Jaarverslag Rotaryclub Deventer 2020-2021
Het doel van Rotary is het aanmoedigen van het ideaal van dienstvaardigheid, als grondslag van een
waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het bevorderen van:
- Anderen beter leren als gelegenheid/kansen tot dienstvaardigheid;
- Toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, erkenning van de waarde van elke
nuttige functie en het waarderen door elke rotarian van het beroep als middel om de maatschappij
te dienen;
- Toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in het persoonlijk, zakelijk en
maatschappelijk leven;
- Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende
fellowship van mensen die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep, en verenigd zijn in het ideaal van
dienstvaardigheid.
En om die activiteiten te toetsen is er de zogeheten 'Four-Way Test', wereldwijd leidraad voor
rotarians in hun zakelijk en beroepsmatige leven, bedacht door rotarian Herbert Taylor in 1932.
Rotarians stellen zich bij de dingen die zij denken, zeggen of doen de volgende vier vragen bij
kwesties :
1.Is het waar?
2.Is het billijk voor alle betrokkenen?
3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
4. Komt het alle betrokkenen ten goede?
Dit is de kern van de uitgangspunten waar Rotary voor staat. Mooie woorden, maar de invulling doet
er toe, voor ons iets om af en toe bij stil te staan? te bespreken ? wat doe je ermee ?
Hoe gaven de leden van rotaryclub Deventer hier vorm aan, in een jaar dat zoals elk jaar, weer heel
anders was dan voorgaande. Voor het bestuur een schone, uitdagende en soms vermoeiende taak.
Maar wel samen met 41 leden, waaronder een heel aantal enthousiastelingen. Wat betreft ons
ledenbestand: er kwam dit jaar 1 lid bij (Arne van de Graaf) en 4 leden namen afscheid (Harjo
Pinkster, Pieter Steenhuis, Roelien Bolink en Margot Jager), dat maakt het ledenaantal nu 38.
Kandidaat-leden maken momenteel kennis met de club.
Het afgelopen rotaryjaar telde 25 bijeenkomsten, slechts 9 op locatie, alle andere digitaal.
Met wat oefening lukte dit redelijk tot heel goed, en of dat beviel ? Daarover verschillen de
meningen, deze nieuwe dimensie maakt meer mogelijk, je kan elkaar nog enigszins zien en spreken.
Ongeveer 2/3 van de leden deed hieraan mee (hoewel dat nu in rap tempo afneemt), voor de
anderen was online bijeenkomen niet hun ding. Als club hebben we het nodig elkaar echt te
ontmoeten, te spreken, te delen, te discussiëren en te eten en te drinken, essentiële onderdelen van
ons bestaansrecht.
Over de bijeenkomsten :
-

4x Tuin- of terras-bijeenkomsten
2x Bedrijfsbezoek
3x ALV
1x Levensbericht
4x Beroepspraatjes
5x Lezingen van externe sprekers : met als hoogtepunt de lezing van Amerika deskundige
Koen Petersen op 12 januari over de stand van zaken van de Verenigde Staten, samen met
RC Noord en RC IJssel (met 50 deelnemers), gevolgd door vele vragen en discussie.

-

-

Fietstocht voor het onderlinge contact en de boekentassen-actie plus inpakdag : samen bezig
zijn, een actie die in razend tempo werd opgezet, waar velen bij hielpen en met een mooie
opbrengst.
2x Brainstormen over activiteiten, programma en projecten, wat vinden de leden belangrijk :
verassend hoe dat digitaal en met ‘break-out’ rooms mogelijk is, het leverde veel ideeën en
een jaarthema op, direct uit te voeren of voor het komende jaar, maar dat is verder aan de
nieuwe voorzitters.

Projecten waren er dit jaar, al moest de 10e Miglia Daventria opnieuw worden uitgesteld tot het
volgende clubjaar, de voorbereidingen zijn al in volle gang, op 4 september gaat het gebeuren.
De koffieactie in plaats van de Miglia bracht geld op voor het doel, ondersteuning van het fonds
Kinderhulp Nederland. Ook de Voedselbank Deventer, de lichtjesboom van woonzorgcentrum
Ludgerus, de fietsriksja van Fietsen Alle Jaren Deventer en het Bliksemproject in Afrika ontvingen een
bijdrage voor hun activiteiten.
Door het jaar heen ontvangt de club veel aanvragen voor bijdragen, dat betekent dat de criteria voor
de keuze van projecten belangrijk zijn. De projectencommissie en de club denken hier flink over na,
discussiëren erover, stellen zo nodig bij, zodat een zuivere en goede keus gemaakt kan worden.
Om het club gebeuren in goede banen te leiden kwam het bestuur meer dan ooit bijeen, via zoom
vergaderingen, app, mail en telefonische contacten. Met als laatste bijeenkomst gelukkig een ‘live’
tuinvergadering, die 3x zo lang duurde, maar effectiever en leuker was.
Als slot deze ‘live’ bestuurswisseling, samen met partners, past-rotarians en zusterclubs uit Deventer
en Krefeld. Dat maakt het clubjaar 2020-21 rond, een jaar van uitersten, waarop we komend clubjaar
verder bouwen aan onze rotaryclub en waarin we elkaar hopelijk vaker in levende lijve kunnen zien
en spreken.
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