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Verslag van de wekelijkse RCG bijeenkomst 
dinsdag 08-02-2022 

 

 
 
1. Opening door de voorzitter (18u02): 

 23 leden aanwezig. 

 Welkom en opening door voorzitter, vanavond ALV en bestuursoverdracht. 

 Een speciaal welkom aan Rene Wijfels. 

 Ron heeft de voorzittersketting weinig gedragen tijdens de 19 maanden van voorzitterschap in zijn 15e 

jaar als lid van onze club. Hij is trots maar ook blij dat hij het voorzitterschap mag overdragen. 

In de afgelopen 19 maanden, vanwege Covid, helaas weinig mogelijkheden gehad tot een ‘normale’ 
Rotary programmering; geen Santa Run, geen film première, geen seniorentocht, geen 
snertwandeling, etc., we hebben wel gezongen bij De Kloosterhoeve, een mooie rosé proeverij gehad, 
en gezellige braai met de gebroeders Marquart. 
Ron is blij met de inkomende voorzitter Corné, die zich zelf heeft gemeld tijdens de perikelen rondom 
de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. 
Ron bedankt zijn bestuur en wenst Corné veel succes, en verrast ze met een lekkere fles Cava. 

 
 
2. Mededelingen: 

 Jan van wijngaarden heeft opgezegd. 

 

 

3. Vaststelling van de agenda: 

 Geen aanvullingen. 

 

4. Bespreking van de notulen van de ALV van 24 SEPTEMBER 2019: 

 Geen opmerkingen, worden akkoord bevonden. 

 

 

5. Bespreking financieel: 

 Ondanks een lange periode tussen de vorige ALV en deze ALV, licht Peter B. de stukken 

duidelijk en helder toe. Hulde voor Peter en bedankt voor het penningmeesterschap de 

afgelopen periode. De vergadering is akkoord met de gepresenteerde stukken. 

 

 

6. Lopende zaken: 

 Geen. 

 

 

7. Overige mededelingen van bestuur en/of leden: 

 Geen. 
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8. Bestuursoverdracht: 

 De kettingen worden gedeeld en Ron draagt zijn taken over aan Corné. 

 Corné bedankt Ron voor zijn afgelopen voorzitterschap. 

 Corné presenteert zijn jaarthema; ‘Onder elkaar, Voor elkaar’. Wil het luchtige voortzetten en 

wellicht nog luchtiger. Nieuwe leden vinden is erg lastig, iedereen is druk en heeft weinig 

behoefte aan verplichtingen. Corné wil het beleid van Ron dus graag voortzetten, met leuke 

avonden en goede sprekers.  

 Corné wil als vervolg op de plaat en zijn verhaal, ook een wekelijks terugkomend item op de 

agenda zetten; de foto en/of het voorwerp en het verhaal. Frank trapt af (zie programma), en 

wijst daarna de volgende aan. 

 Corné wil ook een ander item introduceren; de 2e classificatie c.q. hobby en/of passie van een 

ieder, dus naast je (voormalige) ‘werk classificatie’. Een mooi voorbeeld hiervan is Gert van de 

Weerd, die ons onlangs verraste met zijn orgelspel in de Lambertuskerk te Raamsdonk. Adrie 

en Hans zullen dit inventariseren. 

 Corné wijst ons ook op het aankomende uitstapje met onze Duitse vrienden ‘MORE mit 
Emsdetten’ in Zutphen; zaterdag 19 maart a.s. (circa 11u-20u) met partners. Heb respect voor 
de organisatie hiervan, en zorg dat je er bij bent! 

 Dit laatste geldt eigenlijk voor alle komende bijeenkomsten en/of evenementen; een 
gezamenlijke inzet en aanwezigheid. 

 
 
9. Bespreking Commissies en Avenues: 

 Invulling hiervan was lastig, maar toch een mooie samenstelling. 

 De lijst wordt kort doorgenomen en besproken. 

 
10. Bespreking programma: 

 Het programma wordt kort toegelicht. 

 

 

11. Rondvraag: 

 Wim: 

Dinsdag 15-2 a.s. zijn er 2 a 3 mogelijk nieuwe leden uitgenodigd, laten we met velen aanwezig 

zijn, en zorgen voor een aantal mooie ‘5 minutes’. 

 Rijn: 

De formele bestuurswissel is aan het eind van het officiële bestuursjaar. 

 Adrie: 

Adrie vraagt bij het steunen van goed doelen, ons te beperken tot de juiste en bij voorkeur 

regionale doelen. 

 Plaat en zijn verhaal wordt nog afgewerkt; 15-2: Marc van D. en 8-3 a.s. Leo. 

 
 
12. Afsluiting door de voorzitter (19u50): 

 Volgende week, d.d. 15-02-2022; Rotary Light (plaat en zijn verhaal: Marc van D). 
 


