
    
  

Jaarthema en jaarplan 2021 - 2022 

Jaarthema Rotary International  

“Serve to change lives”  

Dit is het jaarthema van Shekhar Mehta, de President van Rotary International, voor het jaar 2021-2022. 
In zijn inauguratiespeech drong hij er bij de leden op aan om meer betrokken te raken bij serviceprojecten: ‘Service is 
the rent I pay for the space I occupy on this earth, and I want to be a good tenant of this earth.’ De zorg voor en het 
dienen van anderen verandert niet alleen het leven van anderen, maar ook dat van jezelf.  

‘Wij kunnen levens veranderen – het verschil maken.’ 

Jaarthema	Rotaryclub	Bergen	op	Zoom	 

Ik heb als jaarthema gekozen: ”Samen Verschil Maken”.  

Tijdens mijn gesprekken met ieder individueel lid in voorbereiding van mijn voorzitterschap kwamen op de vraag wat 
is belangrijk voor jou in onze club een aantal veel terugkerende thema’s naar voren: diversiteit, maatschappelijk 
betrokkenheid, er voor elkaar zijn (fellowship) en iets samendoen. Daarnaast kwamen ook woorden als warmte, 
vertrouwen, hechtheid, ontspanning vele malen terug.  

Gewenste identiteit? Voor mij: Een meerjarig perspectief. Een club die inspireert. Een club die betekenisvol is voor de 
samenleving. Een club die aansluiting heeft met en bijdraagt aan de maatschappij. Een club die aanzien geniet, niet om 
wat je bent maar wat je doet. Onderlinge vriendschap en respect. Vertrouwen.  

Het is voor mij van groot belang om ons met ons allen actief in te zetten voor een succesvolle club, om samen een 
goed programma samen te stellen, om samen succesvolle projecten te realiseren en activiteiten te doen, om samen 
iets voor de samenleving te kunnen betekenen en om er samen voor elkaar te zijn. Want het is mijn volle overtuiging dat 
enkel door samen te werken we het verschil kunnen maken.  

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is wat mij betreft een goed samengesteld en evenwichtig programma waarbij, zoals 
de afgelopen 2 jaren, ieder lid betrokken wordt. Een jaarkalender met een detail rolling 3-maands programma bevat 
aspecten als elkaar leren kennen, leren van elkaar, leren van anderen en het identificeren van serviceprojecten. 
Middagbijeenkomsten vinden naast op de vaste locatie ook daarbuiten plaats. Dit kan een andere lunchlocatie zijn, maar 
ook minstens twee keer per kwartaal een bedrijf of cultuurinstellingbezoek of mogelijk een bijeenkomst met een andere 
Rotaryclub. Avondbijeenkomsten (minimaal alle vijfde donderdagen) kunnen op wisselende locaties plaatsvinden met 
en zonder programma waarbij ook andere geïnteresseerden kunnen worden uitgenodigd. Naast het reguliere 
programma wil ik graag Fellowship – Intern continueren. De Volharding, Tafeltjes van 6, een gezamenlijk bezoek aan 
een cinema, theater, museum of stad zijn hiervan voorbeelden.  
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Maatschappelijk betrokken en service aan de gemeenschap is een belangrijke pijler binnen Rotary en ook voor 
onze club. Het doel van Community Service is “het dienen van de (lokale) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de 
club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties”. Dit doel wordt bereikt door (lokale) projecten en 
initiatieven te ondersteunen. De ondersteuning kan gebeuren door individuele of collectieve inzet van clubleden, zo 
mogelijk of zo nodig in samenwerking met partner-Rotaryclubs of andere bestaande organisaties. Deze ondersteuning 
kan bestaan uit een financiële bijdrage, het leveren van kennis, of actieve inzet (handen uit de mouwen). Vaak fungeert 
Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk 
aan de desbetreffende organisatie overgelaten. Van dat laatste is Bergen op Zicht een goed voorbeeld.  

De Commissie Community Service van onze Rotaryclub heeft de verantwoordelijkheid voor het aandragen van en 
beoordelen van voorstellen voor ondersteuning. Eerder in 2020 hebben we een aantal criteria gedefinieerd die ook in 
het jaar 2021-2022 van toepassing blijven. 

