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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:   4303 - 24-09-2020 -  Locatie: Thuis - Digitaal 
 
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 : Weekberichtcie   Kees Verhoeff 
Aanwezige leden : ca. 20  
 

Vandaag: Virtuele Bijeenkomst 
 
5 Minuten:           :Geen 
 
Personalia                                  : Henk Kok  11 9 1965 55 jaar getrouwd 

Frank Meester 14 9 1990 30 jaar getrouwd 
Ellen Arends 18 9 1993 27 jaar getrouwd 

 
Lief en Leed: :Henk geeft een inkijkje in zijn huidige situatie.  
 
Mededelingen               : Leuk om te lezen dat onze gouverneur fan is van Earth, Wind & Fire. 

Een paar steekwoorden van de gouverneur flexibiliteit, vitaliteit en zichtbaarheid en vanuit   
Hilversum verbinden. 
 
Na een mooie voorzitterswissel zijn we nu echt begonnen met de nieuwe voorzitter. 
 
Henk Kok heeft een mail gestuurd naar de “binnenband” waarin hij uitlegt hoe zijn traject 
gaat lopen de aankomende periode.  

 
Programma-onderwerp         : Clubzaken  
 
Rondje langs de velden. 
 
Vocational Service Commissie. 
Marjolein geeft aan dat het hoe, wat, waar en waarom vocational belangrijk blijft om dit 2 á 3 keer per jaar, bijvoorbeeld op 
een clubavond, puntsgewijs weer onder ogen te brengen. Marjolein oppert dat het misschien een goed idee is om dit te linken 
naar de Fellowship. 
 
Ledencommissie. 
Er zijn plannen gemaakt om meer nieuwe leden te werven en uit te bouwen naar 45 leden. 
De vraag vanuit de commissie is dan ook, ga zoeken in je netwerk en zoek verbinding met elkaar. 
Het zou mooi zijn als wij voor de jaarwisseling 4 á 5 aspirant-leden kunnen aanbrengen. Ook is er gekeken naar oude 
aspirant-leden om die toch nog een mail te sturen maar er zal eerst overleg moeten plaatsvinden. We moeten wel voorkomen 
dat mensen meerdere keren gevraagd worden. 
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Community service. 
Rens doet uitgebreid verslag. Er is veel overleg geweest met elkaar, waarvoor dank. Juist in deze periode is het moeilijk om 
nieuwe doelen te vinden. In de bijlage vind je ideeën vanuit de community service. 
 

 
 
Fellowship commissie. 
Charlotte heeft met Barry gesproken. Aangezien Barry het erg druk heeft met zijn werk is het idee geopperd om dit in een 
trio-voorzitterschap te gieten. Dit gaan Anke, Evert-Jan en Kees doen.  
De commissie gaat nog in beraad over een 2de ronde van 6 met als titel “woonkamer sessies”. Frank, Kim, Hans en Kees 
hebben hun locatie beschikbaar gesteld.  
 
Jeugd commissie. 
De Kinderboekenweek 2020 begint 30 september. De campagne heet “En toen”. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. 
 
Diner op de klinkers is dit jaar uitgesteld. De commissie komt binnenkort bij elkaar voor nieuwe ideeën. 
Er is nog een klein spaarpotje. 
 
Internationale commissie. 
Alles wordt doorgeschoven en wordt vervolgd. Antoinette heeft nog een optie voor een digitale meeting met Braunschweig. 
Misschien zal 2021 ons meer bewegen naar Duitsland. Braunschweig is een van de Hanze steden van Duitsland. 
 
Ingekomen stukken  : Zie bijlage van Rens 
 
Rondvraag  : geen  
   :  
Besluiten Community S.Cie:geen 
 
Programma volgende keer  :  1 oktober Bijeenkomst bij Kees Verhoef Puur Smaeck 
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