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The Rotary Foundation heeft minder
budget voor Matching Grants

Future Vision of Rotary
D1600 pilot district

In de vorige Nieuwsbrief (februari 2009) moest ik
u mededelen dat het budget voor Matching
Grants voor het Rotaryjaar 2008-2009 vrijwel
volledig uitgegeven was.
De wereldwijde financiële crisis heeft ook invloed op het beschikbare budget voor het lopende Rotaryjaar 2009-2010. De trustees hebben
besloten om een aanzienlijk lager budget beschikbaar te stellen. Dit heeft naar verwachting
tot gevolg dat voor het einde van dit kalenderjaar
al het beschikbare geld op zal zijn.
Dus mijn oproep om Matching Grant aanvragen
zo spoedig mogelijk in te dienen.

In het Future Vision Report is een visie neergelegd over
de toekomst van TRF (The Rotary Foundation). Grote lijn
uit deze visie is:
- Meer verantwoordelijkheid delegeren naar de Districten,
- Kiezen voor een beperkt aantal aandachtsgebieden,
- Meer zichtbaarheid kweken voor TRF,
- Centraal de middelen besteden aan grootschalige
projecten.

Wel blijft het daarna mogelijk om bijdragen uit
het DDF (District Designated Fund) beschikbaar
te stellen. De totale financiële ondersteuning
vanuit The Rotary Foundation voor uw project
wordt dan echter wat minder.
Uiteraard zijn de leden van de D1600 Rotary
Foundation Commissie graag bereid om u met
uw aanvragen te helpen en nadere informatie te
verstrekken.

D1600 is een van de 100 districten die meedoet aan de pilot fase voor de realisatie van de Future Vision. Als enige
van de 7 Nederlandse Districten die gekozen is, rust op
D1600 ook de taak de andere Districten op de hoogte te
houden en de ervaringen te delen.
Uw Districtscommissie zal ook u blijven informeren.

Polio-postzegels
Rotarian Ton van Vliet, Inkomend Gouverneur, levert
(vanuit de Rotary Postzegelverzamelaars Club) een bijdrage aan de Rotary challenge om de grant van de Bill en
Melinda Gates Foundation te verdubbelen.

Siebe Stellingwerff Beintema
Voorzitter TRF Commissie D1600

Tamara Turcan afgestudeerd
Tamara is teruggekeerd naar haar vaderland
Moldavië, na voltooiing van haar studie “Peace
and Conflict Resolution” aan de Universiteit van
Brisbane. Ze heeft nu gesolliciteerd bij Unicef en
hoopt daar als consultant aan de slag te kunnen
gaan. In kranten hebben recent uitgebreide artikelen gestaan over de politieke ontwikkelingen
in Moldavië. De rust is in dit land nog lang niet
teruggekeerd en kinderen, het speciale aandachtsgebied van Tamara, dreigen daar indirect
het slachtoffer van te worden.
D1600 kijkt met voldoening terug op het mogelijk
maken van Tamara’s opleiding.

Tot nu toe is rond de EUR 30.000,-- opgebracht. De actie
is dus een doorslaand succes! Ook u kunt meewerken aan
het succes ,door EndPolioNow postzegels te plakken!
Een velletje van 10 postzegels kost EUR 6,60 + verzendkosten en is te bestellen bij: a.van.vliet09@freeler.nl.
Dus: veel velletjes bestellen!
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Ambassadorial studenten in D1600
Ambassadorial Students 2009-2010.
Ook dit jaar studeren buitenlandse studenten met een beurs van The Rotary Foundation in Nederland. In ons district D1600 verwachten we drie studenten. Zoals u in de vorige Nieuwsbrief kon lezen, zijn deze studenten Ambassadeur van en voor Rotary. Nodig hen uit om kennis met je club te maken!
Leonida Giunta uit Italië studeert International Relations aan de Erasmus Universiteit
Phillipa McKenzie uit Nieuw Zeeland studeert Rechten aan de Universiteit Leiden
Sarah Brittingham uit de Verenigde Staten studeert Development Studies aan het Institute of Social Studies
Nodig een of meerdere van deze studenten uit voor een presentatie bij uw Rotaryclub. Geven van presentaties
behoort bij hun uitwisseling!
Bas Hendriksen, Rotaryclub ’s-Gravenhage-Noord, email: bas.hendriksen@xs4all.nl
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Rotary Foundation Commissie D1600, Ambassadorial Students coordinator

Geslaagde GSE - uitwisseling met Israël
Het Nederlandse GSE-team, dat van 9 mei tot 8 juni 2009, in Israel was, ziet met voldoening terug op de opgedane ervaring. Uit de verslagen van de deelnemers citeren we:
-

The GSE gave me more than I could have expected, it was an unbelievable and fantastic experience.

