
06-07-2021 VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE RCG-BIJEENKOMST 

 

1. OPENING EN WELKOM 
 
Om 18.00 uur opent Ron in aanwezigheid van 16 leden de vergadering. Niet veel later komen er nog 4 leden binnen. 
De goed opkomst verheugt de voorzitter. Vanavond staan clubzaken op het programma. Dit is erop gericht de 
verschillende avenues en commissies richting het vervolg van dit jaar in gang te zetten. 
 
2. FIVE MINUTES 
 
Berty vertelt over zijn verbazing rondom verspillingen bij de overheid. Hij is betrokken bij een geval waar voor 
exorbitante bedragen op maat gemaakt schoolmeubilair is geleverd. Maar dat is niet naar wens….. 
 
Hans Marquart licht toe hij na 5 minuten ondersteuning thuis op de computer Corona opliep en wat de nasleep 
daarvan is. 40 graden koorts, 7 kilo lichter en nog steeds erg vermoeid en nog steeds maar af en toe op het werk. 
 
Piet Hommel wil vertellen over het initiatief om een fietsevenement te plannen maar dat wrodt door de voorzitter 
verder op de agenda mee ingepland. 
 
Nick zal de lijst van oud-leden aan iedereen rond sturen om deze te corrigeren en aan te vullen en daarmee de lijst te 
verbeteren 
 
3. DE PLAAT EN Z’N VERHAAL 
 
Deze week was de beurt aan Henk. Hij brengt zijn vakantie naar Oostenrijk op 18-jarige leeftijd in herinnering. Na een 
lange autorit boekt hij destijds met zijn vriendin, nu zijn vrouw, in bij een hotel met Zimmer Frei. In de lobby wordt 
Heino met La Montanara gedraaid. Henk bewaart er mooie herinneringen aan. Ron vult aan dat hij na een Heino-
themafeest nog veel brillen over heeft die hij had kunnen uitdelen… De beurt wordt overgegeven aan Peter (C1000) 
Verschuuren 
 
4. CLUBZAKEN 
 
BESTUUR 
 
Jan geeft toelichting op het concept programma dat rondgestuurd is. Het uitnodigen van de omliggende clubs wordt 
verschoven van 20/7 naar 17/8. We handhaven die datum de voordracht van Edward en Leo met een medische en 
psychologische beschouwing rondom Corona. Ron vraagt derhalve aan Jan om daarvoor t.z.t. ook goede uitnodigingen 
te verzorgen. Onze leden kunnen tijdens de vakantieperiode de volgende RC’s bezoeken: 
 
29/07 RC Oosterhout Regio 
03/08 RC Oosterhout Warande 
11/08 RC Oosterhout 
 
Jan zal t.z.t. er voor zorgen dat de belangstelling voor deze zogenaamde hondenwacht geïnventariseerd wordt. Bert 
licht toe hoe deze ooit tot stand is gekomen. Edward wordt gevraagd om zijn bijdrage tijdens Indische avond in 
oktober en de presentatie rondom Carnaval in november. Op 13/7 is er een RCG light en 20/7 een kwis. Jan vraagt 
aandacht voor ieders betrokkenheid bij de snuffelavond voor nieuwe leden op 21/9. Ook oud leden worden benaderd. 
Op 22/23-10-21 mag iedereen rekening houden met een mooi eindejaarsuitje. Suggesties voor het bedrijfsbezoek van 
23/11 zijn welkom. Bert doet nog suggestie voor een mosselavond in augustus of september. Volgende week maken 
we het programma definitief. Dan komen de avenues en commissies aan het woord: 

  



PR/INTERNET/WEBSITE 

Het belang rondom het aanleveren van content wordt benadrukt. We hebben de discussie daarover al vaak 
gevoerd. De commissie is bereid om de vormgeving en het beheer van de website te verzorgen maar de 
content zal echt van de avenues en commissies moeten komen. Naast een actielijst kunnen we de wekelijkse 
notulen via de website beschikbaar stellen. Ron zorgt voor een verhaal over de maatjesavond en Edward 
verzorgt de foto’s. Wim de Jong zorgt voor oude jaarverslagen voor op de website. Aanleveringen kunnen naar 
Pieter gestuurd worden. 

FILM-PREMIERE 

Nick heeft al een aantal keer geprobeerd contact te krijgen met Hollywoud om de film-premiere van 2021 te 
plannen. We hopen op James Bond begin oktober. Zodra duidelijk is wanneer we wat kunnen organiseren 
zullen we dan nog voor de vakantie e.e.a. in gang zetten om: 

- De website voor kaartverkoop beter te laten functioneren 
- De kaartverkoop via onze eigen leden te bevorderen 
- De publiciteit rondom onze film-premiere te verbeteren 
- De organisatie van de feestavond met Hollywoud meer inhoud en cachet te geven 

Als we met Hollywoud contact hebben moeten we ook de organisatie van de kinderfilmmiddag in september 
bespreken. 

