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NEWSLETTER

Meeting Pertama 2010

!

Its so fu! of energy, so Funtastic...and the turn up....EXCELLENT

Attendance!!
Dipertemuan pertama
ditahun 2010 ini, kita
kedatangan banyak sekali
tamu. Berikut adalah
attendance dari meeting kita;
Members;
Pres Sukadana, PP
Suryawan,PP Susanto, PP
Andryanto, PE Wiwien, Rtn
Leo, Rtns Suzana, Rtn Fina,
Rtn Anita, Rtn Enny, Rtn
Dharma, Rtn Chika, Rtn
Dolly dan RAC Agung.
Tamu (Total 6 orang):
Back from holiday!!! A New
Year, New plans, New Challenges
and loads of new Fun
(well..planning to:)

guys....we call this “being a
Funtastic Member”.
Jam 12.25..well telat dikit neh!
Presiden Sukadana membuka
meeting dengan doa dan
fellowship. Thank you to Rtn Fina,
yg in-charged buat kuliner hari ini.
Yum....yum..in our tummy

Wow...ketika membuka emails
(yg saya matikan selama holiday),
ternyata kita memiliki banyak
sekali PR yang harus segera
ditindaklanjuti, plus konfirmasi
sejumlah tamu istimewa yg akan
datang berkunjung pada
pertemuan pertama kita di tahun
2010.

Beres makan (eh..beberapa
member masih menekuni
‘lunch’nya lho..ha..ha..ha), meeting
dimulai lagi dengan perkenalan
dari para tamu kita.

Kekuatiran bahwa jumlah
tamu akan melebihi jumlah
member yg dapat hadir, ternyata
tidak beralasan sama sekali. What
a great turn up!!!! Thank you

Ini salah satu kejadian yang
luar biasa...karena seingat saya,
jarang sekali kita kedatangan tamu
sampai 7 orang...It must be the
magic of “New Year”

Calon Rtn Eka, Calon
Rtn Tina, PP Patrick Van
Kampen dari RC Seminyak
dan Rtn Martin dan
Marianne Spanjer dari Rotary
Club Ambt Almelo,theNetherland. Tidak
ketinggalan adalah Ibu Tulus
(istri dri almarhum PP Tulus)
Apologies:
IPP Sisca (keluar kota)
dan PP Arnold (masih di
Singapura)
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“we have been honoured to have 6 guests in our first Meeting in 2010”
Rtn Martin dan Marianne
Spanjer , dari Rotary Club Ambt
Almelo, the Netherland
berkesempatan datang ke meeting
kita siang ini.
Ini bukanlah meeting pertama
mereka dengan RC Kita, beberapa
tahun yg lalu, beliau berkunjung
dan hasil kunjungan tersebut
adalah pendanaan “vocational
training’ dengan Panti Asuhan
“Usaha Mulia).
Setelah meeting ini, mereka
dengan ditemani oleh member RC
kita, juga akan berkunjung ke
Panti asuhan tsb.
PP Patrick Van Kampen
dari RC Bali Seminyak. Nama
beliau sudah sangat sering muncul,
dan beliau juga salah seorang
Rotarian yg ‘membaca’ Newsletter
kita. Thank you Pak Patrick, moga
tetep enjoy baca ya.

Classical Piano Concert yang
beliau usulkan.
Senang sekali mendapatkan
kehormatan mendengar cerita
beliau tentang pengalaman
bertanding Piano classic beberapa
waktu yg lalu di China.
Tamu kita berikutnya adalah
Calon Rotarian Christina Yuni
(panggilan Tina). Sebagaimana di
beritakan di millis, Calon Rtn Tina
direkomendasikan oleh PE Wien.
Wah, bakal tambah banyak
member2 kita yang cantik2 nih:)
kita tunggu ya mbak Tina..kapan
bisa dikonfirmasikan sebagai full
member:)