• Projecten moeten maatschappelijke relevant zijn, met een duidelijk herkenbaar doel, voor de lokale 
samenleving van de gemeente Bergen op Zoom en voldoen aan de gekozen focus van de Rotaryclub Bergen 
op Zoom te weten Jeugd & Educatie. Daarnaast kunnen deze projecten tevens ten goede komen aan 
bezoekers aan de stad of inwoners van omliggende gemeenten. 

• Projecten worden bij voorkeur gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom. 
• Zonder bijdrage van de Rotaryclub Bergen op Zoom is het project moeilijk of niet te realiseren. 
 

Ook moet de inzet een verbreding van inzicht van de leden opleveren en ook de fellowship bevorderen. 

Fundraising blijft belangrijk om financiële ondersteuning aan doelen mogelijk te blijven maken. Maar met de 
huidige grootte en netwerk van onze club zullen we ons moeten focussen op 1 à 2 duidelijk zichtbare initiatieven die 
echt fundraising potentie hebben. Voor dit soort fundraising projecten is het doel een belangrijke basisvoorwaarde 
voor een succesvol fundraising resultaat. Daarom is het belangrijk dit doel vroegtijdig tijdens de initiatie van een 
fundraising project vast te leggen en wat dan ook de mogelijkheid biedt de ontvangende organisatie goed te leren 
kennen en bij de uitvoering van het fundraising event te betrekken. Ook zullen we de mogelijkheden van het gebruik 
van Rotary Grants voor dit soort projecten integreren in de voorbereiding. 

Jeugd & Educatie is een belangrijke focus voor onze club. We blijven de Interactclub op Roncalli 
Scholengemeenschap ondersteunen en coachen, en zijn ook beschikbaar andere Rotaryclubs met raad en daad bij te 
staan om ook een Interactclub te initiëren. Graag willen we ook een vervolg geven aan het boekenproject, mogelijk 
kan dit via het Rotary district bomenproject. Ook in 2021-2022 zullen we betrokken zijn bij RYLA en gaan we samen 
met andere Rotaryclubs helpen het internationale Zomerkamp te organiseren. 

Gezien en gezien worden. Een club die aanzien geniet en ook gezien wordt. Het is belangrijk dat we onze 
maatschappelijke activiteiten promoten in de lokale oude en nieuwe media. Goede PR is hiervoor essentieel. Ook 
het betrekken van collega’s, kennissen, vrienden en familieleden bij activiteiten en projecten helpt om onze Rotary 
aanpak zichtbaar te maken.  

Een afwisselend programma is tezamen met het uitvoeren van een aantal community serviceprojecten en activiteiten 
essentieel voor het bereiken van hoge betrokkenheid en ook het visitekaartje om de club te blijven versterken met 
nieuwe leden. Dit laatste is belangrijk om de club te laten overleven op de midden en lange termijn. Een actieve 
ledencommissie met ondersteuning van alle leden is daarbij cruciaal. Het doel voor 2021-2022 is het ledental met 
minstens 10% te laten groeien en deze groei ook in de komende jaren op eenzelfde niveau te laten doorgaan. Hierbij 
zal ook gekeken moeten worden naar nieuwe vormen van lidmaatschap om ook voor jonge en drukbezette leden de 
club aantrekkelijk te laten zijn. 

Samen het verschil maken gaat verder dan alleen binnen onze eigen club. We hebben het afgelopen jaar een aantal 
malen gesproken met Rotaryclub Bergen op Zoom Noord om na te gaan of we elkaar verder kunnen ondersteunen 
en elkaar verder kunnen versterken bij projecten en activiteiten. Ook wisselen we onderling het programma uit en 
attenderen elkaar op interessante sprekers. Deze aanpak wil ik het komende jaar continueren en uitbouwen. Voor 
2021-2022 zijn een succesvol Bergen op Zicht, End Plastic Soup action Day en het organiseren van het Zomerkamp 
een aantal voorbeelden. 

Ik kijk uit naar een inspirerend jaar waar we samen het verschil maken. 

Johan van Roeden 


