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Rotary Club Drechterland 

Rotary Club Drechterland is opgericht in 1983 en onderdeel van het wereldwijde Rotary-

netwerk dat ruim 1,2 miljoen leden telt in 200 verschillende landen. Nederland kent 

inmiddels ruim 500 clubs, waarvan Rotary Club Drechterland er één is. 

‘Service above self’ 

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren 

hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een 

wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie. De doelstelling van Rotary komt 

kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service above Self'.  

 

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt ook daartoe uit en is over de hele wereld hetzelfde. 

Het is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak)kennis ten dienste te stellen van 

de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. 

De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt de clubs over de gehele 

wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.  

Achtergrond 

De leden van onze Rotaryclub wonen, werken of hebben op een andere manier een band met 

de gemeente Drechterland. Behalve ondernemers en zelfstandige professionals zijn er ook 

leden die in dienst zijn bij een bedrijf of organisatie. Veelal werkzaam in verschillende sectoren 

en rollen, we streven naar maximale diversiteit. De leeftijd van de leden ligt tussen de 40 en 70 

jaar. De club bestaat uit ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. 
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Visie 

Wij zijn een club die hecht aan een respectvolle en productieve samenwerking, waarbij 

gezelligheid hoog in het vaandel staat. Daarbij kijken we graag om ons heen en werken samen 

met regionale clubs voor bv. de voedselbank en aan de beroepenspeeddates voor leerlingen 

van havo/vwo. We onderhouden contacten en projecten met clubs in Litouwen, Macedonië, 

Marokko en Antalya.  

Bijeenkomsten 

Om de week komen wij op dinsdagavond bij elkaar bij de Golfbaan Westwoud in Brasserie 

Westwoud. Elke avond is er een programma: een spreker vanuit de club of van buitenaf, 

clubzaken of extra activiteiten als bedrijfsbezoeken of voorbereidingen van maatschappelijke 

activiteiten. 

Lidmaatschap 

We zijn altijd op zoek naar belangstellenden die de diversiteit in onze club aanvullen en bieden 

naast het reguliere lidmaatschap ook een partnerlidmaatschap aan. 

 

Verder kennen we de “Vrienden van Rotary”, een groep niet-leden die acties of projecten van 

de club ondersteunt en af en toe meegeniet van het programma en de gezelligheid! 

 

De lidmaatschapskosten voor clubjaar 2020 - 2021 bedragen € 650,00 en dat is inclusief 

dinerkosten. Het partnerlidmaatschap is € 900,00, waarbij de partners om beurten de 

bijeenkomsten bijwonen. 

Meer informatie? 

Bent u geïnteresseerd? Ondersteunt u onze visie? Bent u bereid een inleiding of een 

bedrijfsbezoek te verzorgen? Heeft u belangstelling om ook lid te worden? Wilt u meer weten? 

 

Stuur dan een bericht naar rcdrechterland@gmail.com. U bent van harte welkom!  
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