Last but obviously not the
least, adalah the very lovely (as
always) calon Rotarian Eka.
Sayang sekali, karena meeting yg
padat, beliau tidak sempat cerita
pengalamannya waktu bertanding
Sekilas, PP Patrick cerita kalau dalam ajang MRS Wolrd di
RC Seminyak memiliki
Vietnam beberapa bulan yg lalu.
42members. Ayo..ayo..ini
tantangan buat RC kita untuk
menambah member nih:)
Pada kesempatan ini, beliau
juga mengundang RC kita untuk
melakukan make up meeting di Rc
Seminyak. Ayo siapa berkunjung?
Ibu Tulus (isri dari
almarhum PP Tulus), datang
berkunjung siang ini dalam rangka

Rotary 4 Way
Test
1. Is it the TRUTH?
2. Is it FAIR to all
concerned?
3. Will it build Goodwill
and Better Friendship?
4.Will it be BENEFICIAL
to all concerned?
!
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AGENDA MEETING

Polio Challenge SILENT AUCTION
YESS....persiapan sudah selesai, Print flyer Polio
sudah beres dan Surat Pengantar juga sudah ada juga.
AYO..AYO...sudah saatnya para Rotarian bergerak
mencari sponsor2 untuk berpartisipasi dalam program
ini. Soft copy bisa diemailkan oleh Agung, dan kalau

menjadi ajang galang dana oleh Rotaract ya..jadi biar
lebih rame dan kasih benefit ke semua RC Clubs juga:)

End Polio with Classical Piano
Ibu Tulus (istri dari almarhum PP Tulus) dengan
Irama Indahnya, berbaik hati menawarkan kerjasama
Galang Dana dengan mengadakan Classical Piano
Concert. Ini sehubungan dengan kedatangan
“Worldwide Master Pianist Teguh Sukaryo.
IPP Sisca mendapatkan kehormatan untuk
mengkoordinir concert
ini, yang rencana akan
diadakan pada tgl 16
Februari 2010.

mau hard copy..info ke Agung ya.
Dalam Program ini, kita akan mengajak RC Bali
Seminyak dan RC Kuta untuk bergabung. Ini juga

Nah lho...another
project
tuh...AYO..semua
member, get ready
ya...Tahun yang baru
nih, dan kita sudah
punya banyak projek:)
SIAPA TAKUT?!!!!

WWW.ROTARYBALIDENPASAR.ORG
Kenyataan adalah kita (karena
Rtn Cika mengambil alih
baru mulai bikin website) bisa
meeting kita dengan presentasi
merefer ke website2 yg ada,
update re website. Mock up dan
improve bagian2 yang bisa
structure website sudah beres.
Dengan beberapa colour scheme
dan inputs, guarantee kita akan
punya “a fantastic website’. Wacth
out everybody!!!!

FIRST GLIMPSE OF OUR ‘UNDER DEV WEBSITE”

Beberapa hari yg lalu,
Secretary mendapat challenge dari
DGE Al lewat bbm re website.
Saya berjanji kepada DGE Al,

Sesuai target, awal Februari
pada saat kita mulai launch ‘silent
auction untuk Polio”, website ini
akan sudah efektif. Well, mungkin
belum 100% functioning, tapi
sudah bisa kita gunakan deh:)...
kalau RC Bali Denpasar akan
tampil dengan website yg
“mostlikely” akan lebih bagus dari
website2 yang ada. NAH
LHO...terkesan sombong
ya...ha..ha..ha..

diperbaiki dan adapt bagian2 yang
sudah bagus. Jadi, logikanya..kita
bisa menciptakan website yg lbh
baik duonk:)....jangan kuatir Rtn
Chika (plus Edo di belakang
layarnya)...kita akan support!! :)

Huge thank you for Rtn Chika
dan Edo, they step up to the
challenge in making a website,
which had been postponed for a
very long time. Soo glad to have
you on board!!
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Calendar
18 -23 Jan 2010
International Assembly -San Diego

05 Feb 2010 DTTS Jakarta
06 Feb 2010 PETS Jakarta
19 Feb 2010 DTTS Surabaya
20 Feb 2010 PETS Surabaya
23 Feb 2010 Rotary Anniversary
07 March FUN WALK
08 - 14 March 2010
Rotaract Week

