Reiscommissie Federatie van Clubs van Past Rotarians
16 december 2021
Beste Past Rotary vrienden en vriendinnen,
In onze correspondentie naar u toe lieten wij u weten dat we u tijdig zouden informeren over onze
reisplannen voor het jaar 2022. Tot een maand geleden meende de reiscommissie dat er voor
bepaalde bestemmingen binnen Europa in 2022 voldoende garanties waren om een veilige en
comfortabele reis te organiseren. Door de recente ontwikkelingen hebben wij dat inzicht moeten
bijstellen en we hebben besloten om in elk geval tot 1 januari 2022 pas op de plaats te maken.
Na die datum nemen we uitgebreid tijd om te heroverwegen en daarna zo verantwoord mogelijke
beslissingen te nemen. Dat houdt praktisch gesproken in dat er geen voorjaarsreis 2022 gepland
wordt. Dat spijt ons zeer.
Terugblik op de afgelopen 2 jaar
Alvorens in te gaan op de reiscommissie activiteiten in de laatste paar jaren moeten wij u helaas
laten weten dat goede vriend en medecommissielid Peter van Doorne is overleden. Wij hebben altijd
zeer plezierig met hem samengewerkt en zijn hem dankbaar voor zijn vriendschap en zijn
Bourgondische ideeën die er altijd op gericht waren de kwaliteit van de Federatiereizen te
verbeteren. Peter zal zeer worden gemist. We wensen zijn familie veel sterkte.
De reiscommissie was al enige tijd op zoek naar een extra commissielid. We zijn blij u te kunnen
melden dat mevrouw Jeannette Blijdorp-Jonker, lid van de PRC Eemsdelta, zich bereid heeft
verklaard zitting te willen nemen in de reiscommissie van de Federatie van Clubs van Past Rotarians.
Zij brengt een schat aan toeristische kennis mee en heeft zich met name bezig gehouden met het
organiseren van reizen naar diverse bestemmingen o. a. in haar functie als directeur /adviseur ten
behoeve van Sail evenementen . We zijn erg blij met haar ervaring en wensen haar veel succes.
Dan de terugblik op onze reizen. In 2019 hebben wij daadwerkelijk een mooie reis naar Luxemburg
uitgevoerd, daarna organiseerden we voor 2020 een reis naar Schwerin -Noord Duitsland en een
vliegreis naar Boedapest-Hongarije. Begin 2020 sloeg het coronavirus toe en moesten wij helaas
deze laatste twee reizen annuleren . Ook in 2021 moesten we de uitgestelde Federatiereis naar
Noord Duitsland en een binnenlands najaars tripje je naar Soest helaas annuleren. Kortom een
teleurstellende gang van zaken voor alle leden die gehoopt hadden weer een fijne reis samen te
kunnen maken.

Bij nader inzien en in goed overleg met onze touroperator Koninklijke Beuk heeft de reiscommissie
besloten om pas reizen te plannen en te publiceren op het moment dat we redelijke zekerheid
hebben dat de reis weer veilig en comfortabel kan worden uitgevoerd. We hebben diverse
voorstellen op de plank liggen, dus zodra een en ander het weer toelaat kunnen we snel schakelen
en u weer een hele fijne, gezellige en interessante Federatiereis aanbieden.
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt en zullen ervoor zorgen dat u regelmatig wordt
geïnformeerd over de gang van zaken . Ons streven is: het organiseren van een fijne en gezellige
Past Rotary reis zoals u van ons bent gewend. Ons motto is: moed houden en gezond blijven.
De leden van de reiscommissie wensen u fijne en mooie Kerstdagen en een voorspoedig en vooral
corona vrij 2022.
Met vriendelijke groet,
Jeannette Blijdorp, Rob Ratelband en Leendert Kruik

