SPEECH BESTUURSWISSEL 2016-2017
GEERT CARLIER

Geachte Assistent Gouverneur, vriend Jan,
Burgemeester,
Cher ami Jean Joseph,
Chers amies et amis de HASTIERE et ATH,
Beste vriendinnen en vrienden Rotariers,
Beste genodigden,

Beste Louis, mag ik eerst van de gelegenheid gebruik maken u van harte te
feliciteren met uw 80ste VERJAARDAG :
Ik hoop dat ik nog lang op uw steun mag rekenen zoals dat tot nu altijd het
geval is geweest : PROFICIAT

Een viertal jaar geleden mocht ik op deze plaats mijn maidenspeech houden,
als nieuw opgenomen lid van deze club.
U zal zich misschien nog herinneren dat ik u toen verteld heb dat ik daar thuis
over gesproken had, en dat mijn plannen bij een bepaald gezinslid- wier naam
ik niet ga noemen, maar de betrokkene is hier vandaag wel aanwezig dat mijn plannen een aantal vragen opriepen :
Toen ik vraag : weet ge wat dat is, Rotary, kwam het antwoord :
Dat is zo een vies clubske !
Ik stond toen met mijn mond vol tanden zoals men dat zegt, maar, kijk, vier jaar
later ben ik verdorie voorzitter van dat datzelfde clubske.
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De bestuurswissel, of zoals dat in het frans zoveel mooier klinkt, la passation du
pouvoir, is een belangrijk moment in het leven van de ROTARYCLUB :
Het wiel moet draaien, het Rotary wiel dat symbool staat van de DYNAMIEK
van een club.

Dat ik hier sta heb ik natuurlijk in de eerste plaats te danken aan mijn Rotarypeter, Jean Marie Berthot.
Jean Marie heeft mij in 2012 aangesproken.
Hij kon en kan nog steeds op een inspirerende wijze Rotary - ik zou bijna
durven zeggen -‘verkopen’ :
Hij heeft mij kunnen overtuigen omdat je voelt dat Jean Marie het Rotary hart
op de juiste plaats draagt, om de juiste redenen.
Jean Marie, ik ben u vooral dankbaar omdat ik weet dat ik altijd op u kan
vertrouwen en terugvallen, en dat is voor mij zeer belangrijk ;
Jij kent de club, jij kent Rotary, het is een geruststelling dat je naast mij staat.

Ik wil natuurlijk ook graag mijn ‘naasten’, mijn gezin een woordje van oprechte
dankbaarheid meegeven.
Mijn lieve echtgenote Marleen,
Natuurlijk ook mijn kinderen, Liesbeth (die morgen examen heeft en er
vandaag niet kan bij zijn), Matthias en Anneleen wil ik uit de grond van mijn
hart bedanken
Ik besef sedert een paar maanden dat dit voorzitterschap niet vrijblijvend is en
dat je het niet kan waarmaken als je niet kan vertrouwen op uw directe
omgeving, bij mij is dat vooral om mijn gezaag en de stress op te vangen.
Bedankt dat jullie mij bijstaan (ik ging bijna zeggen in deze beproeving)
Dit brengt mij, - bijna naadloos -, bij mijn voorgangers, de vele past-voorzitters
die deze club in het verleden hebben geleid.
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De Voorzitters die ik zelf in functie heb mogen meemaken, en ongetwijfeld alle
voorgaande voorzitters, hebben er allen voor gezorgd dat deze club leeft, dat
deze club dynamisch is, dat deze club erin slaagt haar uiteindelijke doelstelling
waarmaakt, - nl deze wereld een beetje beter maken -,jaar na jaar.

In die zin heb ik als nieuwe voorzitter een comfortabele positie : het pad is
allang geëffend.

Hier moet ik natuurlijk stilstaan bij het voorbije jaar, het jaar van past
voorzitter Thérèse.
Beste Thérèse,
Van uit de grond van mijn hart feliciteer ik u voor uw schitterend jaar.
Het kan niet genoeg gezegd worden welke fenomenale prestatie jij hebt
geleverd, en dan bedoel ik het niet alleen fysiek.
Door omstandigheden heb ik het in augustus vorig jaar niet van nabij kunnen
meemaken, maar ik heb wel mogen beleven dat onze club door uw prestatie er
beter is van geworden, en dat is uiteindelijk het doel.
Je hebt niet alleen een recordbedrag verzameld waarmee je een aantal mensen
zeer gelukkig hebt gemaakt, en waarmee je de essentiële doelstelling van
Rotary hebt gerealiseerd, mensen die het moeilijker hebben een steuntje geven

Je hebt onze club, Herne-Markvallei, ook meermaals in the picture geplaatst,
Ik denk maar aan uw interventie op de ZONEVERGADERING in DENDERLEEUW
als ik mij niet vergis, waar je iedereen eens goed op zijn plaats hebt gezet door
erop te wijzen dat HERNE-MARKVALLEI, ONDER UW IMPULS, in verhouding tot
het aantal leden de meeste kaarten voor de DISNEYFILM had verkocht.

