
15-06-2021 VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE RCG-BIJEENKOMST 

 

1. OPENING EN WELKOM 
 
Om 18.10 opent Ron de vergadering. Peter heeft gezorgd dat er prosecco is waarmee we de hervatting van ons RCG-
jaar met een toast kunnen inluiden. 
 
 
2. MEDEDELINGEN. 
 
Deze week een RCG-light omdat de programmacommissie nog moet opstarten 
 
Volgende week komt de eerste Hollandse Nieuwe binnen en organiseren we dan ook onze jaarlijkse maatjesavond. 
Een mooie gelegenheid om ook de banden met de past-Rotarians en onze vrienden uit Emsdetten op te pakken. Leo 
onderhoudt het contact met Duitsland. 
 
 
3. FIVE MINUTES 
 
Peter is columnist in het Vakblad Groente & Fruit. In zijn laatste column is hij kritisch naar de administratieve lasten 
die eisen uit de politiek en eisen uit de markt voor de agrarische ondernemer met zich meebrengen. Bert wijst Peter 
op de risico’s van stellingen via traditionele en sociale media. 
 
Jan maakt op basis van persoonlijke ervaringen een vergelijk met het liken of doorsturen van berichte via Social 
Media. Ook vertelt Jan over de veranderingen die afgelopen jaar in zijn prive hebben plaats gevonden. Hij woont nu 
fijn in Breda. 
 
Berty geeft een update en vertelt over het misbruik bij de vergoedingen rondom schades die zijn ontstaan door de 
gaswinning in Groningen. 
 
Leo trakteert op een glas wijn omdat hij jarig is geweest. 
 
4. De plaat en z’n verhaal 
 
Deze week was de beurt aan Berty. Na goed in zijn geheugen graven kwam Mull of Kintyre als eerste bij hem op 
omdat hij deze plaat als eerste bij zijn platenspeler kocht. Maar na een bezoek aan Graceland was ook een bijdrage 
van Elvis geplaatste geweest. Uiteindelijk werd in nasleep van het Corona-jaar Food for Thought van UB40 opgezet en 
maakte ieder zijn eigen overwegingen tijdens het afspelen van deze klassieker. 

Om 19.56 uur sluit rond de vergadering formeel af en volgt een gezellig samen zijn. 


