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Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 

Hieronder publiceren we integraal de kerstspeech van 

onze voorzitter tijdens ons allereerste digitale Kerstfeest. 

Namens de voorzitter en het hele bestuur wensen we 

iedereen nu een voorspoedig 2021, hopelijk met 

zicht op beterschap en vooral met zicht op gezellige, 

inspirerende en hartverwarmende activiteiten. 

Beste vriendinnen, vrienden, 

Kerstfeest Rotary Genk-Staelen, 19 December 2020 

Namens Nancy, mijzelf en ons bestuur heet ik jullie allen 

van harte welkom op ons 1e Zoom-Kerstfeest. Een beetje 

vreemd weliswaar maar toch uniek in de 30-jarige 

geschiedenis van deze schitterende club. 

Het gaat een editie zijn vol met verrassingen, waar de 

voorzitter weinig of niets van weet. 

Graag wil ik op voorhand al enkele mensen bijzonder 

danken voor de organisatie en al het geregel om deze avond 

tot een succes te maken. Dus dank aan Kurt Gooris, Luc 

Coenen, Bart Vyt, Filip Gielkens en Jo van Oostayen. 

Tevens dank aan onze cateraar Patrick Werkx en aan 

Grapes House of Wines. 

Kerstmis en de jaarwisseling zijn voor ons allen 

gebeurtenissen die bol staan van terug kijken op het 

afgelopen jaar, het maken van goede voornemens voor het 

nieuwe jaar en nog veel meer, maar bovenal een gezellig 

samenzijn met familie en vrienden. Helaas zal dat dit jaar 

een iets andere invulling krijgen, maar laten we hopen snel 

gevaccineerd te kunnen worden zodat we met zijn allen 

kunnen uitkijken naar weer fysieke bijeenkomsten. 

Kerstmis is daarnaast vaak ook een gebeurtenis waarbij 

verbondenheid centraal staat en die verbondenheid is 

vanavond duidelijk merkbaar via dit Kerstfeest. 

Graag zou ik van dit moment gebruik willen maken om kort 

een moment stilte te willen vragen voor onze vrienden Carlo 

en Lydia. Zij kunnen helaas vanavond niet aanwezig zijn. 

Namens ons allen wensen wij hun ongelooflijk veel sterkte 

en moed. Vandaag ben ik nog bij Carlo en Lydia geweest. 

Het was gegeven de omstandigheden een zeer warm en 

aangenaam bezoek. Zij hebben ons een heel fijn Kerstfeest 

gewenst. 

Voor dat ik het woord ga geven aan Luc Coenen zou ik 

graag volgend gedicht voordragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zullen we samen 

Gewoon samen 

Volhouden, lachen 

Huilen, zorgen 

Lief hebben, koesteren 

Elkaar steunen 

Vandaag en morgen 

Want als we samen 

Gewoon samen 

Volhouden, doen 

Begrijpen, streven 

Hopen, overwinnen 

Dragen, alles geven 

Zullen we samen 

Weldra weer normaal kunnen genieten van het leven.  

Beste vrienden, ik wens jullie allen veel leesgenot, zorg 

goed voor elkaar en hou het gezond. 

Vriendelijke groeten, 

Marc van Buren 

Vriend en voorzitter 
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Voorzittersverkiezingen 

Beste vrienden, 

Omwille van corona hebben we de voorzittersverkiezing 

uitgesteld naar woensdag 13 januari 2021. Die zelfde dag zal 

ook het bestuur van het volgend werkingsjaar worden 

voorgesteld. 

Een belangrijk moment in een Rotary-jaar! 

Tijdens het filmpje naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan 

viel mij een screenshot op dat heel duidelijk was: iedere 

Rotariër wordt geacht om voorzitter te worden. 

Dit zijn de woorden die ik onthouden heb toen Jo van 

Oostayen en Erik Niville in 2007 mij kwamen vragen om 

deel uit te maken van dit geweldig clubje. 

Dus ik wist al meteen hoe laat het ooit zou 

worden. Eigenlijk is het ook de logica zelve. Immers, het 

wiel moet draaien. 

De reden dat ik de handschoen wens op te nemen is de 

ervaring dat iedere voorzitter die ik gekend heb dit heeft 

gedaan in geheel eigen stijl. De ene keer met beheerst 

flegma, de andere keer met wat meer chaos ‘recht uit het 

hart’. Nog een andere keer flamboyant, berekend of 

hypercreatief. 

