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1 Inleiding 
 
Beste Rotarians, afgelopen clubjaren waren bijzondere jaren waarin de wereld 
waarin we leven veranderd is, een pandemie die hopelijk achter ons ligt en een 
oorlog hier niet ver vandaan een impact heeft op ons leven. 
Langs deze weg wil ik onze oud voorzitter bedanken voor zijn tomeloze inzet 
afgelopen 2 jaar en voor het opzetten van een helder opgezet jaarplan waar ik 
graag gebruik van maak als format.  
 
De opgelegde restricties door de overheid t.g.v. de pandemie zijn zo goed als 
opgeheven en hopelijk blijft dit zo. We kunnen weer als vanouds bij elkaar 
komen en de verbinding zoeken wat zo nodig is om het clubgevoel te beleven. 
We kunnen weer dingen doen voor anderen en daar samen voldoening en 
plezier aan beleven. Tegelijkertijd beseffen we dat er van alles aan de hand is in 
de wereld en proberen we als Rotaryclub goed te doen door inzet. 
 
Het jaarthema van Rotary International voor 2022-2023 is “IMAGINE ROTARY” 
 

Vrij vertaald in “Stel je voor, Rotary”. 
Dit jaarthema spreekt heel erg aan omdat dit thema 
gebruikt kan worden als statement om nog beter 
voor te stellen, wie we zijn, wat drijft ons en wat 
doen we als club. “Stel je voor, Rotary”!. 

 
Hetzelfde thema kan ook worden gebruikt als statement om de doelstelling te 
formuleren wat we dit jaar willen bereiken. 
“Stel je voor, Rotary” Goeree-Overflakkee helpt minder bedeelden. 
“Stel je voor, Rotary” Goeree-Overflakkee zal groeien in ledenaantal, “Stel je 
voor, Rotary” Goeree-Overflakkee helpt bij verbinden met de jeugd d.m.v. een 
zomerkamp of een Rotary Interactclub met voortgezet onderwijs op te richten 
op Goeree-Overflakkee. Stuk voor stuk doelen waar we als club het verschil 
kunnen maken en met zijn allen aan bij kunnen dragen. 
 
Ondergetekende heeft er zin in om van het Rotary jaar 2022-2023, waarin 
Rotary Nederland 100 jaar bestaat, samen met jullie een bijzonder jaar te 
maken. “Stel je voor, Rotaryclub Goeree-Overflakkee!” 
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2 Rotary International 
 
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 
‘Service Above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te 
geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook 
zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en 
wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking 
stellen van je (vak)kennis. Lidmaatschap van onze Rotaryclub is vrijwillig maar 
niet vrijblijvend.  
 
Voor alle Rotaryleden geldt daarbij de zogeheten four-way test. Dit is een 
praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige 
vragen over de dingen die we als met Rotarians denken, zeggen of doen: 

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? 

 
Rotary International kiest elk jaar een jaarthema. Voor het clubjaar 2022 – 2023 
is het jaarthema ‘Imagine Rotary’. Vrij vertaald “Stel je voor”. 
 
De president van Rotary International is dit jaar Jennifer Jones, de eerste 
vrouwelijke president en lid van de Rotary club Windsor-Roseland, Ontario, 
Canada. 
https://www.rotary.org/en/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams 

 
Het jaarthema is onder andere gebaseerd op het strategisch plan van Rotary 
International wat loopt tot 2024 en bekend staat onder de naam 
“People of Action”. 
https://my.rotary.org/en/learning-reference/aboutrotary/action-plan 
 
De speerpunten uit dit strategisch meerjarenplan zijn: 
 

1. Vergroten van onze impact:  
1. Voortzetting van onze inspanningen om polio uit te roeien en de 

lessen die zijn geleerd tijdens deze campagne te gebruiken in andere 
aandachtsgebieden. 

2. Het evalueren van onze programma's om ervoor te zorgen dat we 
onze inspanningen richten op degenen die de meeste impact 
hebben. Het identificeren van expertise en een meetmethode die we 
nodig hebben voor het evalueren van ons projecten. 

