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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:   4305 - 8-10-2020 -  Locatie: De Unie 
 
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 : 18 
Voorwoordspreker        : Antoinette Le Coultre 
 
Charlotte heet iedereen welkom en installeert Teams voor de “online-volgers. 
 
Voorwoord         : Met bewondering heeft Antoinette naar de filmpjes gekeken op de website van 
Wings for Aid die aangeven hoe actueel en nuttig de activiteiten van Barry zijn. Haar kennismaking met Barry is 
haar dierbaar en ontstond tijdens het gemeenschappelijke zomerprogramma met de regio clubs. Uit de introductie 
van Jaap van Dam bij Barry’s installatie weten we dat hij moeilijk ‘nee’ kan zeggen en dat hij uiterst geëngageerd is 
bij de dingen die hij doet. Barry is eigenlijk het voorbeeld van de Rotary’s 4-ways, …..alleen nu met vleugels. We 
zijn benieuwd naar de stappen die hiertoe hebben geleid en verheugen ons op zijn beroepspraatje. 
 
Personalia                              : Erik Hemmes  3  10 1991 29 jaar lid 

Anke Weeda-Rijke 4  10 1952 68 jaar 
Esther Booms  7  10 2004 16 jaar lid 

 
Lief en Leed : We zijn blij om Rick Scholten weer in ons midden te zien vanavond.  
   Het darmonderzoek bij Henk is positief uitgevallen. 
 
Mededelingen              : Vorige bijeenkomst bij Kees en zijn Puur Smaeck was zeer geslaagd. 
Ingekomen stukken        : End Polio Nu - tegen Polio, maar voor Tulpen. Bestellen nu; doosje met 25 bollen   

        voor €15. Liefhebbers kunnen zich met bestelling per email melden bij Michael –  
        hij komt ze t.z.t. persoonlijk bezorgen en/of zelfs poten in je tuin!   

   
 
Programma: Barry Koperberg’s beroepspraatje 

http://www.rotaryhilversum.nl/
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Aan de hand van foto’s neemt nieuw clublid Barry ons mee door zijn loopbaan en daagt ons uit om mee te denken 
over een passende classificatie omdat Organisatieadvies de lading wellicht niet meer dekt. Zijn werkervaring is 
begonnen met de overname van het handelsbedrijf in Tibetaans antiek van zijn ouders, maar zijn horizon en 
ambities reikten na 3 jaar verder. Het handelsbedrijf is voortgezet door zijn vrouw en ook van dochter Sara 
verwacht hij in de toekomst een vervolg. 
Barry studeerde Bedrijfskunde in Rotterdam. Zijn grootste wapenfeit ziet hij de samenwerking die hij wist te 
organiseren als organisatieadviseur tussen IBM en de Belastingdienst met behulp van LEGO Serious Play, een 
spelvorm waarbij je letterlijk met elkaar ‘bouwt’ aan de toekomst.  
 
Daarna volgde de oprichting van een Cooperatie van garagehouders en opleidingeninstituut voor monteurs, 
waarmee een eerste onderwijscoöperatie met overheidssupport tot stand kwam met 30% grotere instroom vanuit 
regio Amsterdam. Ook de oprichting van het NOVA mbo-collega voor zgn drop-outs in Hilversum i.s.m. wethouder 
Arjo Klaver noemt Barry een mooi resultaat van zijn bemiddeling.  
Met zijn interesse voor wereldwijde ontwikkel-/verbeterprojecten en voor de inzet van organisaties zoals de VN, 
ontstond het idee voor Wings for Aid. Een project dat met o.a. een subsidie van 1,5 miljoen, sponsorring (o.a. met  
Rotary) en benefietconcerten is uitgegroeid tot een zorgvuldig netwerk van partijen (w.o. VN, de luchtmacht en 
DLR), die tezamen vanuit onbemande helikopter-drones voor noodhulp-droppings gaan zorgen. Barry’s kracht ligt 
in zijn drive, lobbywerk, samenbrengen van partijen én het zaken voor elkaar krijgen. Zelfs de vroegere ervaring 
met het inklaren/uitklaren van goederen en daarbij behorende handelsdocumenten komen nog regelmatig van pas, 
waarbij hij een voorbeeld noemt van het herstellen van een foutieve levering op de Antillen.  
Na een lange periode met proefmodellen en testdozen (zoals in de Dominicaanse Republiek) wordt de definitieve 
oplevering van een gebruiksklare W4A drone-drop-combinatie in 2021 verwacht. Een prestatie van wereldformaat 
voor een ‘bedrijfje aan huis’ waaraan ook alle familieleden hun steentje bijdragen.  
Ook zijn activiteiten als medebestuurslid van het Goois Jeugd Orkest (tuinconcert in coronatijd) en de organisatie 
van concerten van het Tim Kliphuis Trio, zijn voorbeelden van Barry’s belangstelling en belangeloze inzet en 
ondersteuning van zaken die de wereld mooier maken. Die verbindende kracht is onderdeel van zijn DNA. 
 
Rondvraag   :      
Michael: Polio-tulpen kunnen zsm bij hem per email worden besteld. 
Rens: Zal voor Mourad als buddy optreden om hem ‘wegwijs’ te maken binnen Rotary en pleit voor een 

algemeen buddy-systeem (mentoring) voor nieuwe leden bij introductie (actie: ledencie). 
Esther: Doet verslag van het geslaagde bezoek aan de Pyramide van Austerlitz met gr 7-8 vandaag. 

Tevens wordt de overige ondersteuning door onze club aan de Kinderboekenweek genoemd. 
Zowel vanuit de Lely als vanuit de sprekers zijn de contacten als heel waardevol ontvangen. Een 
totaalverslag verschijnt binnenkort op de website. 

Johan: Benadrukt het belang van de support aan de Lely en noemt dit een goed voorbeeld van de 
verbindende werking van/door het Rotary-netwerk 

Paul: Geeft informatie over het ‘veilige’ bezoek aan de Grote Kerk op 29/10 en de maatregelen die zijn 
getroffen voor het bezoek (max 30 pers), de tafelschikking en de kapeldak-bezichtiging onder 
professionele leiding (3x 10 pers). Er staan 2 leden op de wachtlijst, dus mocht je onverhoopt niet 
kunnen dan graag tijdig doorgeven aan Charlotte. 

Anke  Meldt de indeling van de Av4 en meldt van 14 personen nog geen reactie te hebben ontvangen. 
Esther: Uit ongenoegen over de slechte aan-/afwezigheid meldingen binnen de club en vraagt om nieuwe 

richtlijnen. Charlotte zegt hierover in gesprek te gaan met de Fellowship cie. 
Rutger:  Maakt complimenten aan het Bestuur over de nieuwe structuur van clubavonden. 
 
 
 Programma volgende keer         :  Bijeenkomst verspreid over de Avonden van Vier 


