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De oprichting van de Past Rotarian Club Rotterdam Rechter 
Maasoever

	 Op	5	januari	2004	schreef	Paul	H.	Dieges,	lid	van	Rotary	Club	
(RC)	Rotterdam,	een	brief	aan	de	voorzitters	van	de	9	Rotaryclubs	
op	de	rechter	Maasoever	van	Rotterdam.	Bij	een	enquête	onder	de	
leden	van	RC	Rotterdam	(respons	70%)	bleek	drie	kwart	van	de	leden	
voor	de	oprichting	van	een	Past	Rotarian	(PR)	Club,	van	de	65	plus-
sers	zelfs	82%.	Op	de	zuidelijke	Maasoever	was	in	2001	de	PR	Club	
Rijnmond	Zuid	opgericht.	De	PR	Club	Waterweg	opgericht	in	1993,	
was	in	2004	opgeheven.
	 Het	waren	uiteindelijk	de	RC	Rotterdam	en	RC	Rotterdam-
Kralingen	die	het	initiatief	namen	voor	de	oprichting	van	een	PR	Club	
op	de	noordelijke	Maasoever.	De	“initiatiefcommissie”	bestond	uit	
twee	leden	van	RC	Rotterdam,	Paul	Dieges	en	Govaert	Kok,	en	één	lid	
van	RC	Rotterdam-Kralingen,	Henk	Visser.
	 De	eerste	bijeenkomst	van	de	Past	Rotarian	Club	Rotterdam	
Rechter	Maasoever	in	oprichting	(i.o.)	was	op	dinsdag	28	september	
2004	in	Restaurant	Engels	in	het	Groothandelsgebouw.	De	club	had	8	
geregistreerde	leden	en	16	andere	belangstellenden.	Henk	Visser	was	
de	eerste	voorzitter,	Paul	Dieges	secretaris	en	Govaert	Kok	penning-
meester.	De	bijeenkomsten	waren	op	elke	eerste	en	derde	dinsdag	
van	de	maand,	met	voordrachten	van	leden	of	gasten.	November	
2004	had	de	club	de	benodigde	16	leden	voor	toetreding	tot	de	
Landelijke	Federatie	van	Past	Rotarian	Clubs.	De	officiële	installatie	
was	op	11	mei	2005	en	dit	is	de	datum	die	we	aanhouden	voor	de	
oprichting	van	onze	club.	De	beide	“moederclubs”	schonken	de	pas-
geborene	een	fraaie	tafelbel	voor	de	voorzitter.	
	 In	zijn	nieuwjaarstoespraak	van	10	januari	2006	durfde	voor-
zitter	Henk	Visser	te	zeggen	dat	de	club	levensvatbaar	was	met	24	
leden	uit	9	Rotaryclubs	en	een	toenemend	aantal	belangstellenden.	
De	PR	Club	Rijnmond	Zuid	is	in	2016	opgeheven.	Onze	club	heet	nu	
PR	Club	Rotterdam.	Paul	Dieges	en	Govaert	Kok	zijn	overleden.	Henk	
Visser	is	nog	lid	van	onze	club	en	auteur	van	dit	stuk.
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Niets hoeft, veel mag

