Organisatie RYLA in district 1550

De Rotary Youth Leadership Award is een training voor jongeren om hun
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen onder begeleiding van Rotarians.
Hierdoor wordt niet alleen Service above Self in praktijk gebracht, jongeren
ervaren ook de kracht van de Rotary als service organisatie die op aansprekende
wijze een bijdrage levert.
Jongeren ontwikkelen hun leiderschap kwaliteiten en nemen
hiermee hun verantwoordelijkheid voor onze samenleving.

Doelen
In de loop van de jaren is in district 1550 een structuur ontwikkeld voor de invulling van de RYLA. Het
organiseren en uitvoeren van een RYLA dient meerdere doelen:






samenwerking stimuleren tussen verschillende Rotary Clubs bij de organisatie en uitvoering,
het versterken van het netwerk
het waarderen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden
een gevarieerd programma samenstellen met verschillende (didactische) werkvormen die op
aansprekende wijze het gekozen thema aanbod laat komen
jongeren ondersteunen bij de ontwikkeling van leiderschap kwaliteiten en de samenwerking
bevorderen
jongeren vertrouwd maken met Rotary

Het organiseren van de RYLA kent inmiddels een vaste structuur waarbij de inhoud in overleg wordt
bepaald door de organiserende clubs. Ter ondersteuning van dit proces neemt Guido Rijninks (RYLA
cie. district 1550) in eerste instantie het voortouw. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en
afstemming van de RYLA in het district 1550 en heeft in samenwerking met verschillende Rotary
Clubs de afgelopen jaren ervaring met de organisatie van 15 RYLA’s. De start is een informatie
bijeenkomst van verschillende clubs waarin de opzet en uitvoering wordt besproken. De organisatie
start een half jaar voor uitvoering, gedurende deze periode komt het organisatieteam (8-12
Rotarians) vijf keer (2 uur) bijeen. Afhankelijk van de kennis en ervaring worden de taken verdeeld en
de inhoud (thema) van het programma samengesteld. De leeftijd, het aantal deelnemers, de locatie
en de voertaal wordt bij de voorbereiding in onderling overleg vastgelegd.

Structuur







Het programma kent inmiddels een vaste structuur waarbij de inhoud per RYLA verschilt.
De RYLA vindt plaats gedurende een weekend in het voorjaar en/of najaar.
Start op de vrijdagmiddag met een introductie, kennismaking, maaltijd en avondprogramma
waarin het thema wordt ingeleid.
Op zaterdagochtend een gevarieerd programma waarin samenwerking in teams en het
thema aanbod komt.
Zaterdagmiddag een bezoek en/of buitenactiviteit waarin leiderschapskwaliteiten en
persoonlijke ontwikkeling centraal staat.
Na de avondmaaltijd is er een informeel en uitdagend en gezellig programma met ruimte
voor nadere kennismaking



Zondagochtend wordt het team verdiept, gepresenteerd en geëvalueerd. Na de lunch en het
uitreiking van een certificaat wordt het afgesloten rond 14:00 uur.

Uitvoering
Aan de uitvoering/organisatie van de RYLA werken telkens minimaal 2 Rotary Clubs (eventueel in
samenwerking met Rotaract en Interact) deel.
Aan de eerst volgende RYLA 2018 Parkstad werken maar liefst vijf Rotary Clubs samen. RC Heerlen,
RC Heerlen Land van Rode, RC Kerkrade, RC Kerkrade Herzogenrath en RC Landgraaf. De RYLA is in
het weekend van 13 – 15 april bij Abdij Rolduc in Kerkrade. Aan deze RYLA kunnen 16 jongeren (18
– 28 jaar) uit Nederland deelnemen, de overige 16 deelnemers worden in het buitenland
geworven. De voertaal is Engels.
Voor het najaar 2018 heeft de regio rond RC Leudal zich aangemeld en voor het voorjaar 2019 de
regio Nijmegen/Elst. Neem voor de organisatie van een RYLA contact op met Guido Rijninks
RYLA1550@gmail.com tel. 06-11382644

RYLA’s in Rotary district 1550
2007 The many faces of leadership. Congrescentrum Rolduc in Kerkrade
2008 Ethics and integrity – the key to proper leadership. Wasserburg, Kleve (D)
Internationaal
2009 Cradle to cradle – leading to a better environment. Kasteel de Berckt in Baarlo
2010 On top of multimedia! Wasserburg, Kleve (D) Internationaal
2011 Enjoying business, leading to better management skills. Kapellerput in Heeze
2012 Africa, aid, trade and leadership. Villa Eijkhold in Heerlen
2013 De nieuwe leider. Putse Hoeve in Bergeijk
2014 Leiderschap met behoud van autenticiteit. Medisch Centrum Groenewoud in
Swalmen
2015 Aan de slag met je passie en talent. Landgoed Barendonk te Beers
2015 Expedition Whereto. St. Jozefhoeve in Weert
2016 Offline leadership, ont-moeten, ont-machten en ontdekken. van 18 - 20 november in
Geldermalsen
2017 Je bent wat je eet. Leiderschap in een duurzame voedselvoorsziening. van 24 – 26
maart in Oss
2017 Conecting People op 1 juli 2017 in Weert. Speciale themadag met statushouders
2017 Situationeel Leiderschap in een veranderende samenleving. van 17 – 19 november,
De Schatberg in Sevenum.

2018 Creativity and Leadership, 13 -15 april Abdij Rolduc in Kerkrade (Internationaal)
2018 Najaar RC Leudal en regio
2019 Voorjaar RC Nijmegen/Elst en regio

