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Rotary Club Hilversum  

(opgericht op 23 juli 1928), District 1570, Regio IV (Het Gooi) 
Clubnummer nationaal: 110, internationaal: 10396 

Clublocatie: Sociëteit ’De Unie’ 
’s-Gravelandseweg 57 

1217 EH  HILVERSUM 
Telefoon: 035 – 624 82 52 

Website: www.rotaryhilversum.nl 
E-mail: communicatiecommissie@rotaryhilversum.nl  

 

WEEKBERICHT 

Bijeenkomstnummer:    4302 -   10-09-2020 -   locatie: Sociëteit ’De Unie’, VOORTERRAS 
 
 
Voorzitter    : Charlotte Oude Reimer, voorzitter@rotaryhilversum.nl 
Secretaris    : Michael Milo, secretaris@rotaryhilversum.nl 
Secretariaatsadres  : Wezellaan 7, 1216 CZ Hilversum 
Penningmeester  : Hans Zwagemaker, penningmeester@rotaryhilversum.nl 
Bankrekeningen (IBAN) : NL19 INGB 0000 641236  t.n.v. Rotary Club Hilversum & NL24 ABNA 0408 045663  t.n.v. Stichting Community Service 
 

 
Dagvoorzitter : Charlotte Oude Reimer 
Weekberichtschrijver : Rutger van der Kolk 
Aanwezige leden : 24 
Gasten       : -- 
Voorwoord spreker : (bijna oud-) voorzitter Kim van Kampen 
                                                     
Het voorwoord  :Kim opent met een terugblik op het seizoen 20219-2020 Het eerste deel was normaal, in het 

tweede deel rees de vraag wat nu? Toch in de loop van het jaar veel aardige dingen gedaan. 
Hij gaf een opsomming van o.m.: Speeddate, Santa Run, Nieuwjaarsbijeenkomst, het 
draaiorgel, de afhaalmaaltijd bij Kees, de kinderen met Pinksteren bij de zeilschool,, de Grote 
Kerk in Naarden. Het was door Corona een raar bijzonder jaar vol uitdagingen en met helaas 
twee overleden (oud-)leden: Huib Coppens en Jolien van Dijk. 

                                                             
 
Mededelingen : Claudia schetst een mooi beeld van Jolien met wie zij in de Rotary bevriend was geraakt: 

positief ingesteld, sterk, geen klacht over de lippen, warm, betrokken, onbevooroordeeld. De 
club houdt staande een minuut stilte in haar nagedachtenis. 

 Erik toont op het scherm foto’s met Jolien in onze vereniging. 
 Na het wisselen van de ketting met en een cadeau voor Kim kondigt Charlotte als eerste de 

INKOMEND Voorzitter aan: Frank Meester! Dit nieuws wordt met instemming begroet. 
Het thema van het jaar is: VERBINDING. 
De bijeenkomsten zullen wisselend in de Unie, online en elders worden gehouden.  
Het Avondje van Zes krijgt een belangrijke rol te beginnen op donderdag 17 september a.s.  
Barry Koperberg  is voorzitter maar is nog even afwezig in verband met andere activiteiten. 
Na een oproep reageren 7 leden als gastheer/vrouw voor volgende week.  
Anke Weeda zal de avondjes indelen en dit communiceren. 

http://www.rotaryhilversum.nl/
mailto:communicatiecommissie@rotaryhilversum.nl
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Personalia  : 

Tom Bijl 3  7 1975 45 jaar getrouwd 
Toon Steendijk 12 7 1969 51 jaar 
Jaap van der Horst 18 7 1961 59 jaar 
Iz Terlouw 19 7 1962 58 jaar getrouwd 
Mourad Belhadj 3  8 1986 34 jaar 
Johan Honderd 9  8 1955 65 jaar 
Rutger Stuffken 11 8 1947 73 jaar 
Iz Terlouw 19 8 1939 81 jaar 
Pieter Laboyrie 19 8 1960 60 jaar 
Kees Verhoeff 23 8 1999 21 jaar getrouwd 
Max Meijer 24 8 1960 60 jaar 
Rutger  van der Kolk 28 8 1993 27 jaar getrouwd 
Kees Verhoeff 7  9 1968 52 jaar 
Rutger Stuffken 8  9 1988 32 jaar lid 
Henk Kok 10 9 1939 81 jaar  
   

Ingekomen stukken     : -- 
 
Lief en leed  : Evert-Jan meldt zijn telefoongesprek met Rutger Stuffken. Rutger doet de club zijn hartelijke 

groeten. Hij is nog sterk bij de club betrokken en houdt de berichtgeving in het oog, maar kan 
een clubbezoek thans fysiek niet aan. 