 

https://www.rotary.org/en/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams
https://my.rotary.org/en/learning-reference/aboutrotary/action-plan
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2. Vergroten van ons bereik: 
1. Rotary is bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en 

alternatieven deelnemersmodellen zodat mensen zich bij ons kunnen 
aansluiten en participeren, waar dan ook zij leven. We werken samen 
met Toastmasters International om onze leden de mogelijkheid te 
geven om effectievere leiders te zijn en communicatiever te worden 
op hun positie in het bedrijfsleven en overal waar ze nodig zijn. 
Aanbieden van flexibele lidmaatschap en clubvormen om te helpen 
met het aantrekken van leden uit alle lagen van de bevolking en 
leden te behouden. Rotary werkt aan lidmaatschapstools om clubs te 
ondersteunen zich breder en inclusiever te maken en effectiever 
sociale netwerken beter te gebruiken. 

2. We doen onderzoek samen met onze Rotaractors om de jeugd te 
betrekken bij de verandering die we binnen Rotary willen 
doorvoeren. 

 
3. Verhogen van lidmaatschap beleving: 

1. Onze infrastructuur aanpassen om aan de veranderend Rotary 
lidmaatschap behoefte te voldoen. 

2. Opzetten van een “beleving-index” en club incentives. 
3. Nieuwe producten introduceren en bestaande producten beter 

positioneren. 
4. Clubs en districten aanmoedigen om zowel meer persoonlijk als 

professioneel lidmaatschapsbeleving te bieden. 
 

4. Vergroten van ons vermogen om ons aan te passen: 
1. We weten dat er een discrepantie bestaat tussen de doelen en 

behoeften van clubs, districten, zones en hoofdkwartieren. We 
pakken er al een aantal van de grote operationele en infrastructurele 
problemen aan. We kijken naar bestuur modellen, 
commissiestructuren, bedrijfsprocessen en meer. Alles ligt op de 
tafel. 
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3 District 1610 
 
Rotary bestaat uit drie geledingen: het wereldniveau, aangestuurd door de 
President van Rotary International, het districtsniveau, aangestuurd door de 
districtsgouverneur en het clubniveau, aangestuurd door de clubvoorzitter. 
Wereldwijd heeft Rotary 36.000 clubs, die onderverdeeld zijn in meer dan 500 
districten met ongeveer 1.200.000 leden. Nederland heeft 7 districten. Goeree-
Overflakkee maakt deel uit van district 1610. 
 
De districtsgouverneur voor het clubjaar 2022 – 2023 is Corine den Baars, lid 
van de Rotaryclub Walcheren. Op districtsniveau is een meerjarenplan 
vastgesteld dat weer is gebaseerd op het internationale jaarthema en het 
hierboven aangehaalde strategische plan van Rotary International.  
 
Evenals in voorgaande twee jaar zal de eerstelijnscommunicatie met het district 
via de assistent- gouverneur lopen, te weten Johan Dedeckel.  De gouverneur 
zal alleen op verzoek van de clubs een clubbezoek afleggen en in plaats van dit 
fysieke bezoek vindt er minimaal één keer per jaar een digitale ontmoeting 
plaats, waarbij ook de assistent-gouverneur aanwezig zal zijn. De assistent-
gouverneur komt persoonlijk langs bij elke club binnen zijn of haar regio.  
 
In het meerjarenplan van het district zijn doelen geformuleerd gerelateerd aan 
diverse commissies. Het meerjarenplan is te vinden op de website van District 
1610 onder 
https://www.rotary.nl/d1610/informatie%20%26%20downloads/beleidsplan-
district-21-23.pdf 
 
Speerpunten van het District 1610 voor 2022-2023: 

1. De ingezette vorm clubbezoeken 2.0 voortzetten en verder uitwerken; 
2. Het promoten van de mogelijkheden binnen Rotary op het gebied van 

kennis vergaren, onder de aandacht brengen van RLI (Rotary Leer 
Instituut)  

3. Het DEI-principe: diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie; 
4. Het (her)oprichten van minimaal één Rotaract club; 
5. Zoveel mogelijke projecten en activiteiten van Rotary-, Rotaract- en 

Interact-clubs bijwonen; 
6. Uitwerken van de plannen voor 100 jaar Rotary in 2023, in nauwe 

samenwerking met de gouverneur 2023-2024 (Anja Rijlaarsdam) en de 
andere districten. 

