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Bijeenkomst - 12 oktober 2021 - Clubzaken
Op 12 oktober hebben we voor de eerste keer in dit rotaryjaar clubzaken behandeld. 
Deze eerste Avenue of Service is meer een interne clubaangelegenheid. Hier gaat 
het om alles om onze club goed te laten 
functioneren. Het bevorderen van een 
goede vriendschap en goede een onder-
linge verstandhouding hoort daar ook bij. 
Verder gaat het om een goed programma, 
een trouwe opkomst bij de bijeenkomsten, 
persoonlijke inzet en functievervulling. 
De opkomst was redelijk en onze voorzitter 
René had e.e.a. weer goed voorbereid en 
na het opstarten van de laptop kwam de 
agenda van deze avond in beeld.

Voorzitter René Horsselenberg opende 
deze avond weer de bijeenkomst.

CITATEN Paul P. Harris 
(oprichter van Rotary)

“Vriendschap is een natuurlijke en 
gewillige dienaar ...  
Er is geen reden ... waarom de 
grote kracht van vriendschap niet 
zou moeten worden aangewend 
om zijn deel te doen aan het werk 
van de wereld.”  

Na opening van de bijeenkomst keek 
René nog even kort terug op de DISCON 
die op 29 september plaatsvond in het 
AFAS Experience Center in Leusden. 

René en Berry hebben samen met ca. 200 
andere gasten/rotarians de Discon 2021 
- D1560 met als thema: “Werkgeluk”  
bijgewoond. 



In tegenstelling tot voorgaande jaren 
werd deze DISCON op een doorde-
weekse dag gehouden met een inloop 
vanaf 15.00 uur tot einde 20.00 uur. 
De organisatie was in handen van de 
club van oud gouverneur Bert Jansen 
die deze avond nog de “ambsketen” 
van onze nieuwe gouverneur Marja van 
Rheenen kreeg omgehangen. De DIS-
CON kon eerder geen doorgang vinden 
vanwege corona.

Sprekers van deze dag waren de CEO 
van Afas, Bas van der Veldt, 

Bas van der Veldt,

Jurgen Raymann

Bert Jansen kreeg de Ketting omgehan-
gen van Marja van Rheenen

Leo Borman, de Belgische gelukspro-
fessor.

Zij allen hadden een mooi verhaal en 
waar aandachtig naar werd geluisterd.

In 2022 wordt het festival gehouden 
waarvoor zich inmiddels 8 leden heb-
ben opgegeven. Interesse?  Informeer 
bij uw voorzitter of secretaris.

Hierna werd de maaltijd door André 
uitgeserveerd. Een niet te missen ge-
haktbal, aardappelpuree met gebakken 
spitskool, rode kool en salade.

VOORDRACHT
Clubzaken begon met het feit dat we 
binnenkort een nieuw lid mogen instal-
leren nl. Jan Doldersum. Jan Doldersum 
wordt officieel voorgedragen als nieuw 
lid. Er is geen bezwaar tegen het 
lidmaatschap van Jan en besloten 
wordt hem op 26 oktober in het voor-
programma van deze avond te instal-
leren.

Jan Doldersum.

FINANCIEEL VER-
SLAG 2019-2020  
(concept) 

De verslagen zijn in concept gereed. 
Mede omdat de penningmeester afwe-
zig is wordt besloten e.e.a. op een later 
tijdstip te bespreken. 
Hans Arts en Theo Plegt stellen zich 
beschikbaar voor de kascontrole van 
zowel de club als het fund.

De overige onderwerpen van de 
agenda werden snel doorgelopen.  
Onderwerpen zoals Job rotary zullen 
later nog eens worden bekeken.
Over de bijdrage aan het “roze”varken 
was enige discussie. Ook blijkt er ook 
nog een “lederen varken” te bestaan. 
De preciese verschil is bij de samen-
steller van deze nieuwsbrief nog niet 
geheel duidelijk. Het zijn spaarpotjes.