Ik ben er van overtuigd dat deze verschillen in aanpak en 

visie niet alleen de club sterker maken maar ook de 

clubleden zelf. Ik heb er alleszins veel van opgestoken. 

Iedere voorzitter, uit welk hout dan ook gesneden, deed dit 

uit liefde voor de club. Dit jaarlijks terugkerend 

engagement is een onmisbaar ingrediënt voor dat sterk 

weefsel dat onze club zo eigen is maar dat ook elk jaar moet 

aangesterkt worden. 

Uiteraard moet een kandidaat zijn moment rijp achten. De 

vraag is of een ad random-verkiezing op naam nog wel van 

deze tijd is. Iedereen heeft het erg druk en is vaak ook 

sociaal op meerdere fronten actief. Een kandidaat die zelf 

opstaat, maakt hier bewust tijd voor vrij. Ik denk ook dat 

we hier begrip voor moeten opbrengen. 

En hier wringt soms het schoentje. Als we ervan uitgaan dat 

we allemaal eens de handschoen willen opnemen op een 

moment dat dit ons past, dan zouden de kandidaten voor de 

volgende jaren al gekend moeten zijn. 

Dat blijkt niet altijd zo te zijn. Integendeel, de lijst met 

afmeldingen voor de verkiezingen werd de afgelopen jaren 

groter en is straks langer dan de lijst met verkiesbare 

kandidaten. 

Sommige mensen verkiezen een engagement op een ander 

terrein en dat voor langere tijd. Ook zeer belangrijk maar 

dan zijn de criteria hiervan best vooraf gekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk heeft de zoektocht ook dit jaar een kandidaat 

opgeleverd. Niemand minder dan Frans-Joseph Joosten, 

FJ voor ons allemaal, gaat de uitdaging aan. Samen met 

mij zullen we een Paul & Marcelleke doen waarbij ik jaar 

1 en FJ jaar 2 wat meer voorop lopen. Maar we zijn 2 jaar 

elkaars klankbord en geven elkaar de nodige rugdekking. 

Een nieuwe ‘voordeur’ opent duidelijk nieuwe inzichten. 

Wij zijn allemaal mannen met een kritische geest, vaak 

goed voor stevige debatten en soms verhitte discussies. En 

altijd zeker van een afloop aan de toog. Als dat maar snel 

terug mag gebeuren! Wie wil van zo’n een club dan niet 

een keer de primus inter pares zijn? Iedereen toch? 

Namens de huidige, de inkomende en de president-hopelijk 

elect, doen we een oproep aan ‘alle leden’ om zelf het 

moment te kiezen dat de club op jou kan rekenen. Net 

zoals je dat al jaren kan doen op iemand anders. Laat het 

niet langer het resultaat zijn van een persoonlijke queeste 

namens de inkomende voorzitter. Want onze club, die 

maken we samen! 

Kandidaturen 23-24, 24-25 en verder mogen binnen 

stromen! 

Een warme oproep om op woensdag 13 januari 2021 

allemaal digitaal steun te geven aan deze prachtige 

kandidaat-voorzitter 22-23 en ook uw zegen voor een 

nieuwe bestuursploeg die langzaam maar zeker uit de 

startblokken kan schieten. De inschrijvingslink op onze 

website is geopend! 

We klinken op het nieuwe jaar maar vooral op deze 

prachtclub! 

Jan Boots 

Voorzitter Elect 
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Social Services: Gerealiseerde 

projecten 

DE BLADWIJZER. 

Afgelopen zomer heeft de lagere school “De Bladwijzer” via 

Carlo om hulp gevraagd voor de inrichting van een 

computerklas. Deze school, opvolger van de voormalige 

Sint-Jansschool aan “De Kring” op de cité in Waterschei,  

had behoefte aan vijftien laptops om een klas met twintig 

van die toestellen in gebruik te kunnen nemen. De drie 

Genker Rotary clubs hebben de handen in elkaar geslagen 

en elk vijf laptops betaald. Deze werden geleverd in de 2de 

helft van november. Een bedankje met foto was ons 

aangekondigd, maar heeft ons niet tijdig bereikt voor deze 

publicatie. 

CAMPUS O3 

Traditioneel steunt onze club de werking van Campus O3, 

die zichzelf omschrijft als een “netwerkmakelaar rond 

opvoeden en opgroeien”. Onze bijdragen zijn – bijna 

vanzelfsprekend – gericht op kansarmoede. In die zin werd 

in de voorbije jaren een “kinderarmoedefonds” opgericht.  

