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RC Bali Denpasar

NEWSLETTER
This is an accumulation of 3 meetings in 1 Newsletter ...This is a very eﬃcient Newsletter:)

z

Building Communities
Bridging Continents
z

NEW THEME FOR 2010-2011

Mike Skeet

Mike Skeet datang
berkunjung dan
memberikan banyak sekali
insights re oil rigs, seperti
biaya2 yang harus
dikeluarkan untuk
membangun infrastruktur
bagi perusahaan eksplorasi
minyak, aspek keamanan
dan lingkungan. Very
informative. Thanks Mike!

thanks

Rotary 4
Way Test

Ini adalah theme yang baru
untuk tahun 2010-2011. DGE
Al dan PDG Ritje yang
menghadiri conference di
Sandiego, akan meng update
kita semua,
well start
with PE dan
SE dulu ya di
PETS dan

DTTS..tentang new vission dari
Rotary International, new

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?

standard for effective clubs,
structure grants dll.
Dari Club kita, PE Wien, SE
Suzana, IPP Sisca dan PP
Suryawan akan berangkat ke
Surabaya
untuk
mengikuti
Program
pelatihan
PETS dan
DTTS.
Tunggu tanggal mainnya ya,
untuk updates

!

Undangan meeting di tempat PP Popo Danes- 21 Jan 2010
Meeting kita pada tanggal 21 diadakan secara special di tempat PP Popo Danes. Pada kesempatan ini,
kita kedatangan beberapa tamu istimewa seperti PDG Soerjo yang kebetulan berada di Bali, PP Gerrits,
dan juga Rtn Ron dari East Canada. Buat PDG Soerjo, PP Arnold dan PP Popo..tempat ini seakan
nostalgia buat mereka, karena dulu mereka sering sekali meeting di lokasi ini.
PP Popo juga menyampaikan rasa kangennya untuk aktif kembali di Club, cuma sayangnya beliau
sedang menjalani masa “kuliah” lagi..jadi waktunya terbagi atas international works dan bangku
kuliah...ya..kapan donk bisa aktif. Kita tunggu ya PP Popo...dengan penuh penantian lho:)

Mechanical Cow Matching Grant - Granted

Setelah beberapa lama proses Matching Grant untuk Mechancal Cow ini, finally, kita mendapat
approval untuk matching grant tersebut. New proyek nih. ayo..ayo siapa in-charge? :)

Updates for End Polio with Classical Piano
with Teguh Sukaryo

Sudah konfirm kalau Concert akan dilaksanakan di Hotel
Aston pada tanggal 16 February 2010. Aston hotel sudah
setuju untuk mendukung acara Polio fundraising ini dengan
memberikan special discount atas penggunaan ruangannya.
IPP Sisca dengan sangat brilliant, dibantu oleh Rtn Chika
dan spouse (Edo) dan beberapa rotarians, merancang,
mendesign dan mencari sponsors...dan pada saat ini dengan
sponsorship dari 14 sponsors, biaya untuk acara ini sudah
tercover. YIPPPPEEEEE! Jadi total hasil penjualan tiket
akan merupakan dana bersih untuk End Polio plus.
Ayo..dukung acara ini..bantu jual tiket, sehingga semua kerja
keras ini membuahkan hasil yang manis.....Kalau mau..pasti
BISA:)

Update for FUN WALK
Rtn Fina, our brand new rising star, sudah menyusun rencana untuk Funwalk, beliau juga sudah
menghubungi beberapa calon sponsor untuk acara. Mantafff. Btw, acaranya ditunda sampai tanggal 25
April 2010. Hmmmm...more time to “deg..deg..an”...nih..dan waktu lebih untuk menghubungi calon2
sponsor juga. Ayo..jangan patah semangat..more time means more work..ha..ha..ha (just kidding...)
Pada President dan Secretary meeting, rencana Funwalk sudah dikomunikasikan, masing2 Clubs
diharapkan memberikan nama 2 orang untuk masuk sbg anggota komite Funwalk. Juga masing2 RC
akan bertanggungjawab untuk sub-event pada harinya. RC kita selain main koordinator, juga bertugas
untuk mencari atau menyusun rencana pendanaan. RC Kuta akan in-charge untuk blood donor and
health check, RC Kartika untuk acara senam bersama, RC Nusa dua utuk aktivitas anak dan Rotaracts
untuk acara di panggung. Meeting Funwalk Committe, akan ditentukan secepatnya.

