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Voorwoord van Toby Bouman

Het oude jaar is weer voorbij; een jaar waarin
ons veel te vroeg onze oud-gouverneur en oudvoorzitter van onze Commissie Cor van de
Merwe is ontvallen.
Het nieuwe kalenderjaar is begonnen en wij
maakten goede voornemens en maken nieuwe
plannen. Ik wens ieder een goede uitkomst van
die voornemens en plannen en een gezond
2008!
Het werk voor Rotary Foundation gaat onverdroten voort;
Eind vorig jaar bereikte ons het bericht dat The
Bill Gates Foundation de Poliocampagne met
US $ 100 miljoen wil steunen.
De Group Study Exchange naar Washington
gaat van start; zie hiernaast. Op deze plek wil ik
even kwijt dat wie het Seminar van 15 november jl. heeft gevolgd onder de indruk moet zijn
gekomen van een geweldig verhaal van Miranda Verhoeven, die deelneemster was aan de
GSE-uitwisseling naar Indonesië; de “Chanceof-a-lifetime” kan zelfs leven veranderen!
Zeer recent is verschenen het jaarrapport 20062007 van onze Foundation. Dit rapport – alsmede dat van Rotary International – kan gezien
worden op de bekende website www.rotary.org.
Interessante lectuur! Vermeldenswaard hier is
dat de uitgaven van de Foundation dat jaar de
US $ 100 miljoen hebben overschreden.
Ik wens jullie allen een actief jaar en hoop op
een gulle bijdrage van Rotarians aan onze
Foundation, die op vele manieren bezig is met
ons motto: “Doing good in the world”.

D1600 ontvangt Amerikaans GSE team
Elk jaar vindt een uitwisseling plaats van Group Study Exchange teams tussen districten van Rotary. Voor de uitwisseling maakt de inkomend Gouverneur, tijdens zijn opleiding in Anaheim, afspraken met een inkomend Gouverneur van een ander District.
In het jaar 2007-2008 vindt de uitwisseling plaats met het
Amerikaanse District 7620.
Het inkomende GSE team wordt ontvangen door de Rotaryclubs Delft-Koningsveld, Hellevoetsluis, Rijnwoude en
Wassenaar-Ter Horst.
Het Amerikaanse team bestaat uit:

Lisa Dwyer
Health Scientist
National Center for Health Statistics

Monique Falconer
Preventive Medicine Resident
University of Maryland

Kimberley Farmer
Membership Manager
Council of Independent Colleges

Bonnie Stephenson
Field Sales Representative
Black & Decker, Inc.

Teamleider is:
Betty Schweitzer
Rotaryclub of Annapolis

Deze Nieuwsbrief wordt elektronisch verzonden naar de RoFo-commissarissen* van alle clubs in D 1600
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GSE 2008 team naar Washington
Gedurende de periode 19 april t/m 17 mei 2008 zal een Group Study Exchange plaatsvinden met Washington in
District 7620. Het GSE team is inmiddels samengesteld en stelt zich hieronder voor:
Sanne van der Harg (28)
"An experience of a lifetime!"
Sanne studeerde strafrecht aan de RU Leiden en is werkzaam als senior parketsecretaris zware
criminaliteit bij het parket ’s-Gravenhage
Voorgedragen door RC Delft

Simon den Haak (27)
Amerikanen stralen vrijwel altijd een enorme energie en positivisme uit. Die mentaliteit spreekt mij
zeer aan. En als lobbyist is Washington natuurlijk een prachtige bestemming: het hart van de
Amerikaanse politiek!
Simon studeerde Talen en Culturen van Latijns-Amerika aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als projectcoördinator government affairs bij Nutricia.
Voorgedragen door RC De Rottemeren

Wendy te Slaa (31)
Ik ben geïnteresseerd in de Amerikaanse samenleving en wil beroepsmatig gezien meer weten
van het Amerikaanse zorgstelsel. Ik ben benieuwd naar de verschillen die we ongetwijfeld zullen
gaan ervaren. Kortom: de GSE is voor mij een geweldige kans op meerdere vlakken!
Wendy studeerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is werkzaam als afdelingsmanager poliklinische revalidatie bij Rijndam revalidatiecentrum.
Voorgedragen door RC Delft-Koningsveld

Joost Dekker (27)
We komen aan in een VS in roerige tijden: verkiezingen, een aankomende recessie en een regering die in haar laatste periode nog wil scoren. Fantastisch om hier straks middenin te staan.
Joost studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit van Antwerpen. Joost is werkzaam bij de afdeling
Marketing en Sales van Europe Container Terminals.
Voorgedragen door RC Rotterdam-Bernisse

Ilse van der Jagt (35), teamleider
Als GSE teamleider ben ik er medeverantwoordelijk voor dat de uitwisseling voor de deelnemers
een onvergetelijke ervaring wordt. Vanuit professioneel oogpunt ben ik vooral nieuwsgierig naar
het verschil in besturing en organisatie van Nederlandse en Amerikaanse zorginstellingen.
Ilse is lid van RC Duivenvoorde (Leidschendam) en werkt als teammanager Ambulante Zorg bij
VIA, Landelijk Centrum GGZ en Gehoorstoornissen in Leidschendam.

