
verpakking gemaakt en ander reclame materiaal. Als er één district is dat voorop moet lopen bij de aankoop van deze bijzondere tulp dan is dat 1550. Kom op dus!!

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