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Jeugduitwisselingen
De maand oktober staat bij Rotary in het teken van New Generations (jeugd). Van
oudsher is Jeugduitwisseling een van de belangrijke Rotary programma’s net als de
RYLA. Dit jaar staan die op een lager pitje vanwege de situatie met Corona, maar
volgend jaar worden de programma’s weer opgepakt en worden er weer de nodige
jongeren uitgewisseld. Vanuit Nederland worden er circa 50 jongeren uitgezonden en
worden er ook ongeveer 50 jongeren vanuit alle werelddelen in Nederland retour
ontvangen. Door Corona ontstaan er nu ook meer uitwisselingen tussen Europese
landen.
Voor meer informatie over jeugduitwisselingen kun je contact opnemen met Jeugd
Commissie voorzitter Daniëlle Alders (RC Weert) of kijken op de districtswebsite.
Binnen Rotary zijn er natuurlijk wereldwijd mensen die jeugdprogramma’s organiseren
en begeleiden. Daar was in september het EEMA congres voor georganiseerd. Dit keer
virtueel vanuit een studio en niet zoals gepland in Heerlen. Hierdoor kon Rotary
International President Holger Knaack ook een presentatie houden. Hij vertelde
enthousiast dat hij al meer dan 30 jongeren had opgevangen als gastgezin! De
verschillende presentaties staan op de EEMA website. Volgend jaar wordt EEMA
hopelijk wel live gehouden in ons District.

End Polio Now (EPN)
Op 25 augustus is het hele continent Afrika door de WHO poliovrij verklaard, nadat sinds 2016 in Nigeria geen
poliobesmettingen meer zijn vastgesteld. Nu zijn er nog twee landen in de wereld met endemische kinderverlamming:
Afghanistan en Pakistan. Rotary International heeft in 1985 de kinderen van de wereld beloofd het poliovirus uit te roeien, dus
we gaan door. Bij de clubbezoeken besteed ik er ook steeds aandacht aan. Ik merk dat clubs nog steeds achter de actie End
Polio Now staan.
Op 24 oktober is het Wereldpolio dag. Wat doet jouw club om EPN te ondersteunen?
Maak het vooral kenbaar door er op social media aandacht aan te besteden. Maak leuke foto’s
van de tulpenbollendoosjes, actiefoto’s bij het planten van de bollen, stuur een persbericht aan de
lokale pers als je een groot bollenveld gaat aanleggen…
Mocht je in oktober een andere actie willen ondernemen met je club denk dan eens aan het
versoberen van de maaltijd bij de clubbijeenkomst. Het verschil in prijs als je bijvoorbeeld een
keertje soep met brood eet met elkaar kun je ook doneren. Mocht je meer inspiratie nodig
hebben neem dan contact op met Ellen van der Zweep (RC Elst-Overbetuwe), onze
vertegenwoordiger in de landelijke poliocommissie.

Vacatures
-

We hebben op dit moment twee belangrijke vacatures in ons district te weten
Gouverneur 2023-2024
Assistent-gouverneur regio III (Den Bosch en omgeving)
Heb je belangstelling om gouverneur of assistent-gouverneur te worden, neem dan contact met mij op voor meer informatie.

Rotary Institute
Op zaterdag 10 oktober 2020 van 10.00 tot 12.30 (CEST) uur kun je thuis of waar dan ook deelnemen aan een internationale
Rotarybijeenkomst voor Rotarians, Rotaractors en hun partners uit 90 Europese districten. In een dynamisch virtueel
programma kun je individueel of in clubverband inspiratie opdoen. Ook is er ruimte om kennis en ervaringen te delen. Het
thema van de uitzending is ‘Rotary without Borders’. We laten zien dat service en acties van Rotary geen grenzen kennen. Het
programma staat in het teken van verbinden, ontmoeten, kennis delen, inspireren, over grenzen heen kijken en
samenwerken. Er hebben zich al meer dan 200 mensen ingeschreven.
Het Rotary Institute wordt live uitgezonden vanuit Nederland. Naast het
plenaire gedeelte zijn er acht breakout sessies. Zeven over de area’s of
focus van de Rotary Foundation en een sessie over ‘Shaping Rotary’s
Future’. In de break-out sessies worden er interessante projecten van clubs
en districten uit heel Europa besproken. Met de presentatie en bespreking
van deze projecten laten we zien wat Rotary juist in deze tijd kan
betekenen. Voor meer informatie over dit evenement klik hier.