In naam van alle leden van de club dank ik dus heel erg voor de inspanning en
voor het behaalde resultaat, je mag daar oprecht fier op zijn.
EEN WARM maar FERM APPLAUS IS HIER WEL OP ZIJN PLAATS
UITREIKING PAUL HARRIS FELLOW om onze appreciatie te formaliseren
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En dus begint nu mijn jaar als voorzitter
Thérèse, ik wilde mij eerst spiegelen aan uw jaar
Ik dacht, wat kan ik doen om dit te evenaren ?
Ik heb lang overwogen, sommigen weten dat, om het kanaal over te zwemmen,
maar ik kan niet goed tegen koud water, dus heb ik daar maar van afgezien

Dit is natuurlijk een grap, een flauwe grap zelfs, wat ik eigenlijk wil zeggen is
dat elke voorzitter zijn jaar moet invullen op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen
persoonlijke interesses en achtergrond.

Dus zal ik het op mijn manier doen, maar wel samen met de mensen die deel
uitmaken van mijn bestuur.

Ik heb voor mij zelf mijn DOELSTELLINGEN in VIER TERMEN VERWOORD:
openheid, betrokkenheid, vriendschap, vernieuwing

OPENHEID en BETROKKENHEID gaan eigenlijk samen.
Ik wil alle leden van de club zoveel mogelijk betrekken bij alles wat wij het
komende Rotaryjaar gaan doen.
Rotary moet meer zijn dan een wekelijkse gezellige praatbarak.
Iedereen moet zijn gedachten kunnen en durven uitspreken.
Wij moeten elkaar stimuleren en motiveren om actief deel te nemen aan
activiteiten en discussies.
Op die manier zal de club in beweging komen, zullen we vaste patronen
kunnen doorbreken, en zullen we de club fris en levendig kunnen houden.
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En dit alles in een sfeer van RESPECT en VRIENDSCHAP voor elkaar.
Want bovenal is er, in al onze individuele verscheidenheid, één ding dat ons
samenhoudt, dat is vriendschap voor elkaar ;
Rotary kan niet bestaan zonder vriendschap.
Ik heb vanaf het eerste ogenblik dat ik de club bezocht die vriendschap mogen
ondervinden, en we moeten er blijven aan werken dat de vriendschap in alle
omstandigheden, ook als het soms wat moeilijker ligt, blijft primeren

En zo kom ik bij onze laatste doelstelling :
VERNIEUWING
Rotary is eigenlijk een zeer boeiend gegeven : meerdere generaties komen er
samen, jong en minder jong, ieder met zijn achtergrond, ieder op zijn manier
kind van zijn tijd ;
Daar een geheel en echte groep van maken is een uitdaging, maar is ook een
bron van dynamisme : de wisselwerking tussen de vele ideeen, inzichten, is
ongelooflijk verrijkend en moet gekoesterd worden.
Maar, ik vind ook dat wij als club de plicht hebben om ons de vraag te stellen
of onze club aantrekkelijk genoeg is, of, om het positiever te stellen hoe ze
meer aantrekkelijk kan gemaakt worden ;
Ik durf dat zeggen : ik ben nog een vrij jonge rotarier, maar met mijn beperkte
ervaring zie ik toch, - ik het spreek in het algemeen -, dat veel Rotaryclubs al
vele jaren op dezelfde manier functioneren en teveel naar binnen gekeerd zijn,
en te weinig openstaan voor maatschappelijke ontwikkelingen.
Mijn voorgangers-voorzitters die ik als lid heb mogen meemaken zijn zich daar
altijd van bewust geweest, en hebben daar, ieder op haar of zijn manier, en
ieder met haar of zijn bestuur, de nodige aandacht aan besteed.
Ik wil, samen met de mensen van ons bestuur, graag die weg verderzetten.
Maar : vernieuwing wil niet zeggen dat het alles moet veranderd worden, zeker
niet, ik ben zelf iemand met veel respect voor vaste waarden en respect voor
wat anderen in het verleden hebben gerealiseerd, - en ik wil dat ook zo houden
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-, maar dat mag natuurlijk niet betekenen dat er niet eens andere accenten
mogen gelegd worden ;

Trouwens : één van onze meest belangrijke actiepunten zal ook dit jaar weer
LEDENWERVING moeten zijn;
Het is simpel : zonder nieuwe leden zal de club, elke Rotaryclub, doodbloeden.
Maar ik ben ervan overtuigd, wanneer wij ons als een frisse en actieve club
kunnen profileren, dan gaan wij er in slagen om nieuwe mensen aan te trekken,
en de toekomst en verder bestaan van de club kunnen verzekeren.
Mijn ervaring in het clubleven is nog zeer pril ;
Ik ben dan ook bijzonder gerustgesteld dat ik naast mij een heel goede
bestuursploeg heb, met een mix van jeugdig en bruisend talent en oeroude en
degelijke ervaring ;