Matching Grants!
Peace and Conflict Resolution Scholar

De afgelopen jaren bent u in dit deel van de
Nieuwsbrief geïnformeerd over de ervaringen van
Stephanie Borsboom met haar studie aan Duke
University in het kader van de Rotary Centers for
International Studies in Peace and Conflict Resolution.
Deze postacademiale opleiding zal de komende jaren een van de speerpunten van het beleid van de
Rotary Foundation zijn. De kosten van deze opleidingen, die gegeven worden aan zes universiteiten
verdeeld over de hele wereld, komen voor rekening
van de Rotary Foundation.
Uw D1600 Rotary Foundation
Commissie heeft ondersteuning
verleend aan Tamara Turcan uit
Moldavië, zodat zij aan dit programma mee kan doen.
Moldavië, onafhankelijk sinds 1991, ligt in de Balkan tussen Roemenië en Oekraïne en heeft interne
problemen met het deel Transnistria, dat zichzelf
onafhankelijk heeft verklaard. Tamara werkt hier
aan het verbeteren van de verstandhouding tussen
de verschillende bevolkingsgroepen.
Via contacten van Stephanie had Tamara kennis genomen van het Rotaryprogramma, maar het
lukte haar in eerste instantie niet om via een locale
rotaryclub of via het locale District haar aanvraag in
te dienen. Wij hebben de ondersteuning van de aanvraag op ons genomen en zijn trots dat zij door de
selectieprocedure is gekomen en in 2008 haar studie
zal aanvangen aan de University of Queensland,
Brisbane, Australië.
Op de logische vraag: “Waarom moet D1600 ondersteuning geven aan iemand uit Moldavië?” is het
antwoord: “Waarom niet? Dit programma is gericht
op het verminderen en oplossen van spanningen in
de wereld. Het levert de komende generatie wereldleiders op. Zorgt voor vrede en veiligheid in de wereld. Wij van D1600 zijn trots dat wij een bijdrage
kunnen leveren.”
Nog beter is het wanneer we een club uit ons district
kunnen ondersteunen met hun voorstellen.

Gedurende de laatste maanden zijn Matching Grants
toegekend voor:
RC Rotterdam-Botlek, US$ 7.759,-- t.b.v.
meubilair voor kindertehuis Roemenië
RC Oegstgeest en Omstreken, US$ 3.000,-t.b.v. gezondheidszorg Kenia
RC Rijnacker-Nootdorp, US$ 20.000,-- t.b.v.
watervoorziening Thailand
Fiscale vrijstelling

Vele Rotaryclubs hebben een Stichting Community
Service. Om giften aan deze Stichtingen fiscaal aftrekbaar te doen zijn, dienen ze bij de belastingdienst Den
Bosch geregistreerd te zijn.
D1600 Rotary Foundation Seminar
Op 15 november 2007 heeft in Rotterdam een drukbezocht
seminar plaatsgevonden. Met 80 deelnemers was de zaal
goed gevuld, maar het was spijtig dat slechts de helft van de
clubs in ons District was vertegenwoordigd. De Rotary
Foundation is het ideale instrument om inhoud te geven aan
het wezen van het lidmaatschap van Rotary, namelijk “Service above Self”. Met kennis erover doe je meer!
Toby Bouman gaf informatie over de programma’s van de
Foundation, zoals die gericht op humanitaire en op educatieve doelen.
Carol Govers, RC Elst Over Betuwe, gaf inzicht in de financiën van de Rotary Foundation.
John Reeves, RC the Hague Metropolitan, en Carel van
Waay, RC Zoetermeer, deelden hun praktische ervaringen
en gaven praktische tips bij het aanvragen van Matching
Grants.
Miranda Verhoeven vertelde enthousiast over haar ervaring
als deelnemer aan de GSE uitwisseling met Indonesië en
welke invloed die heeft gehad op het leven en werken van de
GSE-deelnemers.
Zone seminar in Bunnik

Op 27 oktober organiseerde Zone Coördinator Ruud
Hoorweg een seminar voor Foundation Officers.
Ook hier werd op praktische manier getoond wat de
Rotary Foundation doet in de wereld. Zo werden de
Polio immuniseringsacties en de Peace en Conflict
Resolution Studies aansprekend belicht.
De komende jaren zal de structuur van de Rotary
Foundation op de schop gaan. Als het zover is dat dit
praktische gevolgen heeft, hoort u dit van ons!

Samenstelling van de RoFo-districtscommissie:
voorzitter: Toby Bouman (PDG); RC Voorschoten-Leidschendam, T 070-32505782, olicana@planet.nl
secretaris: Siebe Stellingwerff Beintema; RC Voorhout; T 0252-214939; 06-53310357; siebe@stellingwerff.nl
* Regiovertegenwoordigers:
- regio I
Leo Samama; RC 's-Gravenhage-Zuid; T 070-3860812; 06-55874675; leo@leosamama.nl
- regio II
Ton van Vliet; RC De Rottemeren, T 010-5212941; 06-53470029; a.van.vliet09@freeler.nl
- regio III Rien Schoon; RC Hellevoetsluis; T 0181-316272; F 0181-323375; rien.schoon@hetnet.nl
- regio IV
Siebe Stellingwerff Beintema; RC Voorhout; T 0252-214939; 06-53310357; siebe@stellingwerff.nl
- regio V
Carel van Waaij; RC Zoetermeer; T 079-3167572; 06-26388484; carelvanwaaij@wanadoo.nl
- regio VI vacature
- GSE
Marcel Groosman; RC Maassluis; T 015-5990384; F 015-5990385; mgroosman@zonnet.nl
De DG (2007-2008: Hans Meerburg) en de DGE (Govert van Wesel) maken qualitate qua deel uit van deze commissie.

