Verslag van de wekelijkse RCG bijeenkomst
dinsdag 10-05-2022

1. Opening door de voorzitter (18u04):
 Vanavond clubzaken.
 19 leden aanwezig.
 Adri is jarig, we zingen voor Adri, en Adri geeft een rondje.
 Vanavond ook de inauguratie van Chris Bosboom, welkom bij de club. Hij krijgt de Rotary pin
‘opgespeld’ door onze voorzitter.



En er volgen nog wat ‘plichtplegingen’ aangaande de Rode Lantaarn.



Met het toetreden van Chris tot onze club, gaat de Rode Lantaarn, enigszins verlaat van Jolon
naar Marc en van Marc naar Chris. Uit de overlevering vernomen dat de bezitter van de Rode
Lantaarn, iets persoonlijks of iets ludieks mag toevoegen aan de Rode Lantaarn.
Ook Chris geeft een rondje.

2. Five minutes:
 Piet:
Piet bericht dat hij Marcel heeft bezocht.
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3. Clubzaken:
 Open club avond:
We hebben de open club avond gehad, was een gezellige en geslaagde avond. Veel werk
verzet door de CIE, dank daarvoor. Een aantal gasten op deze avond zijn nog in dubio, we
hopen dat ze zelf besluiten tot, en/of wij ze over kunnen halen naar een mogelijk lidmaatschap.
In het bestuur zal de financiële bijdrage nog verder worden besproken.
 Programma:
Programma is tot zover goed verlopen, de 2e helft van het jaar programma is ook al ver ingevuld.
Wim geeft een korte toelichting op het programma. We hebben ook een aantal avonden
‘vreemden’ binnen gehad, en dit wordt vooralsnog als positief gezien, we zullen dit na een aantal
maanden wederom evalueren. De reden van de jammerlijk afgelaste natuurwijn avond is
volgens de aanwezige een combinatie geweest van (een te hoge) prijs en (een niet
aansprekend) onderwerp.
 Website (internet):
De website krijgt steeds meer vorm en inhoud, en gaat er steeds beter uitzien. De input van de
leden (foto’s en verslagen) is daarbij zeer belangrijk. Vergeet ook niet de ledentoegang te
activeren (de procedure hiervoor is verkrijgbaar via Edward).
https://www.rotarygeertruidenberg.nl/
 Tegelactie:
De tegelactie is goed verlopen en heeft zeker ook publiciteit opgeleverd. Van de tegels zoals
eerder geleverd aan de gemeente Altena en Geertruidenberg zijn er nog circa 33 in voorraad.
Diegene die een tegel wil kopen (€ 38,50) kan zich melden via het secretariaat.
Wim leest een net binnengekomen mail voor, waarin een school uit de gemeente
Geertruidenberg aangeeft geïnteresseerd te zijn in onze tegels; wordt vervolgd.
 Zutphen:
De gezamenlijk dag in Zutphen met RCE was een mooie en geslaagde dag.
 Oekraïne:
We proberen de juiste weg te vinden om goed contact met ‘vluchtelingenwerk’ te krijgen, dat
valt nog niet mee. Hans en Piet vertellen uit eigen ervaring dat persoonlijk contact voor deze
vluchtelingen erg belangrijk kan zijn.
Kees geeft aan dat de vrijwillige beschikbaarheid gevraagd door het Rode Kruis wat aan de
hoge kant is.
https://www.rodekruis.nl/midden-en-west-brabant/vacatures/vrijwillig-ondersteuneropvanglocatie-geertruidenberg/
 Senioren dag:
Staat in de steigers, vanwege de afwezigheid van Mark wordt een en ander op een later moment
toegelicht/besproken.
 Kinderfilmmiddag:
De kinderfilmmiddag, gepland op 15 juni a.s., met als film De Bad Guys.
https://www.youtube.com/watch?v=KiIGkBka5yw
Op deze middag circa 10 leden nodig voor hand en span diensten, graag aanmelden via Peter
B.
 Jobexperience:
De Jobexperience op het Dongemond College (HAVO/VWO), geeft wellicht ook ruimte aan een
beroepenmarkt waar wij als club onze bijdrage aan kunnen leveren. De contacten zijn er, wordt
vervolgd.
 Doof-blinden-dag:
Voorlopig gepland op 13 mei 2023. De aanwezige leden spreken commitment uit, met een
belangrijke kanttekening dat we voor deze dag ook serieuze sponsoren moet gaan vinden.
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Vervolg clubzaken:
Filmpremière:
In november 2022; welke uitstraling, welke film, een en ander krijgt vervolg op de volgende
bestuursvergadering.
CIE International (Kees):
Maatjes avond 17 juni a.s. met RCE, op een vrijdag vanwege het overnachten, mogelijk hotel
opties tijdig doorgeven aan RCE.
Er lopen wat initiatieven over de landsgrenzen met betrekking tot Oekraïne en de stichting helpt
Albanië.
Santarun:
Contacten zijn er, een overleg volgt via de gemeente Geertruidenberg.
Statuten en huishoudelijk regelement:
Processen nieuwe leden en aanwezigheid clubbijeenkomsten zijn volgens de huidige richtlijnen
lastig, wellicht moeten we de statuten en het huishoudelijk regelement aanpassen. Florian zal
dit verder uitzoeken.
Rotary veranderd:
We willen een CIE samenbrengen om over de toekomst van de Rotary club te praten en hier
een visie voor te vormen.
Diegene die hier zitting in wil nemen, graag melden bij het secretariaat.

4. Afsluiting door de voorzitter (20u14):
 Vanwege de afwezigheid van Corne zal 17 mei a.s. Edward en Ron 24 mei a.s., de hamer ter
hand nemen.
 De inventarisatie van de aanwezigen op 24 mei a.s.; lezing Willem de Winter over Kunst &
Kitsch TV, gaat Wim op zich nemen, de mail hiervoor volgt nog.
 Volgende bijeenkomst, d.d. 17-05-2022; Lezing Nieuw Erfrecht & Testament door Florian. De
partners zijn hier tevens voor uitgenodigd.
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