Dan zou ik nu graag de leden van mijn BESTUUR voorstellen :
- Past-Voorzitter : Thérèse : behoeft geen voorstelling
- Verkozen Voorzitter : Balder Cloosen: is dit jaar ook onze penningmeester
Kan er vandaag omwille van professionele redenen niet bij zijn
- ondervoorzitter : mijn Rotary peter Jean marie, van wie ik weet dat hij mij
altijd zal steunen
- onze clubmeester : Peter Bekaert
Ondanks zijn jeugdigheid is hij al gepokt en gemazeld in het leven van onze
club, hij heeft al de ervaring van het voorzitterschap, hij kent de club, hij is
de juiste man op de juiste plaats
- secretaris : Guy Lebacq, mijn baken in woelige tijden,
Guy heeft een schitterend gevoel voor humor, maar hij ziet alles en stuurt bij
waar nodig, garantie voor de continuiteit van de club ; hij heeft mij de laatste
maand al enorm geholpen en bijgestuurd, Guy ik ben u daar zeer dankbaar
voor
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- adjunct-secretaris : Thierry Taffijn
Thierry ken ik al vele jaren als een vriendelijke en aangename college, - ik
verzeker u, er zijn er niet teveel waarvan ge dat in ons beroep kunt zeggen-, ik
vind het fantastisch dat wij na zoveel jaar eens iets samen kunnen doen op
een ander vlak

- adjunct penningmeester : Marc Sterckx
met Marc aan de kassa weet je dat je goed zit, succes verzekerd

- en last but not least : Ruf Minner : Ruf heeft de voorbije maanden en weken
al aangetoond dat wij op hem kunnen rekenen, hij heeft al bijzonder veel
voorbereidend werk geleverd, zodat het pad voor een geslaagd jaar geeffend is

Dit brengt mij dan bij de activiteiten die wij dit jaar zouden willen organiseren.
Mijn tijd raakt op, ik ga u enkel de hoofdlijnen geven
Aantal data die u zeker al in uw agenda moet noteren

- wij beginnen zondag 28 AUGUSTUS 2016 met de JAARLIJKSE FIETSTOCHT
Daarmee bewijs ik meteen dat wij tradities in ere houden ;
Mike is volop bezig met het uitstippelen van een tocht en opstellen van een
kwis

- Donderdag 13 oktober 2016 komt niet minder dan Herman VAN ROMPUY
voor ons spreken
Ik heb het genoegen gehad, vele jaren geleden, een paar bescheiden
persoonlijke contacten te hebben gehad met Herman Van Rompuy;
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Mede dank zij burgemeester Kris Poelaert heb ik het contact met Herman
kunnen vernieuwen, en hem bereid gevonden om voor onze club te spreken ;
Op een moment dat Europa in grote existentiële crisis verkeert, -VANDAAG
BREXIT-, waarbij meer en meer op alle niveau’s het bestaan en de zin zelf van
de Europese Unie in vraag wordt gesteld, denk ik dat ik gerust mag zeggen dat
iemand als Herman Van Rompuy een meer dan interessante inbreng in dat
debat heeft :

Op 23 december 2016 organiseren wij een KERSTCONCERT in de BASILIEK
VAN HALLE
Waarom in de BASILIEK van Halle ?
Ik ben lid van de KERKRAAD SINT-MARTINUS van HALLE : in die hoedanigheid
heb ik de laatste fase van de restauratie van de Basiliek van dichtbij mogen
meemaken.
De Basiliek is een baken in onze streek en heeft een symboolfunctie die veel
verder gaat dan Halle, denk maar aan de jaarlijkse massale bedevaarten, maar
die ook voor vele PAJOTTENLANDERS een betekenis heeft.
Vandaar kon ik niet anders dan een concert in MIJN Basiliek te laten doorgaan.
Het is echter mijn stille hoop dat mijn opvolgers misschien zouden durven
overwegen, - ik druk mij zeer voorzichtig uit -, om hiervan een jaarlijkse traditie
te maken, wij hebben trouwens in Herne en omstreken nog prachtige locaties
waar dergelijke activiteit zou kunnen doorgaan.
Maar : dat zal alleen maar kunnen als wij er allen samen op 23 december 2016
een schitterende succesavond van maken.

- Ik pik er nog één activiteit uit : op 23 februari 2017 hebben wij RUDI
VRANCKX als gastspreker
De Midden-Oosten problematiek is bijzonder actueel, en is ook voor ons
ontzettend relevant, we moeten maar naar de recente gebeurtenissen in ons
land kijken, dus een topspreker
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Ik engageer mij om mijn beperkte mogelijkheden aan te wenden om er een
geslaagd, zinvol en boeiend Rotaryjaar van te maken.
Ik vraag aan jullie, leden van de club, om aan mijn bestuur en aan mij zelf, de
steun te geven die wij nodig gaan hebben om onze club verder te laten
ontwikkelen
De activiteiten die wij gepland hebben, doen wij niet voor onze eigen eer en
glorie,
Wij proberen op die manier de nodige middelen te verzamelen, om onze enige
echte doelstelling als ROTARIERS te kunnen waarmaken, en dat is MENSEN
HELPEN.
Dat is, uiteindelijk, het enige dat telt en waarom wij het allemaal doen.
ROTARY SERVING HUMANITY, om af te sluiten met het jaarthema.
Ik dank u allen.
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