
 

 
Vacature 

District Gouverneur 2025-2026 
 
De District Gouvernor (DG) is de verantwoordelijke functionaris namens Rotary International voor 
het District 1550. Het is een boeiende en uitdagende rol waarbij inspireren, motiveren en faciliteren 
van de clubs de voornaamste activiteiten zijn. Het is een rol waardoor je bekend raakt met het 
landelijke Rotary-netwerk en in contact komt met verschillende functionarissen van Rotary 
International. Als gouverneur ben je de rechtstreekse schakel tussen de president van Rotary 
International en de clubs. 
 
Voorafgaand aan het jaar als DG ben je eerst een jaar District Governor Nominee (DGN) en 
vervolgens een jaar District Governor Elect (DGE). 
 
Wie moet je zijn en wat moet je kunnen? 
Iemand is een geschikte kandidaat voor de functie van DG als hij of zij: 

 lid is van een Rotaryclub of Rotaractclub uit ons district 1550 en in het jaar dat hij of zij DG wordt 
zeven jaar lid is geweest van één of meer Rotaryclubs of Rotaractclubs. 

 binnen zijn of haar lidmaatschap de functie van clubvoorzitter voor een volledige                      
termijn heeft vervuld.  

 bereid is en in staat is om de verplichtingen en de verantwoordelijkheden verbonden aan          
het Gouverneurschap uit te voeren en de clubs en de districtsstaf te inspireren en te motiveren. 

 in staat is voldoende tijd aan het Gouverneurschap te besteden. Het gaat er met name om          
dat zelf de tijd kan worden ingedeeld die aan het gouverneurschap wordt besteed. 

 
Welke taken heeft een District Gouverneur (DG)? 
 
Op District niveau: 

 Kleine Staf district (8 x per jaar), daarbij 2 a 3 x per jaar Grote Staf 

 Voorbereiden districtswerkdag (Inspiratiedag), District Assembly en Districtsconferentie 

 Maandbrief verzorgen  

 Actualiseren Meerjarenbeleidsplan 

 Vacatures districtsstaf invullen 

 Financiën: in overleg met penningmeester opstellen begroting en jaarrekening 

 Overleg met andere organisaties: Rotaract, IHE, TRF 

 Organiseren bijzondere bijeenkomsten (Gouverneursdiner) 

 Planning bezoeken en Agendabeheer. 
 
Op Clubniveau: 

 Clubbezoeken (75 clubs, eventueel geclusterd, per regio), ook bij bijzondere gelegenheden 

 Oprichten nieuwe clubs; contact met nieuwe clubs i.o. 

 Contacten met individuele clubs vanwege bijzondere ontwikkelingen (interne problemen, klacht, 
fusie, opheffing). 

 
Op landelijk niveau: 

 Gouverneursberaad (GB), daarbij werkzaamheden voortvloeiend uit portefeuille binnen GB 

 Deelname aan 3G overleg 

 Zone overleg 2 x per jaar (i.c.m. 3G overleg) 



 

 
 
 
 
 

 Overleg Raad van Gouverneurs en RAN bestuur 

 Deelname aan landelijke congressen/seminars en Internationale Conventies 

 Volgen ontwikkelingen RI (TRF, Membership, Conventie). 
 
Welke taken heeft een District Gouverneur Elect (DGE)? 

 Deelname Kleine en Grote Staf district 

 Organisatie PETS 

 Voorbereiding begroting 

 Deelname aan 3G overleg 

 Deelname aan Zone overleg 

 Deelname aan diverse trainingen (RI). 
 
Welke taken heeft een District Gouverneur Nominee (DGN)? 

 Deelname aan Kleine en Grote Staf district 

 Deelname aan 3G overleg 

 Deelname aan Zone overleg 

 Deelname aan diverse trainingen (RI). 
 
Hoeveel tijd kost het? 
De DG dient er rekening mee te houden dat gedurende de eerste zes maanden van het Rotaryjaar 
door de (persoonlijke of digitale) clubbezoeken meer tijd zal vergen dan het tweede half jaar. 
Ook is het belangrijk dat de DG steeds bereikbaar en in principe beschikbaar is en om die reden zelf 
kan beschikken over zijn/haar eigen agenda. 
 
In de jaren dat je eerst DGN en daarna DGE bent, krijg je een opleiding, zowel online als persoonlijk 
met jouw jaargenoten. Onderdeel daarvan is ook het (verplicht) bijwonen van de Governor Nominee 
Training Seminar (GNTS) respectievelijk Governor Elect Training Seminar (GETS) voor de zone (ergens 
in Europa). In januari van het jaar voordat je DG wordt is de opleiding in Orlando (VS), waarbij ook de 
eventuele partner wordt verwacht. 
 
Hoeveel financiële kosten? 
Uitgangspunt: het is niet de bedoeling dat de DG, DGE en DGN uit eigen middelen bijdragen aan 
activiteiten voor Rotary. 
Veel kosten worden dus vergoed. Voor de DG komt de vergoeding deels van RI (wordt bekend 
gemaakt in mei voorafgaand aan benoeming) en deels uit het districtsbudget. 
Voor de DGE en voor de DGN bestaat een districtsbudget. 
De kosten van GNTS en GETS worden door RI vergoed. De opleiding van de DGE in de USA komt voor 
rekening van RI. 
 
Welke kosten en verplichtingen zijn er voor de club die de gouverneur voordraagt? 
Van de Rotaryclub die de gouverneur voordraagt wordt verwacht dat deze : 

 De installatie van hun gouverneur tijdens de gebruikelijke bestuurswissel organiseert (bij 
voorkeur met partners) en daarbij de leden van de Kleine Staf en hun partners uitnodigt. 

 De organisatie van de PETS, districtswerkdag en de districtsconferentie ter hand neemt 
(eventueel in samenwerking met een of meer clubs in de naaste omgeving) waarvoor een bedrag 
in de districtsbegroting is opgenomen.  

 Verder is het gebruikelijk dat de gouverneur een beroep kan doen op zijn club in bijzondere 
omstandigheden (b.v. chauffeursdiensten). 

 



 

 
Wat is de procedure? 
Een kandidaat dient te worden voorgedragen door zijn/haar club, dan wel moet zeker zijn dat diens 
club de kandidatuur ondersteunt. Ieder lid kan zich in ieder geval binnen de eigen club als 
geïnteresseerde melden bij het bestuur. 
Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van oud-gouverneurs 
(PDG). Deze adviseert de Kleine Staf. De gekozen kandidaat wordt aan het district voorgesteld tijdens 
de District Assembly (voorjaar 2023) 
 
Reageren? 
Wil jij je als gouverneur inzetten voor Rotary of wil je iemand voordragen? Reageer dan via: 
sec@rotary-d1550.org. 
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