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A Chance to Change Lives

Wij willen van de Rotary Conferentie 2022 één groot  
spetterend Rotary Festival maken.Een fantastisch evenement 
waar je familie, vrienden, kennissen, collega’s, relaties en 
sponsors kunt laten zien wat Rotary is. Een dynamische  
vrijwilligersorganisatie met grote positieve invloed over  
de hele wereld. 

Plus: een effectieve motor achter vele goede doelen.  
Met het Rotary Festival 2022 betrekken we méér mensen  
van alle leeftijden bij ons werk.               

Want Rotary Changes Lives… en jouw club mag daaraan  
bijdragen!

“ Het is allang geen exclusieve sociëteit 
meer van grijze mannen, maar een  
dynamische club van vrouwen en 
mannen van alle leeftijden.”

Coen Hoencamp, Inkomend Gouverneur Midden-Nederland

www.rotaryfestival.nl



Laten zien wat je doet, en discussiëren 
over de toekomst

Het Rotary Festival omvat een Inspiratiemarkt waar elke club de 
mogelijkheid heeft om in een eigen stand te laten zien waar iedereen 
mee bezig is. Bovendien komen er lezingen en conferenties rond 
thema’s als: The Rotary Foundation (TRF), End Polio Now,  
Bescherming van ons Leefmilieu, 6 Area’s of Focus, Youth Service, 
Vocational Service, RYLA en RLI.

Evenement van hoog niveau

Wij streven naar een evenement met gasten van het  
kaliber Bill Gates, Mark Rutte, Diederik Gommers,  
Anne Schoenmakers (Greenpeace) en André Kuipers,  
in pittige thematische discussies met scherpe journalisten 
als Eva Jinek, Beau van Erven Dorens, Twan Huys,  
Jeroen Pauw, Humberto Tan en Charles Groenhuijsen. 

Daaromheen komt entertainment voor een breed publiek. 
Met optredens van bijvoorbeeld Ruth Jacott, Xander de 
Buisonjé, New Cool Collective, Wibi Soerjadi en Racoon. 
Jazeker, de lat ligt hoog! Wat er precies haalbaar is,  
hangt mede af van het budget en dus van de deelnemende 
clubs en het aantal bezoekers. 





Wat valt er te beleven?

4 Stands van clubs en goede doelen
4 Topentertainment voor alle leeftijden
4 Food trucks, eethuisjes en terrasjes
4 Conferenties en rondetafelgesprekken
4 Open Space Meetings
4  De raket van het wereldwijde educatie programma 

“SpaceBuzz” is erbij! (De Nederlandse astronaut  
Andre Kuipers is ambassadeur). Vanuit deze  
levensechte raket, worden bezoekers gelanceerd  
naar de ruimte om zelf de pracht en kwetsbaarheid  
van onze planeet te ervaren, net als astronauten. 

Beleef het mee!

Dit is een perfecte gelegenheid om de banden met sponsors  
en andere Rotary-clubs uit heel Nederland aan te halen.  
Waarbij we natuurlijk óók rekenen op de meerwaarde voor  
de clubs en hun goede doelen. We kunnen zowel tijdens de 
officiële meetings als in de wandelgangen én op de beursvloer 
ontzettend veel van elkaar leren.

“ In Open Space Meetings samen met  
leden en experts oplossingen zoeken voor  
problemen of complexe onderwerpen  
bespreken. Super boeiend.”

Evelien Schipper

www.rotaryfestival.nl



Meld je club snel aan,  
zodat we kunnen gaan organiseren

Doen jullie mee? We vragen een minimale bijdrage van 500 euro  
per club voor de organisatie van dit grootse evenement. Bij een  
toezegging vóór 15 mei 2021 ontvang je direct al 10 gratis kaarten 
voor leden en/of introducees, als een soort early bird korting.  
Toegangskaarten worden voor iedereen 10 euro. Later kun je  
natuurlijk altijd meer kaarten bestellen. Meld je club aan op  
www.rotaryfestival.nl

Vragen of ideeën? Neem contact op!

Heb je als club vragen, of tips om het Rotary Festival nóg boei-
ender te maken? Of kun je ons misschien in contact brengen 
met potentiële sponsors voor het Festival? Stuur een mail  
naar de coördinator: HanLandman@rotaryfestival.nl  
Kijk voor verdere informatie op: www.rotaryfestival.nl

We horen graag snel van jullie.

4 District 1550 Zuidoost Nederland, DGE Leny Goijer 
4 District 1560 Oost-Nederland, DGE Marja van Rheenen 
4 District 1570 Midden-Nederland, DGE Coen Hoencamp
4 District 1580 Noord-Holland, DGE Harald Been 
4 District 1590 Noord-Nederland, DGE Steven Helfrich
4 District 1600 Zuid-Holland, DGE Willie Palm 
4 District 1610 Zuidwest Nederland, DGE Henriët Dees



www.rotaryfestival.nl

“ Als het Rotary Festival slaagt, is het  
zeker voor herhaling vatbaar. Hoe beter  
ons imago, des te meer we kunnen doen 
voor onze goede doelen.”

Han Landman, organisator



Kijk voor verdere informatie op: 
www.rotaryfestival.nl
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