 André had contact met Henk Kok en die meldde dat hij blij is met de laatste medische 
ontwikkelingen die op een verbetering lijken te duiden. 

 
Rondvraag : Hans Zwagemaker meldt een groet van oud-lid Mich Martinot. 
 Charlotte meldt dat Lon door Corona haar opleiding niet kon afmaken en nu nog niet terug 

kan komen in de club. 
 
Besluiten Community Serv.Cie :-- 
 
5 Minutenpraatje    : -- 
 
Programma-onderwerp   : Bestuurswissel 
 

   
 
Speech nieuwe voorzitter Charlotte Oude Reimer 

Wat een voorrecht om hier te mogen staan vandaag. We staan sinds lange tijd weer een keer in de Unie, buiten en gelukkig 
is het droog en warm.  
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Kim, Jaap, Hans en Michael, dank jullie wel voor jullie bijdrage aan het bestuursjaar dat we achter de rug hebben. Een 
bijzondere tijd door de Covid pandemie en met elkaar hebben we in die tijd een paar keer goed gesproken over de mogelijk 
en onmogelijkheden. 
 
Kim, je had een thema gekozen: Actie! Het gehele jaar door hebben we dat mee kunnen maken, van zeilende kinderen van 
de Lelyschool tot de creatieve oplossingen na half maart. Het was niet altijd even makkelijk want iedereen had een ander 
idee over op welke wijze ze wel of niet aanwezig konden en wilden zijn bij clubbijeenkomsten.  

Dat spreekt mij enorm aan, en die acties die je geïnitieerd hebt wil ik blijven doorzetten. Doordat je onverwacht instapte als 
voorzitter, zonder ooit inkomend voorzitter te zijn geweest, begon jij zelf ook zonder inkomend voorzitter. Ik schoof na een 
half jaar aan. Maar ook voor mij geen Pets training oid. Vanwege Corona werd dat via losse webinars ingevuld en dat is toch 
anders. 

Ik heb dan ook gezocht naar een inkomend voorzitter die al ervaren was binnen de club en altijd klaar staat als we activiteiten 
gaan ondernemen. Ik ben dan ook blij dat Frank Meester ja heeft gezegd en aanschuift als inkomend dit jaar. 

Dank ook aan Erik; als hij mij met zijn grote enthousiasme niet had gevraagd had ik hier niet gestaan. Nogmaals mijn dank, ik 
waardeer het zeer dat je me toen hebt gevraagd. 

Door de webinars en de afgelasting van bijeenkomsten raak je toch wel het contact wat met elkaar kwijt. Gelukkig kwam daar 
het initiatief om elkaar schriftelijk op de hoogte te houden van elkaars beslommeringen. Fijn om de persoonlijke verhalen van 
elkaar te lezen en in het geval van de teksten van Henk Kok ook te smullen van de maaltijden die hij aan het plannen was 
maar ook om de humor die er in zijn verhalen zit. 

Dat brengt mij bij mijn jaarthema: Verbinding. 
Verbinding met elkaar, maar zeker ook de verbinding met de (lokale) samenleving. Wat speelt er om ons heen en waar 
kunnen wij een bijdrage aan leveren? Maar ook wat kunnen we voor elkaar betekenen.  

Tijdens de avondjes van zes die we elke maand gaan organiseren tijdens een reguliere clubavond zal dat ook een thema zijn 
om met elkaar te bespreken en later terug te koppelen aan elkaar.  
We moeten met elkaar de schouders eronder zetten om als club hecht te blijven nu de regelmaat van de vaste donderdag in 
De Unie er niet is.  

Wat betreft de planning voor de komende weken, die staat al in de app, de commissies zijn rond en ik begreep dat sommige 
zelfs al bij elkaar waren gekomen.  

Ik ben ontzetten blij om jullie hier weer te zien. 
 
Proost. Op je gezondheid, op de vriendschap. 
  

 
 

Datum:  Spreker: Onderwerp: 
 

17-09-2020 Anke Weeda stuurt indeling Avondje van Zes 

24-09--2020  Digitale clubavond: Clubzaken 

29-10-2020  Diner in de gewelven van de grote kerk in Naarden;  

   

   

 