Update for Website
Two thumbs up untuk Rtn Cika dengan progress dan updates websitesnya...hmmm watch out
everybody, kita akan punya website yg eye catching, informative and easy to follow. Luarbiasa sekali
dedikasinya Rtn Cika (dan suaminya Edo)...walaupun belum seratus persen ready, tapi website ini sudah
bisa dilihat pada blog; www.rotarybalidenpasar.org/
blog...ini belum di upload ke web nya sih...sebentar
lagi nih.
Untuk pengumpulan vouchers dalam rangka
silent auction...walaupun kita semua sibuk dengan
concert dan funwalk, harap jangan dilupakan...
dimaafkan deh..yg masih malas2an...tapi rencana ini
harus kita teruskan..selain untuk dana polio ini juga
untuk dana club. Ayo duonk....more funds, meaning
easier to run projects....

Updates for Nutrition Project

Memang luarbiasa
dedikasi para member
kita ini.

Untuk program nutrisi
kali ini, beberapa team
sudah memulai program

nutrisi untuk anak2 TK.
Rtn Leo sudah
memulai program ini
untuk anak2 di desa
Pupuan-Negara.
Wow..semangat Rtn Leo

Cut one pie, and deliver polio vaccine to
33 Children
for the same price of a pizza, you can help 33
children live free of Polio

patut diacungkan
jempol (dua2nya lho).
Ditempat yang nun jauh
tersebut, dengan
brilliantly bekerjasama
dengan masayarakat

Jalanan menuju lokasi
lumayan terjal dengan
pemandangan kiri
kanan jurang yg
lumayan terjal, tapi
dengan penuh doa (gak
jelas..doa atau sumpah

serapah..) Rtn Fina
sampai juga dilokasi
dengan
naik sepeda
motor
dibonceng
oleh bapak
guru.
Barangkali
sesampai disana, yg
terbayang
adalah..wah..pulangnya
naek2 ke puncak
gunung lagi duonk ya:)
ha..ha..ha..

Yang tak kalah serunya
adalah Rtn Fina
dengan proyek Nutrisi
di Karang Asem.

ITS NO BIG DEAL, ITS A BETTER DEAL
Split one candy bar, and save a child from the
poliovirus. For the same price, you can save a
child from polio
The Rotary Foundation

The Rotary Foundation
Rupanya, lokasi SD
cuma bisa dijangkau
dengan sepeda motor.

setempat, Proyek nutrisi
ini berjalan. Luar biasa.

Untuk proyek di lokasi
ini Rtn Fina juga
bekerjasama
dengan
masyarakat
setempat
untuk
membantu
distribusi
nutrisi.

What a finding

Di desa Karangasem
tersebut, Rtn Fina
melaporkan betapa

menyedihkannya kondisi
anak2 disana. Sangat

diharapkan kita bisa
melaksanakan program
anak Asuh di daerah ini.
Ayo..ayo..bantu
bikinkan proposal, jadi
bisa dicarikan ortu asuh.
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RC Bali Denpasar

Come and join our meeting every Thursday, 12.15 -14.00
Gedung BPR Lestari, 4th floor - Jl Teuku Umar (depan BCA Teuku Umar)
!

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

Penting Kehadiran
16 February End Polio

with Classical Piano
Concert
Website sudah ready, yang
diperlukan adalah
VOUCHERS untuk
dimasukan ke silent auctions.
Pembentukan FUNWALK

14 January meeting

60% attendance
20 January Meeting

70% attendance
28 January Meeting

45% attendance

Committee
24 April FUN WALK

Enjoy reading, till next week; Suzana