District Leden Commissie (DLC)
Zoals bekend daalt het ledental hard in ons district. De DLC onder aanvoering van Desirée van Goch (RC Leudal) is een
onderzoek gestart naar de oorzaken van het vertrek van zoveel leden in één jaar. De resultaten worden in oktober
gepresenteerd.
De DLC houdt in ons district revitalisering workshops, tijdens twee avonden met in het midden een
ledentevredenheidsonderzoek wordt samen onderzocht waar de club staat, wat voor club men wil zijn en welke acties nodig
zijn om leden te behouden en hoe nieuwe leden te werven.
Begin september hield DLC een proefworkshop op twee avonden voor RC Helmond-Quartier van Peellandt.
Voorzitter Daniël de Klein vertelt hieronder over zijn ervaringen met deze workshop:
Samen met de Desirée van Goch van de District Leden Commissie hebben we recentelijk tijdens een tweetal workshops gekeken
naar de identiteit, het beleid, de organisatie en de branding van onze Rotaryclub. Wij kijken inmiddels terug op twee geslaagde
en inspirerende workshops die ons waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Op een open, respectvolle en doortastende manier
heeft Desirée ons een spiegel voorgehouden en onze pluspunten, maar ook onze pijnpunten blootgelegd. Samen hebben we
gekeken naar praktische handvatten en tips om onze club in de toekomst nog beter te laten functioneren. De uitkomsten van
de workshops vormen de input voor ons nieuwe meerjarenbeleidsplan.
Met name de persoonlijke aandacht en het geleverde maatwerk sprak ons bijzonder aan in dit traject. Desirée nam uitgebreid
de tijd om onze club te leren kennen en stemde de inhoud van de workshops daarop af. Tussen de twee workshops heeft een
ledentevredenheidsonderzoek plaatsgevonden in de vorm van een enquête die door nagenoeg alle leden is ingevuld. Een deel
van de vragen was specifiek aangepast op de situatie binnen onze club, waardoor we een goed beeld kregen en gericht het
gesprek met elkaar aan konden gaan. Ik kan elke club aanbevelen om eens op zo’n verfrissende manier te kijken naar je eigen
club.

Partnerschap SDG Nederland
Ons district heeft zich aangesloten bij de Nederlandse SDG organisatie. Wij kunnen als Rotary
namelijk concreet bijdragen aan zeven doelen met onze kennis, ervaring en met ons internationale
netwerk. Sommige doelen sluiten zelfs naadloos aan op onze Focusgebieden.
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien
doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de
landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen
kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
De zeven doelen die wij als District ondersteunen zijn:
Geen Armoede, Geen Honger, Goede Gezondheid en Welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Schoon Water en
Sanitair, Vrede, Justitie en sterke Publieke Diensten

Clubbezoeken
De afgelopen weken heb ik gelukkig weer een groot aantal fysieke bezoeken kunnen brengen aan Rotaryclubs in het District.
Er zijn bepaalde thema’s die steeds terugkomen bij een dergelijk bezoek, zoals het behouden van leden en het aantrekken van
nieuwe leden maar ook het werven van fondsen in deze tijd. Vanuit een ander district kreeg ik een leuk voorbeeld daarvan
toegestuurd. De leden van RC Winschoten hebben in de rustige Covid-19 maanden een Rotarylegpuzzel ontwikkeld voor het
goede doel. De volledige opbrengst van deze puzzelverkoop gaat naar EndPlasticSoup. Voor meer informatie klik hier. In
oktober ben ik op bezoek bij RC Elsloo-Maaskant, die hebben een virtuele whisky proeverij voor het goede doel
georganiseerd. Heel innovatief.
1 oktober
2 oktober
5 oktober
6 oktober
8 oktober
9 oktober
12 oktober
13 oktober

RC Midden Betuwe – Valburg
RC Helmond
RC Venlo Maas en Peel
RC Son en Breugel
RC Wijchen-BeuningenTweestromenland
RC Best-Oirschot
RC Geldermalsen-Waalkant
RC Tiel

14 oktober
15 oktober
19 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
27 oktober
29 oktober

RC Tiel-Waalstreek
RC Eersel en RC Bladel-Reusel-De
Mierden
RC Heerlen-Land van Rode
RC Elsloo-Maaskant
RC Geleen
RC Nijmegen
RC Heerlen
RC Eindhoven-Eeckaerde

Agenda
7 oktober 2020
10 oktober 2020
24 oktober 2020
26 november 2020

RBC regio II (Nijmegen)
Institute uitzending
Wereldpolio dag
RBC regio V (Helmond)

30 november 2020
26 en 27 maart 2021
29 mei 2021

Voor de webversie klik op navolgende link: website D 1550
U krijgt deze gouverneursbrief omdat u Rotarylid bent en uw gegevens in LEAD staan vermeld

Arnold Veldman, DG 2020-2021 D1550E:
Gouv2020-2021@rotary-d1550.nl
M: 06-37318060
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RBC regio III (Den Bosch)
PETS & Assembly
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