Wij stellen middelen ter beschikking voor acute 

tussenkomsten voor kinderen in situaties die door de mazen 

van de georganiseerde hulpverlening vallen. Het bedrag van 

onze dotatie wordt integraal en zonder enige overheadkost 

aan (dikwijls schrijnende) interventies besteed. Jaarlijks 

krijgen we een – geanonimiseerd – overzicht van die 

bestedingen. Voor dit jaar werd € 7.500 beschikbaar gesteld. 

Uit dit armoedefonds is enkele jaren geleden de “Klas van 

Socrates” ontstaan, waarbij vrijwilligers (gepensioneerde 

leerkrachten) aan naschoolse onderwijsbegeleiding doen – 

ook weer voor de kwetsbare jeugd in Genk. Voor dit project 

werd vorige jaar € 8.800 uitgetrokken. Het comité is van 

oordeel dat dit enorm waardevol project niet exclusief door 

RCGS gedragen kan worden, maar structureel een bredere 

basis moet krijgen. Onder meer door Corona-perikelen is er 

wat ruis op de communicatie dienaangaande geweest, maar 

inmiddels zijn de plooien glad gestreken. Er is besloten de 

ondersteuning dit jaar gewoon verder te zetten, maar we 

verwachten tegen juni 2021 een werkingsverslag en hopen 

dan tegen volgend schooljaar deze toelage te kunnen 

afbouwen tot een niet-exclusieve participatie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén en ander is besloten door het comité op 4 november 

en ook klaar en duidelijk aan Campus O3 meegedeeld. 

Wij ontvingen een uitvoerige bedanking. 

GIGOS 

Begin december deed GIGOS opnieuw een beroep op ons. 

Zij hebben nood aan vijf laptops voor de meest 

behoeftigen onder hun poulains. De commissie Social 

Services heeft hiermee ingestemd, en een bestelling van 

vijf nieuwe toestellen voor 350€/stuk kon worden 

geplaatst. Helaas is deze door de leverancier in extremis 

afgezegd. Thans loopt de bestelling voor vijf 

“refurbished” apparaten maar dat zal helaas niet meer 

voor dit jaar zijn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Hanssen 

Voorzitter a.i. Social Services 
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Nieuwjaarsgala 2022 

 

Het comité 'Nieuwjaarsgala' heeft een 

dankkaart uitgewerkt voor de vaste 

sponsors, die deze week samen met een 

lekkere fles bubbels zal bezorgd worden. 

Onder de noemer 'we zullen doorgaan', 

verwijzend naar de show 'Vivre' van vorig 

jaar, willen we onze trouwe partners danken 

voor hun jarenlang engagement en nodigen 

wij hen nu al uit voor de 10de editie op 

zaterdag 9 januari 2022. 

Want we willen doorgaan, vooral voor de 

vele jongeren en kansarme Genkenaren die 

dankzij de opbrengsten van dit gala ieder 

jaar toch een duwtje in de rug krijgen. 
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VOKA Limburgse Innovatie Award 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans-Joseph Joosten 
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Agenda 

Klik op onderstaande link naar onze 

website voor de laatste stand van zaken: 

https://www.rotaryclubgenkstaelen.be/nl/

events 

 

Informatie commissies 

Informatie volgt snel! 

  

Weetjes? 

• Op 18/12/2020 heeft het IKEA-Team onder 

leiding van Kurt Hanssen (zoon van Marc) in 

Singapore de prestigieuze "E-Commerce 

Award" gewonnen, uitgereikt door de Zuidoost 

Aziatische Handelskamer (of tenminste het 

plaatselijk equivalent daarvan). 

• Lode en Karien werden op Kerstdag de fiere 

grootouders van hun kleindochter Paolina. 

Proficiat aan de ouders en grootouders! 

Kolofoon: 

Heeft één van jullie iets te melden of hebben jullie een 

uitnodiging voor een event, stuur dan zo snel mogelijk 

deze info naar één van volgende personen: 

• Marc Van Buren 

• Jan Boots 

• Marc Hanssen 

Info van Rotary International 

… 
 

https://www.rotaryclubgenkstaelen.be/nl/events
https://www.rotaryclubgenkstaelen.be/nl/events