	 De	charterdatum	van	Past	Rotarians	Club	Rotterdam	(hierna	
PRCR)	is	11	mei	2005.	Veel	leden	zijn	afkomstig	van	Rotaryclubs	uit	
groot	Rotterdam.	De	PRCR	is	een	gemengde	club.	Het	bestuur	be-
staat		uit	een	voorzitter,	een	secretariaat	dat	meestal	bemand	is	door	
twee	personen,	een	penningmeester	en	misschien	wel	het	belang-
rijkste	een	programmacommissaris	die	zorgt	dat	er	tweewekelijks	
een	goed	programma	is	met	een	spreker	uit	eigen	gelederen	of	een	
externe	spreker.	Aan	een	ieder	wordt	gevraagd	of	men	wil	meeden-
ken	over	goede	sprekers	uit		het	eigen	netwerk	en	deze	wil	doorge-
ven	aan	de	programmacommissaris.	
	 Het	secretariaat	verzorgt	een	tweewekelijkse	ledenbrief.	
	 De	bijeenkomsten	zijn	elke	tweede	en	vierde	dinsdag	in	de	
maand	in	de	Sociëteit	van	de	Koninklijke	Roei-	en	Zeilvereeniging	“De	
Maas”;	in	de	zomermaanden	juli	en	augustus	zijn	er	bijeenkomsten	
zonder	programma	in	de	Golfclub	Kralingen.	
	 Hoewel	er	geen	verplichtingen	gelden,	wordt	aan	ieder	
nieuw	lid	wel	gevraagd	wat	hij	of	zij	denkt	aan	de	club	te	kunnen	
bijdragen.	Dat	kan	een	functie	in	het	bestuur	zijn	of	een	bijdrage	aan	
het	programma.
	 De	PRCR	is	aangesloten	bij	de	Federatie	van	Clubs	van	Past	
Rotarians	in	Nederland	(hierna	Federatie).		
	 Primair	is	het	zonder	verplichtingen	met	elkaar	tweeweke-
lijks	bij	elkaar	komen	met	fellowship	hoog	in	het	vaandel.

Uw	voorzitter	
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Communicatie 

	
	 Het	secretariaat	zorgt	voor	de	communicatie	met	de	leden	
middels	een	tweewekelijkse	ledenbrief	waarin	een	verslag	van	de	
vorige	bijeenkomst,	een	korte	beschrijving	van	het	aanstaande	
programma	en	eventuele	andere	wetenswaardigheden.	De	leden	

ontvangen	de	ledenbrief	per	email	
uiterlijk	op	de	zaterdag	voorafgaand	
aan	de	volgende	bijeenkomst.	In	de	
brief	staat	het	emailadres	van	de	PRCR	
vermeld;	aan	de	leden	wordt	verzocht	
uiterlijk	de	daaropvolgende	zondag	
middels	dat	emailadres	te	melden	of	
zij	bij	de	bijeenkomst	aanwezig	zullen	
zijn.	Het	aantal	aanmeldingen	wordt	
doorgegeven	aan	De	Maas,	zodat	de	
keuken	daarmee	rekening	kan	houden.

	 Toen	wegens	Corona	de	bijeenkomsten	in	De	Maas	geen	
doorgang	konden	vinden,	heeft	het	secretariaat	zoommeetings	geor-
ganiseerd,	waarin	ook	voordrachten	gegeven	werden.	Op	deze	wijze	

werd	het	onder-
linge	contact	toch	
enigszins	in	stand	
gehouden.
Aan	de	leden	wordt	
verzocht	om	een	
pasfoto,	welke	
samen	met	enkele	
persoonsgegevens	
wordt	opgenomen	

in	het	Ledenboekje.	
	 Het	secretariaat		zorgt	er	tevens	voor	dat	de	nieuwe	leden	
ingeschreven	worden	in	Lead	(ledenadministratie)	van	de	Federa-
tie,	waarin	ook	alle	mutaties	worden	verwerkt.	De	Federatie	stuurt	
maandelijks	een	nieuwsbrief	per	mail	naar	alle	leden.	De	Federatie	
houdt	jaarlijks	een	landelijke	bijeenkomst,	de	Federatiedag,	die	onze	
club	in	2019	heeft	georganiseerd.	Meer	hierover	kunt	u	vinden	op	de	
website	van	de	Federatie.	
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Past Rotarians

Club Rotterdam 

Opgericht 2005

Sociëteit “De Maas”

Veerdam 1

3016 DD  Rotterdam

010-4138514 

PRCRotterdam@gmail.com

Ledenbericht PRCR 2022
Rond 13 uur verschenen op onze computerschermen successievelijk steeds meer 

rechthoekjes met beelden van onze leden en de spreker van vandaag, in totaal 14 

(waarbij dat van Kees van Hussen in zwart gehuld bleef ).

Onze voorzitter Johannes vertelt voorafgaand aan de opening over zijn en Sabines 

medische wederwaardigheden in de afgelopen periode. Vervolgens opent hij de 

bijeenkomst en heet allen welkom, in het bijzonder ons nieuwe lid Laurens Ko-

revaar en onze spreker Joost Schrijnen. Voorts gedenkt hij onze onlangs overleden 

leden Henk van der Molen en Eric Cossee.

Hierna geeft hij het woord aan Joost Schrijnen, die een inleiding houdt geheten 

Zeespiegel en Nederland. Hij 

is zelf betrokken geweest bij het 

opstellen van het Deltaprogramma. 

Dit Programma is wettelijk gere-

geld, er is 1,5 miljard per jaar  be-

schikbaar en jaarlijks wordt door de 

Deltacommissaris verslag gedaan.

Nederland heeft te maken met stijging van de zeespiegel en met meer water af-

komstig uit de ons omringende landen. Voorts vormt de voortgaande verzilting een 

probleem. Het programma gaat uit van één meter zeespiegelstijging, maar er zijn 

ook somberder scenario’s. Ook wordt tegenwoordig gekeken naar gevolgen van 

zware regenval.

Nieuw is dat gewerkt wordt aan een normenstelsel waarin waarden worden toege-

kend aan hetgeen dient te worden beschermd. Nederland is uniek waar het gaat 

om aandacht voor preventie.

Diverse oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht, van een grote dijk (met eiland-

jes) voor de gehele kust van Nederland, via afsluiting van de kust middels een hoge 

muur of uitsluitend verhoging van de dijken rond steden, tot aan het prijsgeven 

van land. Een keuze maken is complex. Met meer ruimte bieden aan rivieren is al 

Verslag online-

bijeenkomst op 

11 januari 2022

aanwezig

14 leden en één

gast, Joost 

Schrijnen

Inleiding Joost 

Schrijnen

Pagina 1 van 3

nr.1

 P
ro

gr
am

m
a 

&
 F

in
an

ci
ën

Financiën

	 Het	clubjaar	loopt	van	juli	tot	juli.	De	contributie	wordt	
jaarlijks	vastgesteld	en	begin	augustus	gefactureerd.	Nieuwe	leden	
betalen	pro	rata	afhankelijk	van	het	moment	van	toetreden.	Een	
klein	deel	van	de	contributie	wordt	–	verplicht	–	afgedragen	aan	de	

Federatie.
		 Lunches	bij	De	Maas	worden	door	
de	penningmeester	afgerekend	en	bij	de	
deelnemers	in	rekening	gebracht.	Drankjes	
betaalt	men	zelf	aan	de	bar,	daarvoor	zijn	
fiches	verkrijgbaar.
		 Omdat	PRCR	een	informele	club	

is	staat	de	clubrekening	niet	op	naam	van	de	club	maar	op	naam	van	
de	penningmeester.

Programmacommissaris

	 Leden	kunnen	suggesties,	ideeën,	onderwerpen	of	sprekers	
inbrengen	bij	de	programmacommissaris.	Maar	natuurlijk	kunnen	zij	
ook	aanbieden	zelf	een	voordracht	te	houden.	Nieuwe	leden	wordt	
gevraagd	een	introductie	te	verzorgen	met	een	levensverhaal,	een	
vakpraatje,	of	een	combinatie	daarvan.
	 De	programmacommissaris	streeft	bij	de	keuze	en	organisa-
tie	van	de	voordrachten/lezingen/inleidingen/introductie	diversiteit,	
actualiteit	en	afwisseling	na.
	 Een	voordracht	begint	na	de	lunch	rond	13.00	uur.	Voor	een	
spreker	is	het	handig	“vroeg”,	dus	tegen	12.00	uur	aanwezig	te	zijn	in	
verband	met	beamer,	scherm,	microfoon	etc.	Om	14.00	uur	eindigt	
de	bijeenkomst.
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Past Rotary Club Rotterdam

Charterdatum	11	mei	2005
Bijeenkomsten	2e	en	4e	dinsdag
Van	12:00	tot	14:00	uur	in	de	Sociëteit	van	de	Koninklijke	Roei-	en	
Zeilvereeniging	“De	Maas”,	
Veerdam	1,	
3016	DD		Rotterdam,	
010-4124922
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Johannes	de	
Muinck	Keizer
Voorzitter

Sonja	de	Pauw	
Gerlings-Döhrn
Secretaris

Henk	van	Soest
Penningmeester

Jan	Zwiers
Club	Officer	en
Tweede	secretaris

Alwin	Schogt
Programma-
commissaris


