
Ledencontactdag

Community
6 oktober 2018

Hoofd, Hart en Handen



Agenda

Doel

• Hoe kom je tot projecten die er 
echt toe doen. Hoe weet je wat 
speelt en hoe kom je in contact?
• Delen van ervaringen. 

1. Kennismaking

2. Introductie Community en 
Culemborg
• Crises, dialoog, plan

• Anders en de cultuur

• Inspirerend en moeilijk

3. In gesprek en uitwisselen





Dialoog Culemborg

• Profiel dat tegemoet aan de behoefte van nieuwkomers:  
een combinatie van community, gezelligheid, uitwisseling, 
nut hebben voor het werk.
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Goede doelen
Community

Gezelligheid
Clubservice

Professie
Vocational



De wenselijke beweging

VAN
Activiteiten ontwikkelen die geld opbrengen om goede doelen 
of mensen financieel te ‘sponsoren’

NAAR
Activiteiten ontwikkelen en projecten uitvoeren, die 
maatschappelijke knelpunten oplossen of verlichten door 
onze inzet van kennis, tijd, competenties en netwerken.





1. Die positief bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale samenleving

2. Op dit moment een maatschappelijk knelpunt vormen

3. Niet opgelost kunnen worden door henzelf of instanties

4. Vragen om inzet of bemiddeling en niet primair om geld

5. Met hoofd, hart en handen

6. Die met geringe inspanning een grote impact hebben

7. Waar we een hefboom kunnen leveren

8. Die een duurzame oplossing of realisatie bewerkstelligen

9. Die zich naast als ‘vrager’ ook willen inzetten als ‘gever’.

10. Passen bij het gedachtegoed van Rotary Culemborg e.o.

11. En bovenal mensen gelukkig maken

Wat gaan we doen: 
Rotary gaat wensen van mensen verzamelen 



De 4 Stappen

1. Verzamelen Wensen met “wensboom”

2. Selecteren van wensen en identificeren van benodigde hulp 

3. Matchen van vraag en aanbod met “diner”

4. Begeleiden van de uitvoering



Voorbeelden

• Clubhuis opschilderen (vereniging helpen)

• Eenzame ouderen (sociaal)

• Schoonmaken van park (leefomgeving)

• Verzorgen van bedrijfsbezoek voor jongeren (educatie)

• Een ouder iemand die nog 1x een plek wil bezoeken 

• Helpen organiseren Culemborg 700 jaar (organisatie)

• Businessplan of marketingstrategie voor de Fransche School (cultureel)



• Hoe kom je tot projecten die er echt toe doen?

• Hoe kom je bij echte vraag, hoe weet je wat er speelt?

• Hoe kom je in contact? 

• Hoe slecht je hobbels en maak je er een succes van?

Dialoog





Contactgegevens:

Rotary Club Culemborg

Dedan Schmidt

06-50254229 / dedan.schmidt@ds-board.nl


