
 
 

VACATURE 
Districtsjeugdcommissaris (DJC) 

 
Per 1 juli 2023 zoeken we een opvolger voor de districtsjeugdcommissaris. Deze betrokken Rotarian 
is de verbindende factor tussen de clubjeugdcommissarissen (CJC) en regionale jeugdcommissarissen 
(RJC). Samen begeleiden/organiseren zij de activiteiten voor de jeugd in ons district. Ook is de DJC lid 
van de landelijke Stichting Multi District Jeugdzaken (MDJC). 
 
Districtsactiviteiten 
In ons district worden voor de jeugd onder andere het Vlielandkamp, Handicamp, Interact, Rotaract 
en Ryla (Rotary Youth Leadership Award) georganiseerd. 
De DJC wordt geacht op de hoogte te blijven van de stand van zaken m.b.t. deze programma’s, zodat 
CJC of RJC bij hem/haar terecht kan voor informatie en zodat de DJC de CJC’s en RJC’s kan informeren 
wanneer die hen bezoekt in de club. De DJC zorgt voor zichtbaarheid van zijn district(gegevens) bij de 
besturen van deze jeugdprogramma’s.  
De DJC stimuleert samenwerking tussen de clubs in de regio en in het district m.b.t. projecten die 
met jeugd te maken hebben. Dit doet de DJC door communicatie (online of via meetings) over 
succesvolle jeugdprojecten, draaiboeken van deze projecten en ‘Lessons learned’ naar de clubs en 
regio’s, zodat zij van elkaar kunnen leren en elkaar stimuleren. 
Ook terugkoppeling binnen de Grote Staf (2 a 3 maal per jaar) voor afstemming met de andere 
districtscommissies en Assistent Gouverneurs (AG’s) behoort tot de taken van de DJC. 
 
Landelijke activiteiten 
Alle Nederlandse districten kennen een DJC, een District Jeugd Commissaris. Deze functionaris is 
meestal meerdere jaren in functie (termijn van 3 jaren, eenmaal herbenoembaar). Om die reden is 
de DJC niet alleen het aanspreekpunt voor de activiteiten in het district die gerelateerd zijn aan de 
avenue ‘jeugd’, maar ook de continue factor. In Nederland hebben alle districten twee activiteiten uit 
deze avenue (jeugduitwisselingen en New Generations Service Exchange NGSE) ondergebracht in de 
MDJC (stichting Multi District Jeugdzaken).  
Alle DJC’s zijn lid van het bestuur van de MDJC. Hun rol daarin is deels beleidsvoorbereidend en 
beleidsbepalend (samen met de gouverneurs), maar voor een groot deel ook uitvoerend. De DJC 
speelt namelijk een belangrijke rol bij de implementatie van de programma’s van de 
jeugduitwisseling in het district. De DJC doet dit door het informeren, motiveren en activeren van de 
RJC’s en CJC’s.  
Voor wat betreft het Long Term Exchange Program (LTEP) onderhoudt de DJC de directe contacten 
met de clubs. Zo geeft de DJC voorlichting/training aan de gastclubs, bezoekt de gastclub(s) na 
aankomst van een jaarkind en stelt de voorzitter MDJC op de hoogte bij grote problemen (of een 
dreigende ‘early return’ van een jaarkind). 
De beleidsvoorbereidende en beleidsbepalende rol van de DJC ten opzichte van de MDJC kan het 
best eenmaal per jaar worden besproken met de gouverneur en de inkomend gouverneur. Een goed 
moment hiervoor is het eind van het Rotaryjaar. 
 
Interesse? 
Stuur dan een e-mail aan sec@rotary-d1550.org en we nemen contact met je op. 


