Korte introductie van de nieuwe Gouverneur 2018-2019, Sjerp van der Vaart
Rotary is voor mij altijd een plek van vriendschap geweest, van waaruit
verbinding en dienstbaarheid aan de samenleving mogelijk is. Vaak is
fellowship in en door al die dingen die we samen doen al het cement voor
jarenlange vriendschappen.
In mijn werkzame leven heb ik Rotary gekoesterd als een plek waar ik op adem
kon komen, waar je dingen onbevangen in een vertrouwde omgeving met elkaar
kunt delen en waar er altijd weer de mogelijkheid is om andere mensen te
ontmoeten en te spreken. Een groot voorrecht.
Na mijn studie geschiedenis aan de universiteit van Utrecht heb ik lang gewerkt
in de journalistiek, eerst bij het Parool en later lang bij het Financieele Dagblad.
Internationale ervaring kwam na zuid-oost Azie (Parool) en in Brussel voor de
EU (Financieele Dagblad). Later was ik uitgever in directiefuncties bij de SdU
en het Algemeen Nederlands Persbureau. De laatste decennia voor mijn
pensioen (eind 2017), was ik verantwoordelijk voor de liaison-bureaus van de
EU ic het Europese Parlement (EP), eerst in Nederland en de laatste jaren in
Brussel. Ik ben er trots op in tal van rollen de EU en het EP te hebben mogen
vertegenwoordigen in zowel Nederland als in België. Een erg enerverende tijd
waarin de Europese Unie met veel nieuwe leden – inmiddels 27 leden (na de
Brexit) werd verrijkt - maar waar we in het laatste decennium van crisis naar
crisis lijken te gaan. En we weten dat een crisis naast chaos ook kansen biedt.
Mijn club is 's-Gravenhage Oost, een prachtige club waar de generaties elkaar
heel goed aanvullen en waar we elk jaar interessante nieuwe fellows mogen
verwelkomen. Ik ben mijn club zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat zij in
mij hebben gesteld bij de eerste stappen op deze mooie reis in Rotary, dank!
Na lang in Brussel te hebben gewoond, wonen we nu weer met zn tweeën in
Den Haag, mijn vrouw Jolanda van de Ven (dierenarts, NVWA) en ik. Onze
drie kinderen zijn uitgevlogen en overal actief in de samenleving, onze dochters
in Nederland en zoon in Mumbai (India) waar hij elektrisch vervoer in Azie
introduceert met zijn bedrijven, een wereld waar ook Rotary groot is en
waarvan ik hoop dat hij ooit ervaart wat mij zo mateloos boeit in Rotary, dat
van verbinding en vriendschap.
Laten we er met ons allen een inspirerend jaar van maken: Be The Inspiration!

