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In welke commissie zou je komend clubjaar
actief willen zijn?

Als je nog nooit een levensbericht voor de club
hebt gegeven; je zou dat dan het komende jaar
willen doen?

Beroepspraatjes

Wat vind je van onze huidige locatie Het
Klooster?

Locatie Het Klooster
• Andere locatie zoeken: maaltijden groener en minder geluidsoverlast
• Locatie en mensen goed maar het kan beter, met name geluid, zou wijn door leden zelf laten betalen, er zijn er steeds meer die niet drinken
• Mijn voornaamste bezwaren tegen huidige locatie: geregeld geluidsoverlast van naastliggende zaal en bediening/serveren/personeel leidt af c.q. is erg
rumoerig (keuken).
• Ik vond Hoogland zo gek nog niet...
• Verbetering akoestiek
• Ik ben wat geluidsoverlast vanuit restaurant en keuken niet zo tevreden (onrustig). De kwaliteit van het eten (o.a. wat hoeveelheid groenten, deegwaren en
smaakcombinaties) zou geregeld beter kunnen, maar daar kan ik wel mee leven. Ik zie niet goed hoe dit te veranderen in t Leerhotel.
• Geluid blijft een probleem. Betere scheidingswand, of dinergasten verder van die muur laten plaatsnemen. Speciale dempers laten aanbrengen
• Locatie met minder geluidsoverlast en betere koffie, liefst wat centraler
• Een locatie waar je elkaar wel kunt verstaan of in ieder geval de gastsprekers!
• Geluidsoverlast is te hinderlijk, als dit niet opgelost kan worden andere locatie zoeken
• Minder lawaai, beter eten, meer flexibiliteit in aan/afmelden
• Verandering van Locatie? Ergens waar het niet zo lawaaiig is
• Ik vind een echt eigen ruimte en de mogelijkheden voor buffet prettiger dan zitten aan tafels en daar bediend worden.
• Graag nog de akoestiek in het Klooster laten verbeteren
• Lawaai van aanpalende zaal is erg storend. De rest is okay, dus vandaar neutraal antwoord. Maar als lawaai niet wordt opgelost, wellicht zinvol verder te kijken

Geef hier jouw eventuele suggesties voor het
komend jaarprogramma
• Verduurzamen van woningen in het kader van klimaatakkoord etc.
• Een keer iets cultureels doen, bijv. toneel of muziek
• Wellicht is het een idee om aanvullend op beroepspraatje en levensbericht een lid te laten vertellen over zijn of haar bijzondere hobby.
• Jonge mensen, net aan het werk, laten vertellen over hun keuzes, hun ervaring etc.

• Vooral doorgaan als dit jaar; combi van interne en externe sprekers, liefst koppelen aan thema of sprekers aan elkaar koppelen.
• Zo mogelijk om en om eigen spreker en externe spreker
• Diversiteit. Meer vanuit de wetenschap sprekers uitnodigen (verschillende vakgebieden)
• Iets minder gastsprekers
• Meer ethische dilemma's, verhalen met diepgang
• Bezoek aan de gevangenis (PI) te Utrecht en borstkanker centrum Alexander Monro te Bilthoven.
• Maatschappelijke projecten in de regio, maatschappelijke ontwikkeling, topsporters uit de regio
• Een aantal bedrijfsbezoeken, variërend van industrie, dienstverlening, cultuur of welzijn.

• Graag wat meer 'ongemak' in het programma; lastige thema's en dillema's of opzienbarende cq confronterende sprekers. Ik vind het soms
wat gezapig cq 'middle of the road’.
• Wat mij betreft zou de focus meer op maatschappelijke doelen ipv uiteenlopende lezingen/ presentaties tijdens de clubavonden

Zusterclub
• Hoe belangrijk vind je het
hebben van een buitenlandse
zusterclub?

• 2010
2019

5,8
4,9

• Welke waardering ken je toe aan
de relatie met onze contactclub
Oberhausen Antony-Hütte?

