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Hierbij ons overzicht over de afgelopen maand voor de Rotary Clubs van onze regio.
December was een korte Rotary-maand: door de feestdagen en de daarmee samenhangende
persoonlijke verplichtingen van veel leden zijn we slechts twee maal formeel bij elkaar
gekomen.
Goede Doelen andere clubs: Er komen regelmatig verzoeken binnen van andere clubs om
deel te nemen aan buitenlandse acties. Het bestuur wijst er op dat we voor de komende
anderhalf jaar onze lijnen wat dat betreft al hebben uitgezet. Als club kunnen we ons
alleen bij nieuwe initiatieven aansluiten als er een logische link is naar onze bestaande
initiatieven of ons doelgebied (Amsterdam-Zuidoost). Wel zullen alle verzoeken worden
doorgestuurd naar de individuele leden, zodat die voor zichzelf kunnen besluiten loten te
kopen, geld te storten of op een andere manier bij te dragen. (3 december)
Ledenwerfcommissie: de aangepaste procedure nieuwe leden is door het bestuur bekeken en
goed bevonden. Een eerste kandidaat zal op de volgende bijeenkomst worden
voorgesteld. (3 december)
Vocational Services: de commissie rapporteert dat het werk de afgelopen jaren niet goed van
de grond is gekomen, wellicht zijn we hier nog niet helemaal aan toe. is bijeen geweest.
De cie gaat eerst inventariseren wat de gedachten daarover zijn binnen onze club en in
Rotary in het algemeen. Op 7 januari doet ze verslag van deze ontdekkingsreis en zal ze
de club een aantal voorstellen doen. een van de leden gaat naar een seminar over
vocational services. (3 december)
Kinderboerderij Gliphoeve: twee leden hebben een idee uitgewerkt om de toegezegde hulp
aan kinderboerderij Gliphoeve vlot te trekken in de vorm van een klusdag. Zo worden we
gezien in onze community. Er komt een soort projectleider die inventariseert wat er moet
en kan gebeuren en wat daarvoor nodig is. (3 december)
Sinterklaasviering Pathé – Arena: Op verzoek van het Sterrenfonds hebben drie leden van
de club hand- en spandiensten verleend bij de hartverwarmende Sinterklaasviering voor
ruim 500 kinderen en begeleiders (5.500 in het hele land) in de Pathé-Arenabioscoop.
Drie kwartier voor aanvang viel de stroom in een groot deel van Zuidoost uit. Na veel
improviseren en de overleg met de ongeduldige gasten konden om half elf pas de deuren
open voor een film, een optreden van de Sint en zijn pieten en het uitdelen van cadeaus.
Uiteindelijk werd het een mooie ochtend. (3 december).
Clubbijeenkomsten: Het voorstel de wekelijkse bijeenkomst te vervroegen stuit op een
aantal zwaarwegende bezwaren en gaat daarom niet door. De afspraken met Boerderij
Langerlust én met de leden over indeling van de avond en serveren van de maaltijd
worden aangescherpt. (10 december)
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Golftoernooi: de datum voor dit jaarlijks evenement wordt 20 juni omdat op 13 juni
Nederland tegen Spanje voetbalt in Brazilië. (10 december)
Project Suriname: een bezoek aan een van de twee scholen in Suriname die we als goed doel
hebben aangewezen heeft duidelijk gemaakt dat de noden en wensen daar zo groot zijn,
dat we prioriteiten moeten stellen. De commissie international zal bespreken hoe we dit
aan gaan pakken. De eerder genoemde inzameling komt waarschijnlijk te vervallen.
Cordaid is bereid het bedrag dat we voor dit project beschikbaar stellen te verdubbelen.
(10 december)
Benefiet Tropeninstituut: van Ruth Carasso van de overkoepelende organisatie van het
jaarlijkse grote benefietconcert kwam het verzoek deel te nemen aan een evaluatie van
het door ons georganiseerde benefietfestijn in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Annet gaat daar heen. De penningmeester meldt dat de financiële afhandeling rond is, de
laatste vorderingen zijn binnen. (10 december)
K-Zone Sports: deze organisatie, die jongeren in Zuidoost in beweging wil brengen en
houden, zoekt expertise en goede raad. Na afloop van een presentatie over de activiteiten
volgt er een brainstorm over de centrale vraag: ‘Hoe kunnen mensen die bij Zuidoost
betrokken zijn onze organisatie verder helpen?’ Er komen diverse suggesties en adviezen
op tafel. Op individueel niveau wordt nadere advisering aangeboden. (10 december)
Bijlmer Boekt: doordat de bijeenkomst van 17 december kwam te vervallen kreeg een aantal
leden die avond de kans de cultureel-literaire manifestatie Bijlmer Boekt in het Bijlmer
Parktheater te bezoeken. Conclusie: Zuidoost zindert van de cultuur. (17 december)
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