-

My outlook on Israël has changed a lot. My outlook on my own country changed a bit too, by hearing what
people from the Middle East think of Europe and The Netherlands.

-

The most important aspect of the exchange was to experience that most of the Israelians want peace, but
that the orthodox jews are the problem.

-

My outlook on the host country has changed a lot. I think the Israeli are very nice and warm people who
care a lot about their social surroundings.

-

To me the most important aspect of the exchange was the overwhelming hospitality of all my hosts. Their
warmth in combination with their openness and involvement was thrilling. I never ever forget this feeling
that was given to me again and again by hostfathers, mothers and children that were actual strangers, but
proofed not to be.

Het Israëlische GSE-team bezocht Nederland in mei 2009. De organisatie van de bezoeken heeft op het laatste
moment nogal wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk hebben de Rotaryclubs ’s-Gravenhage, DelftVermeer en Rotterdam-Botlek, een zeer interessant en leerzaam programma aan de Israëlische deelnemers kunnen bieden.

In 2010 GSE - uitwisseling met Filippijnen
Van 5 maart t/m 5 april 2010 gaat een GSE-team District 3790 in de Filippijnen bezoeken. In juni hebben alle
clubs hierover informatie ontvangen. Tot 1 september kunnen kandidaten worden voorgedragen. Haast u! Want
kan nog net!
Johan Smit, Voorzitter GSE-Commissie

Matching Grants
Hoewel het budget voor Matching Grants lager is dan in vorige jaren, kunnen ze wel worden aangevraagd. Haast
u, want als het budget op is worden geen aanvragen meer gehonoreerd.

District Simplified Grants
Voor projecten in het eigen district kunnen Rotaryclubs een beroep doen op een bijdrage uit het District Designated Fund. Op deze uitgaven is geen stop gezet.

Polio Challenge
De Rotaryclubs in D1600 zijn positief over deze laatste inspanning om deze invaliderende ziekte uit te
roeien. Het is ook in polio-vrij Nederland duidelijk dat het gevaar voor polio zelfs hier bestaat als wij nu niet
doorpakken! De komende maand zullen de clubvoorzitters door de districtcoördinator Hans Meerburg
worden benaderd over de resultaten tot nu toe. Hans kan altijd worden gevraagd voor tips en aanvullende
informatie (email: potard@planet.nl of mobiel: 06-51170552).
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Samenstelling van de TRF-districtscommissie:

voorzitter: Siebe Stellingwerff Beintema; RC Voorhout; T 0252-214939; 06-53310357; siebe@stellingwerff..nl
secretaris: Wim Boone; RC Zoetermeer; T 079-3213505; wimboone@planet.nl
Regiovertegenwoordigers:
- regio I
Bas Hendriksen; RC's-Gravenhage-Noord; T 070-3240555; 06-55127078; bas.hendriksen@xs4all.nl
- regio II
Ton van Vliet; RC De Rottemeren; T 010-5212941; 06-53470029; a.van.vliet09@freeler.nl
- regio III
vacature
- regio IV
Bert Verhoeks; RC Hillegom-Lisse; T 0252-518430; bertverhoeks@versatel.nl
- regio V
Wim Boone; RC Zoetermeer; T 079-3213505; wimboone@planet.nl
- regio VI
Dolf van Eendenburg; RC Het Westland; T 0174-641571; syhari@kabelfoon.nl
- GSE
Johan Smit; RC Schiedam; T 0252-221244; 06-12131989; johansmit@zonnet.nl
De DG en DGE maken qualitate qua deel uit van deze commissie.
H

