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CLUB CALENDAR 
 

November 2015 

 

4th:  Club Meeting 

11th: Club Meeting 

18th: Club Meeting 

25th: Club Meeting 

28th:  PolioPlus party night 

   
 

December 2015 

 

2nd: Club Meeting 

9th:  Club Meeting 

16th: Club Meeting 

23rd: Club Meeting 

30th: Club Meeting 

 

  

Dear Members, 

The District Gov-
ernor addressed 
the Cyprus As-
sembly on 24 
October in Li-
massol. In short 
this is what he 
said; 

- Membership & Attendance :  DG said that he believed more in retention 
and less in extension, that we need to keep our members and make sure 
they are involved. He noted that Clubs in all districts are facing attendance 
problems. DG urged the Clubs to not only concentrate on projects and char-
ity work. Rotarians must think big and apply for Global Grants. Instead of 
thinking small Clubs should think big with a view to receiving Global Grants 
and should always aim high. That Clubs should look into the Lebanon exam-
ple of clean water projects for schools. He advised Clubs to learn about 
Global Grants application and management through training and exchange 
of experience with other Clubs in the District and beyond.DG promised a 
Grants Management Seminar and Workshop to be held in Cyprus by District 
TRF Chair PDG Usama Barghouthi in the near future. 

Giving to TRF : DG urged Clubs to contribute to the TRF so that fund would 
be allocated to them. 

Public Image : 
Limassol Jetty 
Project was giv-
en as an exam-
ple by the DG, 
everyone vis-
iting the Mari-
na would see 
the Rotary sign 
and acknowledge the work of Rotary. That we need to talk about Rotary so 
that people learn our work. 

The DG met with the Board and Committee Chairs of Rotary Club of Kyrenia 
Liman on 26 October and also attended lunch at the Ambiance Restaurant  
and Dinner in his honour at the Grand Pasha Hotel the same evening. 

At the meeting the DG pointed out that every Club is required to have a 
Strategic Plan for 3 years. With regard to rules and regulations and constitu-
tions he emphasized the requirement of conformity with RI rules of proce-
dure. 

With warm Rotarian regards,  President 2015-16 Hakki Muftuzade 

 

 

Club News Round up 



Değerli Üyelerimiz, 

 Bölge Guvernörü'nün katıldığı Kıbrıs Asemblesi 24 Ekim'de Limasol'da gerçekleşti. BG yaptığı konuşmada 
aşağıdaki konulara değindi: 

Üyelik ve Toplantılara Katılım; BG mevcut Kulüb üye-
lerinin toplantılara katılımı ve üye olarak devam et-
melerini sağlamamız üzerinde durdu. Mevcut üye-
lerin üyeliğinin devam etmesi genişlemeden daha 
önemli bir hedef olduğuna inanan BG, üyelerimizin 
aktif katılımını sağlayarak görev almalarını teşvik et-
memiz üzerinde durdu.Tüm Rotary Kulüplerinin top-
lantılara az katılımdan dolayı problem yaşadığına 
işaret eden BG bu sorunun Dünya'daki Rotary Kulüle-
rinin en önde gelen sorunları arasında yer aldığına 
vurgu yaptı. 

BG küçük projeler ve yerel hayırat hedefleri yerine büyük düşünmemiz gerektiğini ve Küresel Bağış için müracaat 
edilmesini önerdi .Lübnan'nın gerçekleştirmiş olduğu okullara temiz içme suyu projesini örnek gösteren BG , 
Küresel Bağışlara başvuru prosedürü ve idaresi hakkında eğitim alarak ve Bölgedeki Kulüplerle istişare ederek 
hatta Bölge dışı kulüplerle de temas ederek bilgi sahibi olunacağını vurgulamıştır. Yakın bir gelecekte Kıbrıs 'ta 
Küresel Bağış İdaresi Semineri düzenleneceğini ve Bölge Vakfı Yöneticisi PDG Usame Barghouthi'nin bu görevi 
üstleneceği haberini verdi. 

Rotary Vakfı'na Bağış: Kulüpleri Rotary Vak-
fı'na bağış yapmaları için teşvik ettiğini söy-
leyen BG böylelikle Vakıf'tan bağış alına-
bileceği üzerinde durdu. 

Rotary'nin İmajı: Limasol Marina'sında 
gerçekleştirilen projenin iyi bir örnek olduğu-
na işaret eden BG, oraya giden insanların Ro-
tary'nin çabaları hakkında bilgi edindiklerini 
belirtti.Rotary hakkında konuşarak ve bilgi vererek yapılan işleri izah etmemiz üzerinde durdu.  

BG Girne Liman Rota-
ry Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve 
Komite Başkanlarıyla 
26 Ekim tarihinde 
Grand Paşa Otel'de 
toplantıya katılmıştır, 
aynı gün Ambians 
Restoran'da öğle yem-
eğine ve yine aynı 
Otel'de onuruna ver-
ilen akşam yemeğine 
katılmıştır. Özetle toplantıda BG tüm Kulüplerin 3 yıllık Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü olduklarına vurgu 
yapmıştır. Ayrıca Kulülerin anayasa ve kurallarının RI kurallarına uyum sağlamaları gerektiğine işaret etmiştir. 

Rotaryan Saygılarımla, 

Hakkı Müftüzade, Başkan 2015-16 