YOUTH SERVICE 

Geen mededelingen 

ROTARY FOUNDATION & DISTRICT 

Geen mededelingen. Er is een grant aangevraagd en suggesties voor besteding zijn welkom 

COMMUNITY SERVICE 

Bert stelt voor om de samenwerking met de Kloosterhoeve zoals eerder toegezegd verder op te pakken. Frank 
geeft aan dat zij ook behoefte hebben aan een extra DUO-fiets. Dat gaat hij controleren 

Frank wordt voor de seniorentocht gevraagd het handboek over te dragen aan de nieuwe cie. Dat is via mail 
reeds gebeurd en daar zijn geen vragen over gekomen. Mochten die er wel zijn is men welkom bij Frank. 

MUZIEK & CULNAIR 

Geen mededelingen 

27/7 wordt er vanaf Fort St. Gertrudis een culinaire fietstocht per tandem georganiseerd. Tot op heden is Jolon 
de enige deelnemer en is een tandem dus niet nodig…… 

INTERNATIONAL 

Het programma ‘Meet in the Middle’ dat met Emsdetten door Keer Bergamsn reeds was gemaakt wordt 
opnieuw opgepakt in Q2-2022 

BESTUUR 

Peter geeft een toelichting op het te verwachten overschot op de begroting. Geopperd wordt om het budget 
voor Youth, Vocational & Paul Harris-lezing te gebruiken voor een schaaktafel bij de ontmoetingsplaats 
Benraatshoef te Raamsdonksveer. We moeten proberen een balans te houden tussen de bestedingen aan 
Fellowship en die van Service. Peter zal in overleg met betrokkenen z.s.m. een actuele begroting ‘21/’22 
voorleggen. Wim geeft aan dat het project ‘riooltegels’ in behandeling is. Gert heeft dat bij de Gemeente 
Drimmelen opgestart. 

Om 20.26 uur sluit Ron met dankzegging de vergadering. 



 

 

 

  

RCG BESTUUR, COMMISSIES, AVENUES EN COMMISSARISSEN 2020-2021
r.2 d.d. 06-07-2020

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 Verschuuren
Frank Staal Pieter van der Veeken

Rijn Langenhuijsen
Gert van der Weerd

VOCATIONAL-/CLUB SERVICE (INCL. NIEUWE LEDEN)

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

YOUTH SERVICE (incl. Kinderfilmmiddag) ROTARY FOUNDATION & DISTRICT

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

COMMUNITY SERVICE (incl. Seniorentocht) 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
Kees Bergmans
Edward Sanders
Hans Marquart

COMMISSIE MUZIEK & CULINAIR MATERIAALCOMMISSARIS & ATTENDANCE & LEDENADMINISTRATIE

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



RCG-ACTIELIJST 2021-2022 

 

 

AVENUE/COMMISSIE WIE   OMSCHRIJVING   STARTDATUM STATUS 

 

Bestuur   Jan van Wijngaarden Hondenwacht inventariseren 06-07-21 Open  

Bestuur   Jan van Wijngaarden Uitnodigingen RC’s verzorgen 06-07-21 Open 

Bestuur   Nick Simonis  Lijst Oud-leden sturen voor corr. 06-07-21 In behandeling 

Bestuur   Ron van Dinteren Verhaal maatjesavond aanleveren 06-07-21 Open 

Bestuur   Wim de Jong  Oude jaarverslagen aanleveren 06-07-21 Open 

PR/Internet/Website Pieter v.d. Veeken Content op website plaatsen 06-07-21 In Behandeling 

Filmcommissie  Nick Simonis  Contact Hollywoud planning 007 06-07-21 Open 

De plaat….  Peter Verschuuren Verhaal maken en plaatje draaien 06-07-21 In behandeling 

Programmacommissie Edwars S. / Leo L.  Voordracht Corona 17/8  06-07-21 In behandeling 

Programmacommissie Edward Sanders  Bijdrage Indische avond 12/10 06-07-21 Open 

Programmacommissie Edward Sanders  Lezing Carnaval op 02/11  06-07-21 Open 

Community Service Frank Staal  Check DUO-fiets Kloosterhoeve  06-07-21 In behandeling 

International  Berty Broeders  Meet in the Middle oppakken Q2 06-07-21 Open 

Bestuur   Peter Verschuren  Nieuwe begroting voorleggen 06-07-21 In behandeling 

Bestuur   Wim de Jong  Project Riooltegels opvolgen 06-07-21 In behandeling 


