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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:   4306 - 22-10-2020 -  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 - Evert-Jan Kok 
Aanwezige leden : 20 deelnemers aan Teams vergadering 
 

Vandaag: Virtuele Bijeenkomst  
   
Personalia : Erik Hemmes    18 10 1974 46 jaar getrouwd 
 
Lief en Leed:   : Marinus vertelde over de zorgelijke situatie van zijn 93 jarige moeder. 
     De vergadering memoreerde het overlijden van Arienne’s zwager. 

    Joep hoort erg slecht en mijdt daarom de vergaderingen,  
    Hij laat de club groeten. 

 
Mededelingen         : Vorige bijeenkomst bij De Unie - Barry Koperberg’s  

Het menu van Kees Verhoeff voor dit weekeinde bestaat uit Stoofpot. 
Verder heeft hij 40 appeltaarten en ook weer kaasfondue 

 
Ingekomen stukken           : Tulpen Besteld - Nog Niet Bezorgd  

           Mail Anke 17-10 m.b.t. Av2 - Blind Dates 
 
Rondvraag           : geen 
 
Programma-onderwerp      :  
 
5 leden zijn door de voorzitter gevraagd ons iets te vertellen over de impact, die Corona tot nu toe 
heeft gehad op hun werk. 
 

1) Marinus: Zijn bedrijf miste vanaf het begin de aanlevering van componenten vanuit China. 
Met alternatieve bronnen kon dit – deels – worden opgevangen en het bedrijf mag zich 
verheugen in een hoge orderinstroom. De NOW regeling heeft onder meer als gunstig 
effect dat hij zich minder zorgen hoeft te maken over betaling door zijn afnemers. Twee 

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


 

  Pagina 2 van 2 
 
 

medewerkers werden door Covis-19 getroffen. De eerste golf bracht vooral angst, terwijl de 
huidige golf vooral onzekerheid veroorzaakt. Al met al zijn de gevolgen voor de 
onderneming toch nog wel meegevallen en verwacht hij een goed resultaat over dit jaar. 

 
2) Piet Nagel: Piet heeft in zijn werk vooral last van de beperkingen m.b.t. de communicatie, 

die vooral met “Zoom” plaats vindt. Bij bezoeken aan de bouwplaatsen blijkt het 1.5 meter 
voorschrift praktisch niet haalbaar. Ook wijst hij op het hoge risico van voortgang, omdat 
een bouw stilgelegd zou kunnen worden door besmetting. Hij prijst zich wel gelukkig omdat 
hij niet de zorg heeft voor eigen personeel. Ook hier wordt gemeld, dat het al met al toch 
wel meevalt. 
 

3) Erik Hemmes: vanaf medio maart mochten “fabrikanten” en relaties zoals Erik eigenlijk de 
supermarkten niet meer in. Erik een beetje kennende … hij ging toch. De supermarkten 
hebben een ca 8% hogere omzet ondanks/dankzij Corona. Groothandels zoals Sligro, 
Makro enz. openden de deuren voor particulieren (geen pasjes nodig). Erik merkt wel dat 
fysieke bijeenkomsten moeizamer gaan door de beperkende maatregelen. 
 

4) Michael Milo: Universitair onderwijs benaderd vanuit 2 invalshoeken: 
Corona heeft een groot effect op het onderwijs, maar met kleine groepen laat het zich goed 
werken en kunnen bibliotheek- en gerichte stadsbezoeken worden gedaan. Bij onderzoek 
is het eenvoudiger omdat dit individueler van aard is. Kort samengevat: “wat nog kan gaat 
redelijk. 
 

5) Frank Meester: Frank heeft zijn hele bedrijf overhoop gehaald en aangepast met grote 
nadruk op thuiswerken. Op het aangepaste bedrijf komen slechts 1 à 2 medewerkers per 
week als het echt moet. Met een powerpoint presentatie toonde hij de gapende leegte van 
het bedrijfspand. 
 

  
 
Programma volgende keer         :  Grote Kerk Naarden 
     5 november gaan we op blind date. Info volgt 


