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RYLA Commissie District 1610

Monique Godthelp – RC Breda Zuid

Reinier Thijssen – Rotaract Breda

Sjors Korremans – Rotaract Breda

Victorine Hollaers – Rotaract Breda

Mark van der Hulst – RC Middelburg

............. – Rotary Club (potentiële kandidaten worden

momenteel door de commissie benaderd)



Over RYLA



Wat is RYLA?

• www.Rotary.org:

• Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) is an intensive leadership experience organized by 
Rotary clubs and districts where you develop your skills as a leader while having fun and 
making connections.

• www.Rotary.nl:

• Seminars voor jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar, gesponsord door clubs en 
districten, om kwaliteiten en leiderschap te erkennen en te versterken.

• www.rotary.nl/D1610:

• RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar gedurende een 
intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun 
leiderscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.nl/
http://www.rotary.nl/D1610


Wanneer: 

17-18-19 April 2020

Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven



Wat vragen we van de clubs?

Deelnemers:

Actief zoeken en opgeven van 2 deelnemers per club

Wie kunnen deelnemen:

De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met 26 (max. 30) jaar die al minimaal 

één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan. Dit kunnen kinderen van 

Rotarians of niet Rotarians zijn, Rotaracters, autochtone of allochtone jongeren, veelbelovende 

jongeren binnen uw bedrijf, etc. Kortom alle jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in 

(aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden.

Assessoren:

Afvaardigen van 2 assessoren die de deelnemers willen begeleiden in hun weekend.

Zaterdag & Zondag (overnachten is mogelijk)

Alleen Zaterdag kan ook, maar voorkeur gaat uit naar het gehele weekend.

n.b. assessor alleen op Zondag is niet mogelijk!



Kosten:

De clubs sponsoren de deelname voor de deelnemers:

€ 400,- per deelnemer

Om de RYLA mogelijk te blijven maken zouden we de clubs 

willen vragen hun gereserveerde budget t.b.v. RYLA aan ons  

toe te doen komen. Clubs hebben dan tot december het 

eerste recht van inschrijven daarna gaan wij plaatsen 

opvullen.

Deelnemers:

€ 70,- eigen bijdrage te betalen door de deelnemer zelf.



Hoe verloopt de aanmelding:

Clubs die de factuur voldoen kunnen direct inschrijven. Tot December 

hebben zij het eerste recht. Daarna gaat de commissie zo veel mogelijk

plaatsen vullen om zo tot een volledige groep te komen.

Begin December ontvangt de contactperson via de email informatie en 

aanmeldingsformulieren voor deelnemers & assesoren

Heeft u vragen?: commissie.ryla@rotary-d1610.nl

Website: https://www.rotary.nl/d1610/clubjaar/RYLA/

mailto:commissie.ryla@totary-d1610.nl
https://www.rotary.nl/d1610/clubjaar/RYLA/


Dank u voor uw aandacht:


