Toespraak van Jean-Marie Evers, gouverneur-elect,
ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding op 5 juni 2010 in Spa
Cher représentant du président international Jean-Camille Chastang,
Waarde gouverneur Eric Hansen, waarde past-gouverneurs,
Beste vrienden Rotarians,
Met enige schroom, maar vooral met veel nederigheid zal ik vandaag symbolisch en
binnenkort effectief de taak van gouverneur van mijn achtbare voorganger Eric Hansen
overnemen. Er is huivering doch niettemin vastberadenheid voor de zware
verantwoordelijkheid, die mij te beurt valt. Ook verwondering is deel van mijn gevoelens.
Nooit in de vijfentwintig jaren dat ik Rotarian ben en de twintig jaren dat ik actief was op
districtsniveau, is het mijn bedoeling of ambitie geweest om gouverneur te worden.
Jullie zullen daarom best begrijpen dat het niet in mijn aard ligt om bepaalde visies en
initiatieven vanuit een machtspositie door te drukken, maar wel dat ik in overleg met jullie zal
nagaan hoe we het ideaal van Rotary het best kunnen dienen.
Na een korte periode van relatief jonge gouverneurs is district 1630 weer toe aan serie oudere
gouverneurs. De vergadering van past-gouverneurs heeft in de haar zo kenmerkende
transparantie beslist om het district voor de volgende drie jaar met oudere gouverneurs op te
zadelen. Welke criteria zij bij deze keuze hanteerden behoort tot hun best bewaakte geheim.
Het zou kunnen – al ben ik daar niet zeker van – dat ouderdom naar hun maatstaven een
waarborg van wijsheid levert.
Ouderen moeten zich nu eenmaal beperken tot het essentiële omdat er voor de kleine details
geen tijd meer is. De fysieke condities dwingen hen om de dingen afstandelijker en
gematigder te beschouwen. De vele hormonale prikkels waardoor jongeren nogal eens
afgeleid worden, zijn verdwenen en hebben plaats geruimd voor een meer beschouwende
levensstijl.
Uit het voorgaande zou moeten blijken dat ouderdom – en dus ook mijn leeftijd - synoniem
van wijsheid is of enige garantie tot wijsheid biedt. Helaas is dit “wishful thinking”.
Men zal dus andere en betere criteria dienen te hanteren om tot de goede keuze van een
gouverneur te komen.
Alle gekheid op een stokje. Het moge voor de aandachtige toehoorder duidelijk zijn dat ik de
benoemingsprocedure van de gouverneur best op een meer transparante en tevens meer
democratische wijze wens te laten verlopen. Er dienen controleerbare criteria gehanteerd te
worden, die opgenomen worden in het reglement van inwendige orde.
En hier kom ik dan tot een tweede punt: het reglement van inwendige orde.
Uit een korte bevraging bij mijn voorgangers zou blijken dat er in ons district sinds geruime tijd
een reglement van inwendige orde bestaat. Er zouden zelfs in de loop der jaren hier en daar
wijzigingen aan aangebracht zijn. Het bevreemdend resultaat van mijn bevraging is dat er

meerdere versies van het reglement zouden bestaan. Tot op heden heb ik echter geen enkele
van deze versies onder ogen gehad.
Concluderend: er zal een commissie “ad hoc” opgericht worden om de meest recente versie
van het reglement van inwendige orde – het RIO – op te sporen en om dit waar nodig te
herwerken en aan te passen aan de huidige omstandigheden. De aangepaste
verkiezingsprocedure van de gouverneurs zal hierin uiteraard opgenomen worden.
Bij mijn zoektocht naar het RIO is mij ook duidelijk geworden dat ons district, hoe eigenaardig
dit ook mag klinken, niet over een archief beschikt. Velen van jullie zullen bij het formuleren
van de besluiten van de diverse werkgroepen tijdens district-assembly’s verwacht hebben dat
deze conclusies verwerkt en gearchiveerd werden om er vervolgens het nodige gevolg aan te
geven. Jammer en driemaal helaas!
Het archief of wat daar voor kan doorgaan zit verspreid op verschillende plaatsen. Niemand
weet juist wat en waar.
Er zal dus eveneens dringend werk moeten gemaakt worden van een gecentraliseerd archief.
Het lijkt mij aangewezen om de commissie “ad hoc” voor de herwerking van het RIO een
bijkomende opdracht te verstrekken om de organisatie en centralisatie van het archief van
ons district te verwezenlijken.
Ons district werd door Evanston als één van de honderd piloot-districten geselecteerd om het
“Future Vision Plan” van de Rotary Foundation uit te testen. Wij worden dus geacht om ons
district op een moderne en efficiënte wijze te beheren. In dit kader hebben wij bij een eerste
reeks van 25 districten onze “qualification” dit is certificatie bekomen. Weldra zullen de clubs
eveneens gecertificeerd worden en zullen wij op een eenvoudigere en efficiëntere wijze acties
binnen The Rotary Foundation kunnen realiseren. Wij zijn het bijgevolg aan Evanston maar
zeker aan onszelf verplicht om goed gestructureerd te functioneren.
In onze snel veranderende leefwereld verwachten Rotarians trouwens adekwate structuren en
een duidelijke communicatie als een essentieel element van de moderne organisatie van het
district. In ons viertalig district is de communicatie zeker niet het sterkste punt. Het geeft
veelal aanleiding tot tijdverlies maar spijtig genoeg ook tot misverstanden, tot wrevel en
onbegrip. In de twee andere Belgische districten wordt de tweetaligheid eveneens als een
handicap van efficiëntie ervaren. Wij mogen ons dan met recht en reden afvragen of de
huidige district-indeling beantwoordt aan de gewettigde vraag van de Rotarians naar een
efficiënt beheer met moderne communicatie. Ten einde de visie van de Rotarians te kennen,
zullen ze zich hieromtrent heel binnenkort tijdens een bevraging kunnen uitspreken.
Voorgaande items zijn eerder gericht op het goed functioneren van ons district. De echte
doelstellingen van het volgende jaar, welke ik reeds aan u voorlegde tijdens de districtassembly, zijn vervat in:
Doelstelling 1:
Een uitgebreid en sterk jeugdbeleid:
YEP, HEP en STEP waarvan wij aan de top van Rotary International staan. Vorige week
werd ons district andermaal door Evanston gecertifeerd om uitwisselingen te realiseren;

