Oproep voor nieuwe DLC leden
Ben jij een enthousiaste Rotarian met een hart voor ledenwerving en ledenbehoud?
En ben jij een verbinder, die mensen weet te motiveren en te enthousiasmeren?
Dan zoeken wij als District Leden Commissie jou!
Wat doen wij als DLC voor de clubs binnen ons district?
1. We reiken strategieën aan voor het werven van nieuwe leden.
2. We staan clubs terzijde, bij thema’s als ledenverlies, ledentevredenheid, clubidentiteit.
3. We faciliteren belangstellenden bij het vinden van een geschikte Rotaryclub.
4. We organiseren workshops voor nieuwe leden in het district.
5. We organiseren workshops voor ledencommissies van Rotaryclubs.
6. We ondersteunen bij het oprichten van clubs of introduceren van nieuwe lidmaatschap
vormen.
Wat krijg je als je lid wordt van de DLC?
• Een gedegen opleiding, waarbij je meer leert over Rotary in zijn algemeenheid en over
ledenwerving en ledenbeleid in het bijzonder.
• Een kijkje in de keuken van alle (75) clubs in ons district.
• Deelgenoot van een zeer enthousiast team, waarbij we vanuit kwaliteiten elkaar
ondersteunen.
• Een rijk netwerk binnen Rotary, binnen ons district en ook binnen de andere districten door
onze intensieve samenwerking met hen.
Wat kost het qua tijd?
Heel duidelijk, de tijd die jij te besteden hebt met een minimum van 5 uur per maand.
Overleg met elkaar, met de andere DLC’s, met voorzitters/inkomend voorzitters/leden van
clubs, workshops verzorgen, etc. We verdelen de werkzaamheden passend bij ieders agenda.
Hoe zijn we verdeeld binnen ons district?
We willen graag in iedere regio in ons district een afgevaardigde hebben zodat we dicht bij de
clubs zijn. Bij de start van het nieuwe Rotary jaar 2021-2022 is het overzicht het volgende en
zijn er meerdere open plekken te vullen.
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Heb je vragen, kom je onze commissie versterken? Laat het ons weten, De DistrictLedencommissie D1550 bestaat uit:
• Maarten van de Sande (RC Oss): maarten@maartenvandesande.com, 06-20851567.
• Willem van ’t Geloof (RC Son en Breugel): lgmi@xs4all.nl, 06-51226138.
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