
Rotaract is een vereniging van betrokken jonge mensen met een inter-
nationale blik; teamspelers die zich actief inzetten voor goede doelen en
tegelijk hun persoonlijke ontwikkeling nastreven. Op dit moment telt
Rotaract (afgekort Rac) wereldwijd in 151 landen zo'n 180.000 leden. In
Nederland zijn ruim 500 leden actief in zo'n 50 lokale clubs. Rotaract is
een actieve, dynamische club. Doel van de projecten die worden uitge-
voerd is om anderen nieuwe energie te geven, wat enorm veel energie
oplevert, ook voor jezelf. Vandaar de slogan: RRoottaarraacctt  tthhee  EEnneerrggiizzeerr..

Rotaract the Energizer.

Waar komt Rotaract vandaan?
Rotaract is in 1967 opgezet als een initiatief van Rotary, en staat voor
'Rotary in Action', en is speciaal bedoeld voor jonge professionals tussen
de 18 en 30 jaar. 

Wat betekent Rotaract in de praktijk?
Rotaract organiseert gezamenlijk sociale projecten en steunt daarmee
goede doelen. Vriendschap en persoonlijke ontwikkeling staan bij deze
projecten, maar ook daarbuiten, voorop.

Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling: zo is de
Stichting Racademy opgericht die jonge professionals trainingen voor
persoonlijke ontwikkeling aanbiedt tegen zeer lage tarieven. Bovendien
gaat de opbrengst van de trainingen naar de bouw van basisscholen
voor de allerarmsten in India. Daarnaast vinden er lezingen en bedrijfs-
bezoeken plaats. Deze lezingen en excursies worden ook in samen-
werking met Rotaryclubs gedaan. De verdere persoonlijke ontwikkeling
bestaat uit technieken en ervaring op het gebied van presentaties geven,
argumenteren en vergaderingen leiden.

Projecten die worden uitgevoerd zijn zeer divers. Zij zijn vooral gericht op
fundraising of op het leveren van een directe bijdrage aan maatschappe-
lijke doelen ('doe-projecten'). Enkele voorbeelden: 

�  RRaacc  GGrroonniinnggeenn

Rac Groningen

bouwde en verkocht een cabriolet, waarbij de totale
opbrengst naar de stichting 'Een hond kan de was doen' ging. 

�  RRaacc  UUttrreecchhtt

Rac Utrecht

heeft een skatecursus voor blinden georganiseerd en
helpt om de twee weken met de organisatie van een activiteitenavond
voor gehandicapte kinderen.

�  RRaacc  NNiijjmmeeggeenn

Rac Nijmegen

organiseert jaarlijks een autorally.

Rotaract
Geeft energie aan

anderen en jezelf!

www.rotaract.nl
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Wat is Rotaract?



Iedere lokale club komt één keer in de twee weken bij elkaar om de lopende

projecten te bespreken, om met elkaar te praten over maatschappelijke issues

en om gezamenlijk een hapje te eten of een biertje te drinken. 

Ook op landelijk en internationaal niveau worden evenementen georganiseerd

waar de onderlinge banden worden versterkt en waar met elkaar wordt gespro-

ken over allerlei thema's. Uiteraard organiseert een actieve Rotaract regelmatig

een feest!

Hoe wordt aan Rotaract bekendheid gegeven?

Allereerst zijn we natuurlijk zichtbaar door de projecten die worden uitgevoerd.

Via persberichten wordt daaraan in landelijke en lokale kranten bekendheid

gegeven. 

De communicatie tussen de Rotaractleden geschiedt via een verenigingsmagazi-

ne en internet. Via internet worden ook niet-leden geïnformeerd.

Uiteraard wordt er nauw samengewerkt met de Rotary clubs in Nederland en

daarbuiten. Door uitwisseling van weekberichten en programma-overzichten

kunnen Rotaracters de voor hen interessante lezingen, bedrijfsbezoeken en

excursies in het kader van hun beroep of studie bijwonen. In Rotaryclubs zijn

praktisch alle beroepen vertegenwoordigd, waardoor toegang tot een groot

netwerk mogelijk wordt voor het uitwisselen van kennis en ervaringen op het

gebied van beroep, organiseren van fondswerving en andere activiteiten. Rotary

International organiseert eveneens een aantal uitwisselingsprogramma's zoals

GGSSEE

GSE

(Group Study Exchange) en NNGGEE

NGE

(New Generation Exchange) waarbij

uitwisseling van jonge professionals met andere districten in de wereld, resp. in

Oost-Europa plaatsvinden. Ook kunnen Rotaracters deelnemen aan RRYYLLAA

RYLA

(Rotary Youth Leadership Award). Dit is een managementtrainingsweekend voor

18-26 jarigen Tijdens dit weekend wordt op een zinvolle en plezierige wijze een

aantal basisvaardigheden van management ervaren d.m.v. een casus, feedback

door assessoren en video en rollenspelen. Rotaracters kunnen zich hiervoor laten

sponsoren door Rotaryclubs.

Deelname aan Rotaract betekent dus toegang tot een grote wereldwijde service

organisatie en kan belangrijke meerwaarde creëren in de maatschappelijke en

sociale ontwikkeling van elke jonge professional.

Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met andere serviceclubs zoals Lions

en de Juniorkamer, maar ook met charitatieve instellingen als Warchild. Verder

wordt samenwerking gezocht met de jongerenafdelingen van de politieke

partijen en commerciële organisaties.

Voor meer informatie kun je terecht op de site

www.rotaract.nl. Hier vind je ook een overzicht

van alle Rotaract-clubs in Nederland. Heb je

interesse om ook lid te worden, dan kun je dat

kenbaar maken via het aanmeldingsformulier

op de website, of door één van de bestuurs-

leden te bellen.

Meer informatie?

Met wie werken we samen

Bijeenkomsten