PHOTOS
PHF PRESENTATION
Kemungkinan besar kita akan
mengulang sukses kontribusi PHF
kita pada tahun ini. Sudah ada 8
member yg memberikan
komitmen untuk PHF tahun ini
Pada kesempatan ini, dua
buah PHF pin diberikan kepada
PP Susanto (PHF+2) dan Rtn
Suzana (PHF+1).
Cerita sedikit re PHF ya,
waktu saya naek andong dg ibu2
dari RC Solo (di Solo), mereka
sampai terkaget2 karena RC kita
bisa menghasilkan 9 (baca
sembilan) PHF pada tahun
kepresidenan IPP Sisca. Mereka
sudah merasa “beruntung” bisa
dapat 1 atau 2 PHF per tahunnya...
So, Very WELDONE RC Bali
Denpasar.
RC DENPASAR IN-CHARGE
SBG KOORDINATOR
FUNWALK SE RC BALI
Sesuai dengan jadwal dari District,
pada tgl 7 March 2010, RC se

Indonesia secara serentak akan
mengadakan FUNWALK.
Berdasarkan Presiden dan Secretary
meeting yang diadakan pada bulan
akhir December lalu, RC Bali
Denpasar kebagian tugas untuk
menjadi koordinir pelaksanaan
FUNWALK ini. Tugas lumayan berat
lho!! tapi sekali lagi..”Siapa
takutt?”

Suasana meeting

TUKAR KADO AKHIR
TAHUN
Meeting terakhir pada tahun
2009, ditutup dengan acara tukar
kado yang berlangsung meriah,
akrab dan efektif di Rest Tempoe
Doeloe.

Suzana dengan PHF+1

Menyesal sekali, for some
unknown reason, Secretary
kehilangan semua photo2 pada
saat meeting ini. Mohon
maaf...nanti kalau ketemu..akan
saya list photo2nya...

maunya semua masuk photo
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Pengumuman
Presiden Sukadana
akan dikukuhkan sebagai Guru
Besar Univ Udayana, pada :
tanggal : 23 Jan 2010
hari/jam : Sabtu / 10 pagi
Lokasi : Universitas Udayana Bukit
Mohon konfirmasi para Rotarian,
karena limited seats available.
Undangan akan diissue sesuai
konfirmasi.
Meeting tambahan;

VISIT KE PANTI ASUHAN
USAHA MULIA.
Guest kita dari RC Netherlands
Rtn Martin dan Marianne Spanjer,
ditemani dengan PP Suryawan, Rtn
Dolly, Rtn Leo dan RAC Agung
melakukan kunjungan ke Panti
Asuhan Usaha Mulia, dimana sudah
d i l a k u k a n ke r j a s a m a d e n g a n
diberikannya ‘vocational training”
dalam bentuk computers, sewing
machines dan pelatihan2.
Mnrt catatan perjalanan Rtn
Dolly, Rotarians disambut dengan
permainan angklung yang sangat
menyentuh hati dari anak2 Panti
A s u h a n i n i . Id e b a g u s s e k a l i
d i s a m p a i k a n o l e h Rt n D o l l y,
bahwa..bisakah kita minta anak2 ini
membuka Classical Piano Concert di
bulan Feb ini dengan permainan
angklungnya. Bagaimana pendapat
teman2 sekalian?

Extra meeting dilaksanakan pada
hari Sabtu, jam 3 - 6 sore, lokasi
Tukat Ayung 10, Renon (rumah
Secr Suzana), agenda:
websites, concert polio dan
funwalk.
Incharge utk website : Rtn
Chika
Incharge utk Concert : IPP Sisca
Incharge utk Auctions : Sec
Suzana
Incharge utk Funwalk : To be
appointed
PE Wien memohon maaf,
karena kesibukan beliau
menjelang kelahiran anak ke 2,
tidak bersedia menjadi officer
incharge untuk FUNWALK.
Beliau happy untuk membantu
dengan ide dan advise.
Meeting Next Week;
Tentatif, minggu depan akan ada
Board meeting dan regular
meeting di tempat PP Popo
Danes.
Konfirmasi akan diupload di
millis, awal minggu depan.
See you all next week ya:) Suzana
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