Project Engberts-
dijksvenen
Voorzitter kwam nog even terug op 
het bezoek aan Staatsbosbeheer en het 
Veenmuseum op 14 en 28 september 

Bij een rondleiding door hete Engberts-
dijkvenen is met staatsbosbeheer be-
sproken wat we als club kunnen doen. 
Bijv. de adoptie van een heideveld bij 
de Pollen waar we als club jaarlijks 
onderhoud zouden kunnen doen.



Dank aan:
Rineke Limbeek voor de gemaakte 
notulen.

Volgende bijeenkomst:
26 Oktober. Bezoek van Roland Winkel 
en Martin Tesink. Onderwerp:  
Qredits Microfinanciering.
Qredits helpt startende en bestaande 
ondernemers bij het succesvol star-
ten van of investeren in hun bedrijf. 
Dit doen ze door het aanbieden van 
ondernemerstools, coaching én het 
verstrekken van bedrijfskredieten tot 
€ 250.000. Hun doel is om dromen 
van ondernemers mogelijk te maken. 
Vertrouwend op de kracht van het 
ondernemerschap, de kracht van een 
goed idee. Daarbij kijken zij liever naar 
de toekomst dan naar het verleden.

Jarig:
Deze maand (oktober) geen leden jarig

Programma:
Onderstaand het programma voor 
zover bekend.

Staatsbosbeheer:
Ook de realisatie van een uitzichtpunt         
in de buurt van het Veenmuseum is een 
mogelijkheid. 
Gedacht wordt aan:

- Rolstoeltoegankelijke terp van  
 5 m hoog
- Informatieborden
- Zitbank
- Bewegwijzering

Veenmuseum:
Realisatie Veenmol

Rolstoeltoegankelijke rondritten moge-
lijk maken. Vergelijkbaar met Heideslak 
op de Sallandse Heuvelrug. Mening 
was dat dit voor ons als club niet haal-
baar of interessant is.

Realisatie Natuurbelevingspad
- Wandelpad uitzetten vanaf het 
 Veenmuseum naar het uitzichtpunt?

- Langs wandelpad informatie borden  
 met QR codes en verdere uitleg op  
 smartphone.

- Informatie over veen / natuur / 
 historie.

- Vragen/speurtocht voor de jeugd.

Naar analogie van Planetenpad  
Nijverdal.

Naar analogie van Planetenpad Nijverdal.

PROGRAMMA
8

Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

10-08-2021 Rijssen-Holten Zomerprogramma -
17-08-2021 Twenterand Zomerprogramma -
23-08-2021 Nijverdal-Hellendoorn Zomerprogramma -
31-08-2021 Geen Vocational onderwerp Jan vd Kolk
14-09-2021 Corné Balemans & Jan Kees Westra Rondwandeling Engertsdijksvenen Niek
28-09-2021 Jeroen Klinkhamer Bezoek Veenmuseum René
29-09-2021 AFAS experience centre Leusden Discon District 1560 -
12-10-2021 Bestuur Clubzaken Rineke
26-10-2021 Martin Tesink en Roland Winkel Qredits Gerrit Meijer
09-11-2021 Dr. Erna Lenters European Reference Laboratory Klaas
23-11-2021 Hans Verbeek End Polio Now TheoPROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

07-12-2021 Bestuur Clubzaken Gerrit Reekers
21-12-2021 Corné Balemans Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen Marrit
11-01-2022 Han van den Heuvel Routemaker Engbertsdijksvenen Hans Schipper
18-01-2022 Bestuur Nieuwjaarsbijeenkomst Hans Sjoers
01-02-2022 Corné Balemans (alternatief) Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen

15-02-2022 Bestuur Clubzaken
01-03-2022 Kees Smelt Eurosped volleybal

15-03-2022 Demcon productie Bedrijfsbezoek Enschede

29-03-2022
12-04-2022

17-04-2022 Fietstocht met partners 2e Paasdag
26-04-2022 Bestuur ClubzakenPROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

10-05-2022
15-05-2022 Landelijk evenement Rotary Festival 2022
24-05-2022
07-06-2022
21-06-2021
05-07-2022 Bestuur Bestuurswisseling

= Reeds geweest