• 2010
2019

5,9
4,8

Graag horen we jouw mening over een
nieuwe invulling van de clubavonden

• Slecht plan, leidt tot chaos en maaltijd hoort erbij
• Misschien werven we in een groep die daar nog niet aan toe is.
• M.i. leidt elke verandering tot een nieuwe groep leden voor wie dit wel en juist niet
uitkomt. De vraag is dus wat je er mee opschiet. Ik vind het wel prettig dat de ruimte er nu
is om niet wekelijks te hoeven komen.
• Ik ben juist blij met de frequentie en duur van de bijeenkomsten
• 18u30 tot 20u30? Of flexibel lidmaatschap bvb 1/2 lidmaatschap
• Voorkeur om de huidige invulling te handhaven
• Gewoon houden op 18.00 uur; eventueel naar 18.30 of 19.00 uur. 20.00 uur vind ik echt te
laat
• Geen goed plan. 20.00 uur betekent toch om half acht van huis. Als daarin gekookt,
gegeten en quality time voor de kinderen moet passen doet aan alle onderdelen tekort.
• Nieuwe gedachten geeft hoop op een gevonden oplossing. Zelf waardeer ik het, en mijn
familie, als ik rond 20.30 thuis ben. Ik ben (ook) druk maar 18.30 is haalbaar als ik mijn
best doe! Wel verder verkennen van andere vormen van lidmaatschap.
• Op zich een goed plan, maar ik vrees ook, dat onze' formule' zijn langste tijd heeft gehad
en niet meer aansluit bij jongere generaties.
• Goed om alternatieven te verkennen, maar wees terughoudend met al te grote
veranderingen. Het gaat namelijk nu helemaal niet slecht.

Opmerkingen clubavonden
• Ik vind het heel belangrijk zo met elkaar te eten.
• Onderzoek een partner lidmaatschap (dus man en vrouw samen 1 per toerbeurt o.i.d.)
• Ik pleit wel voor gezamenlijk eten en niet optioneel. Wisselen van aanvangstijd is een optie. Ik zou dan pleiten voor 19.00u i.v.m.
aanrijtijden. 20.00u vind ik te laat.
• Ik zou er bang voor zijn dat door een lagere frequentie en het laten vervallen van het ‘verplichte’ gezamenlijke eten de
ongedwongen verbinding wegvalt
• Veranderen hoort in deze wereld. Let op dat 'versnipperen' door apart diner negatief kan werken. Zelf ben ik tevreden met de
huidige situatie maar heb geen bezwaar tegen nieuwe initiatieven.
• Als de maaltijd een probleem zou zijn, dan kunnen leden toch later aanschuiven
• Ik denk dat het goed is (zorgvuldig) te experimenten en goed te evalueren
• Het idee van het avondje van 8 staat mij wel aan.
• Zowel werkdruk als gezin met jonge kinderen maken dat ik geregeld weinig tijd voor Rotary heb/er weinig kan zijn,
alternatieven/lagere frequentie zeker welkom
• Ik ben tevreden. Gevaar van starten om 20 uur is dat je een tweedeling krijgt in de club en daar zou ik voor willen waken. Goed
luisteren en willen veranderen vind ik wel goed, maar let wel op.
• Goed om ook alternatieve lidmaatschapsvormen te overwegen, zoals bijvoorbeeld gezinslidmaatschap
• Wel eens met de opmerking over de hoge frequentie. Na een klein jaar merk ik dat dit moeilijk te combineren valt met vele andere
werkzaamheden en activiteiten. Prima om dat eens verder te verkennen.
• Frequentie verlagen zorgt ook voor lagere kosten, wat lidmaatschap bereikbaarder maakt voor meer mensen.
• Ik denk dat met name een flexibel lidmaatschap helpend zou kunnen zijn voor jonge leden.
• De frequentie van iedere week vind ik eigenlijk al jaren teveel. Hoe denken anderen daarover? Eens in de twee weken zou ik al OK
vinden.

Afsluitende opmerkingen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Leuk initiatief deze enquete
Goede enquete en fijn op deze manier input te kunnen geven
Goed idee om zo te starten met jullie voorzitterschap!
Goed idee om een enquête te houden; Ik ben nieuwsgierig naar de resultaten.
Wat er internationaal speelt of wat de thema's zijn af en toe horen we hier iets van, maar niet structureel.
Wat een goed initiatief om via deze enquête op dit moment aan iedereen te vragen om mee te denken en
mening en voorkeuren aan te geven over relevante club ontwikkelingen! Dank daarvoor.
We hebben een warme club met redelijk veel samenhang. laten we dat vooral vasthouden en zoeken naar
mensen met een duidelijk nieuw verhaal. Maar dan ook echt tijd en energie in de nieuwe leden steken
Mijn gevoel is, dat een (klein) aantal leden nooit meedoen met een project. Ik pleit absoluut niet voor de
wederinvoering van de attendance lijst, maar misschien is hier iets met de fluwelen zweep aan te doen.
Tenzij ik me vergis en ik het verkeerd zie!
Fijn zo'n enquete!
Levensberichten: het was de bedoeling om dat enige keren in je "loopbaan" binnen de club te houden, na
korte tijd, na een flink aantal jaren en tegen het vertrek.

