
  

  

Aandacht voor oude contacten  
  
Laten wij onze oude contacten niet vergeten. Iedere Rotaryclub kent wel leden die in de 
afgelopen jaren om de een of andere reden afhaakten. De reden kan een gezinssituatie zijn, 
werk of gewoon geen ‘click’ met het bestaande programma.  Maar, gezinssituaties 
veranderen, werk verandert en ook Rotaryclubs veranderen, soms wel van jaar tot jaar.  
Verder hebben Rotaryclubs bij het organiseren van serviceprojecten vaak samen gewerkt 
met niet-Rotarians. Ze ooit gevraagd om lid van Rotary te worden? Ze waren te jong, te druk 
of misschien is er wel helemaal niet bij nagedacht om ze te vragen.  
  
Het lijkt de moeite waard om eens in oude bestanden te duiken en opnieuw contacten te 
leggen. 
  
Er was eens een Rotaryclub met een database van 150 mensen die voldeden 
aan hun gedefinieerde leeftijdscriteria, profiel en diversiteitwensen. De club besloot 
een virtuele reüniebijeenkomst te organiseren om voormalige leden en maatschappelijke 
contacten opnieuw kennis te laten maken.  
Slechts vier mensen namen deel aan de Zoom-meeting. Dat was zeker niet wat de club had 
verwacht. Echter, drie van de vier alumni waren zo gemotiveerd door het idee dat ze de 
uitdaging aangingen om een fysieke bijeenkomst op te zetten. Elk lid van het comité werd 
gevraagd contact op te nemen met ten minste drie vroegere leden die zij kenden. Op hun 
beurt werden deze contacten gevraagd om andere vrienden en leeftijdsgenoten uit te 
nodigen voor een de fysieke reüniebijeenkomst.  
Het sneeuwbaleffect werkte. Honderd alumni namen deel aan het evenement. Het eerste 
grote doel van het project was bereikt: de doelgroep bijeenbrengen om de Rotaryclub in de 
huidige stijl te presenteren. Alle alumni waardeerden de kans om opnieuw in contact te 
komen met Rotary en kennis te nemen van de mooie ervaringen van de projecten.  
Dit was hun meest voorkomende getuigenis: “Rotary heeft hun leven (toch een 
beetje) veranderd. Het is mooi om lid van Rotary te zijn! “ 
 


