
VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE ROTARY BIJEENKOMST VAN RCG, 2 NOVEMBER 2021 
 
 
 
1. Opening door de voorzitter (17u35): 

• Welkomstwoord. 
• Vanavond ‘Rotary Light’; 10(!) leden aanwezig. 
• Ron wijst ons nogmaals op het tijdig afmelden bij de Witte Leeuw, de consequentie bij te laat 

afzeggen kan zijn dat er ‘gewoon’ betaald moet worden. 
• Maandag 1 november j.l. is er een dagelijks- en groot bestuursvergadering geweest, het vervolg 

programma is hier besproken en Ron geeft een korte toelichting op dit vervolg programma; 
o 9 november: Lezing barista met partners, en de plaat en zijn verhaal door Marcel 

Voeten 
o 16 november: Snuffelavond, en de plaat en zijn verhaal door Mark de Wolf 
o 23 november: Lezing Charles van der Weide over Mesdag kliniek 
o 30 november: Sinterklaasavond 
o 7 december: Lezing Edward en Leo over corona of snertwandeling. Indien lezing plaats 

vindt, wordt de snertwandeling verplaatst naar 4 januari 2022 
o 14 december: Algemene ledenvergadering 
o 21 december: Kerstviering bij het Cachot in Geertruidenberg 
o 28 december: Oud en nieuw vervalt, en wordt verplaatst naar 11 januari 2022 als 

nieuwjaarsreceptie met diner met partners 
• Ron wijst ons de aankomende 2e snuffelavond (16 november). Het zou fantastisch zijn 

als we weer een aantal gasten mogen verwelkomen. Doe daar allemaal heel erg je best 
voor! Ook het verzoek om deze avond een aantal leuke/interessante ‘5 minutes’ voor te 
bereiden, ter lering en vermaak, voor ons en onze gasten. 
Aanmelden van de gasten via het secretariaat, ook eventuele dieetwensen en/of allergieën 
hierbij doorgeven. 

• Ook aandacht voor de ALV op 14 december a.s., in te brengen ‘zaken’ graag melden bij het 
secretariaat. 

• De aankomende Weinabend, vrijdag 5 november a.s., bij onze vrienden in Emsdetten, gaat 
bezocht worden door Kees en Margot, Berty en Jolon.  

 
 
 

2. Afsluiting door de voorzitter (19u50): 
• Nogmaals aandacht voor de snuffelavond (16 november). 
• De voorzitter sluit af, tot volgende week; Lezing barista (met partners). 

 