Rotaract: de oprichting van nieuwe clubs. Naast de oprichting van de club “Grand
Liège”, die haar keure in het najaar zal bekomen, zullen er in Marche en Turnhout eveneens
nieuwe clubs opgericht worden;
Diegenen, die mij een beetje kennen , weten dat ik mij steeds voor de jeugd heb ingezet en dit
zowel op district- als op internationaal niveau. Gedurende 15 jaren was ik intensief bezig op
het vlak van de jeugduitwisselingen. In ons district is “New Generations” trouwens reeds jaren
als de vijfde service-pijler aanvaard.
Tijdens de vele internationale conferenties en conventies waaraan ik actief deelnam heb ik mij
met vrienden van over de hele wereld ingezet om het bestuur van Rotary International ertoe
te bewegen om “New Generations” als de vijfde “avenue of service” te doen aanvaarden. Wij
botsten steeds op een muur van onbegrip.
Tijdens de “Council of Legislation” van dit jaar kwam het item terug ter sprake en hetgeen niet
meer te stuiten was is realiteit geworden.
New Generations is naast Club Service, Vocational Service, Community Service en
International Service de vijfde pijler van Rotary International. Met een ongeveinsde fierheid
kan ik jullie dit meedelen. Onze terechte eis is realiteit geworden. De jeugd heeft hiermede in
Rotary International de plaats die het verdient.
Doelstelling 2:
Goed werkende clubs mits de medewerking van gemotiveerde ADG’s en regionale
coördinatoren. Waar mogelijk zullen nieuwe clubs opgericht worden. De formule van clubs
New Generation zal zeker aan de orde komen.
Tijdens de District-Assembly had ik dit aangekodigd en ik kan jullie nu reeds meedelen dat de
aanzet voor één club New Generation in de Luikse regio is gegeven. Vanaf juli zullen de eerste
vergaderingen starten.
In de Limburgse regio is er eveneens meer dan gewone interesse en ik ben ervan overtuigd dat
er nog anderen zullen volgen.
Doelstelling 3:
De uitbouw van een goed functionerende commissie “Shelter Box”. Ons district heeft hierin
het voortouw genomen en binnen afzienbare tijd zullen - naar het zich laat aanzien - D 2170
en D 1620 zich aansluiten bij onze actie. We zullen zodoende met grotere slagkracht kunnen
optreden bij rampen en aan de slachtoffers een menswaardige hulp verschaffen;
Doelstelling 4:
De actie “End Polio Now”;
Doelstelling 5:
De coördinatie van de 3 VZW’s (NVSG, Vacci Plus, HZG) en deze onderbrengen in één
overkoepelende vereniging teneinde ook hier een grotere efficiëntie te bewerkstelligen. Een
eerste vergadering op interdistrict-niveau van deze VZW’s heeft aangetoond dat dit weldra
gerealiseerd kan worden;
Doelstelling 6:
Last but not least de toepassing van het “Future Vision Plan”.
Het is een omvangrijk en ambitieus programma, waarvoor ik op jullie medewerking reken.
Voor degenen die aanwezig waren op de district-assembly zal het duidelijk zijn dat al het
voorgaande in een sfeer van overleg, concertatie en vooral plezier zal verlopen. Elke vorm van
confrontatie is hierbij ondenkbaar.
Samen zijn we sterk en “maken we het verschil”.

Het goed gevoel dat elkeen na de assembly had, zal aanwezig blijven.
Wij behoren tot een wereldorganisatie waarop we terecht fier zijn. Wij doen belangrijk en
nuttig werk voor de gemeenschap en wij slaan bruggen over heel de wereld.
Jullie zullen mogelijk opgezadeld zijn met een oud gouverneur, maar het programma is jong en
ambitieus. Het zal trouwens niet het werk van één persoon zijn, maar dat van ons allen. Het
vorige jaarthema was “The Future of Rotary is in your Hands” de toekomst van Rotary is uw
handen.
Vrienden, ik zou het anders formuleren: de toekomst van Rotary is in onze handen.
Wij bouwen aan de gemeenschappen – building communities.
Wij slaan bruggen tussen continenten – bridging continents.
Ik reken op eenieder van jullie!
En vergeet niet: wij samen zullen het verschil maken!
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