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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  

WEEKAGENDA 
Bijeenkomstnummer:   4304 - 01-10-2020 -  Locatie: Bij Kees’ Puur Smaeck 
 
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 : Esther Booms   
Aanwezige leden : 21 
Voorwoordspreker        : Marjolein van Dijl  
Voorwoord         : De ‘woorden van het jaar’ in voorgaande jaren waren divers: Bokitoproof (2007), gedoog-
regering (2010), project X-feest (2012), dagobertducktaks (2014), sjoemelsoftware (2015) en boomer (2019). Marjolein doet 
een gooi naar het woord dat in 2020 zal worden gekozen: 1,5 meter samenleving, viruswaanzin, zelfquarantaine, 
grapperhausje etc. … we kunnen niet om de impact van corona heen en het effect op de maatschappij is enorm. Verdriet, 
angst, financiële ellende. Vanavond praten we met elkaar over de gevolgen van corona op de uitoefening op ons eigen werk, 
waarbij we óók positieve ontwikkelingen als gevolg van corona onder de aandacht kunnen brengen. 
 
Personalia :Rick Scholten 27 9 1991 29 jaar getrouwd 

Jaap van der Horst 29 9 2005 15 jaar lid 
Toon Steendijk 29 9 2005 15 jaar lid 
Pieter Laboyrie 29 9 2005 15 jaar lid 

Opening van de voorzitter 
Charlotte heet ons allemaal welkom en is blij met de grote opkomst van 21 leden en met het faciliteren van de ruimte met 
veilige 1,5m zitplaatsen die Kees ons biedt in Puur Smaeck. Het 1e drankje bij de maaltijd is van Iz – waarvoor dank. De 
gebruikelijk agenda van een clubavond wordt vanavond niet gehanteerd. Charlotte maakt van de gelegenheid gebruik om 
onverwacht Barry vanavond formeel te installeren als lid van onze club. 
 
Installatie Barry 
Na een introductie van Jaap van Dam als ‘voordrager’ van Barry over zijn noemenswaardige energie en maatschappelijke 
inzet bij Wings for Aid, volgt Charlotte. De voorzitter heet Barry welkom als officieel nieuw lid van onze club onder het 
aanbrengen van de dasspeld in het overhemd. Vervolgens licht Barry o.a. zijn overstap toe van RC Wijdemeeren naar 
Hilversum, zijn classificatie wordt Organisatieadvies. Aansluitend volgt de rollcall door alle leden. 

  
 
Fotoreportage van deze bijeenkomst op Activiteiten. 

http://www.rotaryhilversum.nl/
mailto:communicatiecommissie@rotaryhilversum.nl
https://www.rotaryhilversum.nl/?page_id=15386
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Programma 
Het thema is aangedragen door Vocational. Tijdens de maaltijd worden per tafel de gedachten gewisseld over de gevolgen 
van corona op ons werk. Omdat deze niet plenair zijn besproken of gedeeld kan hiervan geen verslag worden gedaan. Ieder 
clublid deelt de eigen ervaringen over wegvallen van werk, de toename van online contacten en vergaderingen en eventuele 
persoonlijke ervaringen van ziekte of afwezigheid van familiecontacten. Positief wordt de verminderde verkeersdrukte 
genoemd en de grote ontwikkeling in andere digitale werkwijzen van samenwerken. 
 
Rondvraag: 
RvdK: is enthousiast over de recente email van RLI waarbij je trainingen kunt volgen over Rotary (nov 2020) en roept op 

om deelname voor eigen ontwikkeling. 
Esther: geeft een update over de ondersteuning van de Lelyschool bij de Kinderboekenweek. Onze club heeft gezorgd voor 

de spreekbeurt door schrijfster Erna Gianotten (via Kim), een uitleg over zwerfkeien in H’sum door Kees van 
Aggelen (Historische Kring AP; via Rens), een route voor een ontdekkingstocht (Rens), een excursie naar de 
Pyramide van Austerlitz (Anke + 5 chauffeurs) en de aanschaf van 4 kinderboeken op kosten van Rotary. 

Jaap: doet verslag van het prachtige Tim Kliphuis concert in het MCO waarvoor Wings for Aid initiator was. Hij vond het 
vooral een mooi voorbeeld van cultuur stimulans door netwerken en contacten en prijst Barry’s betrokkenheid. 

Piet: spreekt over de plannen voor een wijnproeverij-in-nieuwe-opzet. Informatie volgt later. 
Erik: heeft in Rotary-golf-verband weer lekker gegolfd vandaag en leuke contacten opgedaan en promoot deelname. 
Rens: informeert ons over Wandelen voor Water sponsorloop in alternatieve vorm i.s.m. Simavi waarvoor twee scholen 

zich inmiddels hebben gemeld. Projectdoel is WASH in Oeganda. 
Kees: informeert ons over de plaatsing van een ruime buitentent in de Biersteeg waar corona-proof bijeenkomsten kunnen 

plaatsvinden, zoals mogelijk een wijnproeverij. 
    
 
Mededelingen         : 

- Bijeenkomst volgende week in de Unie met Max’ Beroepspraatje c.q. loopbaan wijziging bij/door KLM 
- De Av6 worden ivm nieuwe corona richtlijnen gewijzigd naar Av4 (organisatie bij de Fellowship cie). 
- Charlotte sluit de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn inbreng 

 
 
 
Programma volgende keer         :  8 oktober – Max carrière switch in De Unie 
    


