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Vriendinnen en vrienden, 

We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug! 

Voor sommigen onder ons het bestuursjaar en voor mij het voorzittersjaar, zit er bijna op. Ik heb 

afgelopen jaar ervaren als zeer afwisselend, positief en bijzonder. Kortom: “Er is veel werk verzet!” Ik 

wil jullie allen hiervoor van harte danken!  

 

Vriendinnen en vrienden, Ik ben heel blij, dat jullie er allemaal zijn. Van harte welkom op deze 41este 

bestuurswissel bij Dick en Ria. In het bijzonder onze aspirant-leden die worden geïnstalleerd: Candy, 

Frans-Willem en Rik. 

Door onder andere deze inauguratie is het formele gedeelte uitgebreider dan normaal. Om deze 

reden wil ik iedereen vriendelijk vragen in de flow van het programma mee te gaan op het moment 

als ik dit vraag. René, aan jou nu het woord. 

 

                                 --------------------------------------------------------------------- 

 

2016 2017 was een enorm transitiejaar. We waren juli vorig jaar met 19 leden.  

➢ De adviezen van commissie Elan zijn doorgevoerd – o.a. maximaal 3 keer per maand een 

bijeenkomst.  

➢ In mijn thema ‘samenzijn door doen’ lag het accent op de Fellowship en nieuwe leden werven. 

We hebben met vandaag meegerekend 9 nieuwe leden geïnaugureerd.  Jaap Visser – actief lid 

– is overleden. En één lid heeft opgezegd: hiermee komen we op 28 leden. 

➢ Twee oud-leden – Feike Wassenbergh en Hans Surie zijn overleden. 

➢ We hebben samen gestalte gegeven aan een prachtig lustrum. Ondanks kritische noten heeft 

iedereen genoten.  

➢ Erik Post als Global Grant Scholar Student. 

➢ Verder mede dankzij de inzet van de hele club, staan wij nu op dit punt. Een prachtige club 

met een bruisend enthousiasme. Mijn dank hiervoor aan ieder clublid.  

➢ En natuurlijk de Kascommissie IJsbrand en Hans, die zich de laatste weken flink hebben ingezet 

om de cijfers transparant te maken.  

➢ En dan niet te vergeten alle bestuursleden.  Daarom een attentie voor de bestuursleden die 

mij steeds terzijde stonden. 

 

                                 --------------------------------------------------------------------- 

 

Inaugureren Candy, Frans-Willem en Rik 
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PH Fellow Piet  

Mag ik vragen of Piet en René naar voren willen komen. En de andere leden en partners in een halve 

cirkel om ons heen. Zowel Piet als René krijgen de Paul Harris Fellow uitgereikt. Paul Harris is in 

Amerika de stichter van Rotary ruim 100 jaar geleden. 

Voor leden die bijzondere verdiensten hebben verricht, is het mogelijk een Paul Harris Fellow aan te 

vragen als waardering voor bijzonder getoonde inzet. 

Ik begin bij Piet. Enkele jaren geleden ben jij begonnen met de commissie Elan om onze club ‘nieuw 

leven’ in te blazen. Daarna heb jij initiatief en doorzettingsvermogen getoond voor nieuwe 

ledenwerving – dit met een groot resultaat. En ten slotte jouw betrokkenheid bij Vocational Service. 

Met jouw inzet heb jij de club ‘gezond’ gemaakt! 

 

PH Fellow René 

René, Ook jij bent voor de club van onschatbare waarde. Niet iedereen ziet en weet dit. Achter de 

schermen toon jij een enorme inzet. Het wordt komend jaar jouw 4e jaar secretaris! Daarnaast jouw 

inzet voor Community.  

Voor jou is dit de tweede PHF – deze nu is met een saffier. Als ik het goed heb, heb jij er voor Culinair 

Waterland al één ontvangen. 

René en Piet, voor jullie beiden geldt: Op grond van jullie vele verdiensten voor de club en de 

maatschappij, begrip creëren tussen mensen en volken en bijdragen aan vrede wil ik jullie graag de PH 

Fellow uitreiken. Beide zijn jullie Rotarian ‘pur sang’. Ondanks dat we ook hier discussies over hadden. 

De status en het imago van de club wordt hiermee verhoogd.  Chapeau.  

  

Overdracht keten Veronique 

Veronique, Niet zomaar heb ik jou gevraagd het voorzitterschap na mij op je te nemen. Afgelopen 

week hebben we de clubleden allemaal in topvorm meegemaakt. De verantwoordelijkheid ‘pakken de 

leden waar je bijstaat’.  

Ik weet zeker, dat jij met aansprekende clubactiviteiten, Community- en service projecten de 

Fellowship hooghoudt en versterkt, met de nodige transparantie.  

Het imago en de vitaliteit van de club zal onder jouw bezielende leiding veel meer body krijgen. Wij 

zijn zo jong als dat wij ons voelen. Dit zit in onze geest en heeft niets te maken met leeftijd. 

Veronique, ik wens je veel succes toe met onze ‘jonge’ of moet ik zeggen ‘wilde’ honden? 

 

 

 


