
 
 

 

Rotaryclub Sittard 

HERFSTAVONDLEZINGEN 2009:  “De Kredietcrisis” 
 
Zoals gebruikelijk organiseert de Rotary Club Sittard in 2009 weer haar herfstavondlezingen. 
Dit jaar staan deze lezingen in het teken van de kredietcrisis. Iedereen heeft wel van het 
onderwerp gehoord en iedereen is ook betrokkene. Alleen al het feit dat de Minister van 
Financiën in zijn begroting 2009  voorspelde dat wij allen in de toekomst een stukje minder 
welvarend zullen zijn, zorgt ervoor dat iedereen geraakt wordt door de ontwikkelingen. Maar 
ook in het kader van werkgelegenheid, onroerend goed, beleggingen en pensioen worden wij 
allen ermee geconfronteerd. Ook nu weer zal het thema op vier achtereenvolgende 
maandagavonden, te beginnen op 2 november, vanuit diverse invalshoeken worden 
behandeld.  
Voor deze  vier bijeenkomsten nodigen wij uit de leden van Rotary Club Sittard en hun 
partners, de leden van de zusterclubs Geleen en Elsloo-Maaskant  en hun partners en de 
oud leden van Rotary Club Sittard en partners. Introducés zijn eveneens van harte welkom.. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
De navolgende sprekers zullen acte de presence geven: 
 

2 november Bert Woltheus   
Bert Woltheus  is werkzaam bij ING als sectormanager Industrie; hij is lid van de groep 
mensen die  de denktank van de bank vormt; hij is een veel gevraagd spreker en ook over 
het onderwerp kredietcrisis heeft hij reeds vele malen lezingen verzorgd.  
 
Hij zal aandacht besteden aan hoe de crisis is ontstaan, wat de rol van de banken daarin is 
geweest, waar we nu staan en wat wij van toekomst mogen  verwachten om de gevolgen 
van deze crisis te overwinnen. 
 

9 november Prof. Arthur Herst 
Prof. Herst is verbonden aan de Open Universiteit in Heerlen.  
 
De titel van zijn lezing is: Financiering, Belegging en Psychologie. Het gedrag van degenen 
die daarmee te maken hebben, zal centraal staan in zijn toelichting op het onderwerp 
kredietcrisis. 
 

16 november Pieter Meekels 
Pieter Meekels is wethouder van de gemeente Sittard-Geleen. 
 
Hij zal in het bijzonder bespreken wat de kredietcrisis voor de regio waarin wij wonen en 
werken voor gevolgen heeft. Uiteraard zal hij daarbij ingaan op wat regionale overheden 
kunnen doen om de  gevolgen van de kredietcrisis voor de burgers van deze regio op te 
vangen dan wel te mitigeren 
 

23 november Eric Lacroix 
Eric Lacroix is voorzitter van onze Rotary club in 2009; hij is werkzaam in de 
verzekeringspraktijk en  is gespecialiseerd in pensioenen.  
 
De ontwikkelingen in de pensioenwereld als gevolg van de kredietcrisis, de te lage 
dekkingsgraden van de pensioenfondsen en wat dit allemaal voor de pensioengerechtigden 
op termijn zou kunnen beteken , zal hij van een uitgebreide toelichting voorzien.      
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De Herfstavondlezingen worden dit jaar gehouden in  

Restaurant de Ophovener Molen 

Molenweg 56 
6133 XN Sittard  

Voor alle avonden zijn zoals gezegd naast de leden van de Rotary Clubs Sittard, Geleen en 
Elsloo-Maaskant ook de partners van de leden en eventuele andere belangstellenden van 
harte welkom  en we rekenen dan ook op een grote opkomst. Alle avonden beginnen om 
18:00 uur. Om 18:15 uur is er een korte maaltijd. De lezingen starten om 19:00 uur en duren 
inclusief discussie tot ca 20:15 uur. Daarna informeel samenzijn.  
 
In verband met de catering verzoeken wij de leden van Rotaryclubs Sittard, Geleen en 
Elsloo-Maaskant om steeds uiterlijk woensdag voorafgaand aan de betreffende lezing per 
mail bij  Jan Hermkens (j.hermkens@planet.nl) aan te melden dat u komt en of u uw partner 
en/of introducés meeneemt. U kunt zich natuurlijk ook in een keer voor alle lezingen 
aanmelden. 
 
Voor toehoorders die zelf geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten van de 
maaltijd € 15,- exclusief eventuele drankjes. Maaltijd en drankjes svp voor vertrek afrekenen 
in de bar van het restaurant.   
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit om een 
zo groot mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers wensen we 
uiteraard de nodige inspiratie toe bij de voorbereidingen en een vruchtbare wisselwerking 
met de toehoorders. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Leo en Har)  
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