
29-06-2021 VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE RCG-BIJEENKOMST 

 

1. OPENING EN WELKOM 
 
Om 18.05 opent Ron de vergadering met een speciaal woord van welkom aan Eva Luijten en Robert Lankhaar. Zijn 
komen ons vandaag vertellen over de voortgang van de ontwikkeling van de Ontmoetingsplaats Benraatshoef in 
Raamsdonksveer. Een roll call volgt. 
 
2. MEDEDELINGEN. 
 
Ron refereert naar de besluiten tijdens bestuursvergadering van eerder deze week.  
 
Volgende week (06-07-2021) hebben we een bijeenkomst Clubzaken gepland om de stand van zaken en het vervolg 
van het jaar met elkaar te kunnen afstemmen. Graag ziet hij dat de voorzitters van de commissies en avenues dan hun 
plannen presenteren. Nick stuurt als bijlage de opzet van de commissies en avenues nog een keer mee. 
 
De programmacommissie zorgt dat er komende week een concept van het programma tot eind 2021 via mail naar 
iedereen toegestuurd wordt.  
 
3. FIVE MINUTES 
 
Nick verwijst naar de link voor zijn digitale MS-collectebus die een dag daarvoor in de groepsapp toegestuurd is. 
 
Peter (Broccoli) komt nog even terug op de discussie die eerder ontstond rondom de risico’s bij het filteren van zijn 
meningen in een column van een vakblad. Hij heeft er nog eens over nagedacht en vindt dat bij ondernemen ook 
risico’s nemen hoort. 
 
Peter vraagt ook om suggesties bij besteding van het overschot op de begroting dat door Corona is ontstaan. 
 
Wim geeft toelichting op het plan van de riooltegels van RC Katwijk met de tekst ‘Hier begint de zee’ en onze 
contacten bij Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Rivierenland. Gert geeft aan dat er ook mogelijkheden zijn 
om de gemeente Drimmelen bij dit project te betrekken. Plan is om dit vanaf september verder uit te rollen 
 
Corne vertelt over een tochtje met Gerry naar Emgelmansplaat bij Ameland en de gedrevenheid van de schipper die 
ook Rotary-lid was.  
 
Daarbij vult Bert aan dat het vanwege wijzigende regelgeving in Nederland nagenoeg onmogelijk wordt om deze zgn. 
Bruine Vloot in stand te houden. 
 
4. De plaat en z’n verhaal 
 
Deze week was de beurt aan Adrie. Hij vertelt dat na wat omzwervingen over de wereld het nergens zo goed is als in 
Brabant. Wat volgt is dan natuurlijk Guus Meeuwis. Adrie geeft de beurt door aan Henk van de Hout. 

Daarna rondt Ron de vergadering formeel af en volgt een toelichting op de voortgang van de ontwikkeling van de 
Ontmoetingsplaats Benraatshoef in Raamsdonksveer. De samenwerking met de buurtsportcoach en het belang van de 
participatiemaatschappij worden besproken. Er wordt een mooi project gerealiseerd waaraan we een bijdrage zullen 
leveren 



 
 

RCG BESTUUR, COMMISSIES, AVENUES EN COMMISSARISSEN 2020-2021

BESTUUR

Voorzitter : Ron van Dinteren
Inkomend voorzitter : Jan van Wijngaarden
Uittredend voorzitter : Wim de Jong
Secretaris : Nick Simonis
2e Secretaris : Jolon Drabbe
Penningmeester : Peter Verschuren

Sergeant of Arms : Leo Ligthart

PROGRAMMACOMMISSIE PR/INTERNET/COMMUNICATIE

Jan van Wijngaarden (VZ) Edward Sanders (VZ)
Marc van Dortmont Peter Verschuren
Frank Staal Pieter van der Veeken

Rijn Langenhuijsen
Gert van der Weerd
Peter Verschuuren

VOCATIONAL-/CLUB SERVICE (INCL. NIEUWE LEDEN)

Jolon Drabbe (VZ)
Peter Verschuren FUNDRAISERS
Kees Bergmans 1 FILMPREMIERE: Jolon Drabbe, Berty Broeders, Nick Simonis,
Marcel Voeten Wim de Jong, Adrie Oomen
Edward Sanders 2 ASPERGEDINER: Peter Verschuren, Gert de Kok, ….. 
Peter Verschuuren 3 SANTA RUN: Peter Verschuren, Corne de Bruin, ….

YOUTH SERVICE ROTARY FOUNDATION & DISTRICT

Florian van Meerwijk (VZ) Peter Verschuren (VZ)
Mark de Wolf Rijn Langenhuijsen
Hans Marquart

COMMUNITY SERVICE INTERNATIONAL EMSDETTEN SERVICE

Bert Verschure (VZ) Berty Broeders (VZ)
Gert van der Weerd Corne de Bruijn
Corne de Bruijn Kees Bergmans
Mark de Wolf Adrie Oomen
Hans Marquart

COMMISSIE MUZIEK & CULINAIR MATERIAALCOMMISSARIS & ATTENDANCE

Corne de Bruijn (VZ) Rijn Langenhuijsen
Hans Marquart
Piet Hommel