 
  

https://www.rotary.nl/d1610/informatie%20%26%20downloads/beleidsplan-district-21-23.pdf
https://www.rotary.nl/d1610/informatie%20%26%20downloads/beleidsplan-district-21-23.pdf
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Daarnaast wil het district aandacht blijven besteden aan: 
1. De Rotary Foundation als onze eigen goede doelen organisatie 

uitventen, inclusief de Paul Harris Society en de Polio Plus Society; 
2. “Each one Bring one” (but not a copy): als alle leden een nieuw lid 

aanbrengen verdubbelen we in één klap de slagkracht van Rotary en als 
we dan ook nog eens niet een kopie van ons zelf meebrengen vergroten 
we meteen de diversiteit. 

 
Naast de interne District aandachtspunten in het meerjarenplan vallen het 
overdragen van kennis via RLI en aandacht voor inclusiviteit op. 
 
 

4 Jaarplan Rotaryclub Goeree-Overflakkee 
 
 Benadrukken van Community Service 

Een van de avenues van Rotary is Community Service. 
Binnen Community Service staat de vraag centraal: hoe kan ik het (lokale) 
gemeenschap dienen door projecten te organiseren waarbij we ons dienstbaar 
opstellen. 
Voor 2022-2023 willen we ons tot doel stellen om naast de 2 hele mooie 
fundraising projecten een aantal kleine projecten te doen waarbij we mensen 
fysiek helpen. Een goed voorbeeld is het diner wat we organiseerden voor de 
vrijwilligers van Calando. 

 
 Community Service projecten voor fundraising en bijdragen aan goede doelen 

die we reeds organiseren zijn de GO-Classic en de GO-Rally. 
Voor 2022-2023 zal de organisatie en de GO-Classic Cie.  intact blijven maar 
binnen de GO-Rally Cie. zullen een aantal wijzigingen plaatsvinden. Er is 
besloten de GO-Rally in een aparte stichting onder te brengen naar analogie van 
de stichting GO-Classic. 
 
Naast het ondersteunen van Community projecten en het opzetten van nieuwe 
maatschappelijke projecten heeft Community Service ook nog de taak het 
voordragen van goede doelen voor alle Community projecten. 
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In aankomend clubjaar zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan 
Community Service. Ik heb er daarbij voor gekozen de volgende activiteiten uit 
te voeren: 
 

A. Het opzetten van minimaal 2 maatschappelijke projectjes waarbij we als club 
door de handen uit de mouwen steken om anderen te helpen. 

B. Het zorgdragen voor een overzicht van lokale, nationale en internationale goede 
doelen waar projecten aan gekoppeld kunnen worden. 

 
Actualisatie beleidsplan 
De basis voor een update van het huidige meerjarenplan van onze club is reeds 
gelegd, naar aanleiding van de uitkomsten van de health check die in 2021 is 
gedaan is de ambitie om het meerjarenplan dit clubjaar uit te werken en aan de 
club ter vaststelling aan te bieden. 
 
Om het actualiseren van het beleidsplan verder af te maken is in de commissie-
indeling rekening gehouden met een (ad hoc) commissie, onder leiding van oud-
voorzitter Bram Cornelissen. De overige leden van de commissie zijn Dammis 
Vroegindeweij, Jan Verhage, Leen Saarloos, Ilze Timmers en ondergetekende. 
 
 
Zes andere speerpunten 
 
Spreekbeurten bedrijfsbezoeken stimuleren 
Om een interessant jaarprogramma te verwezenlijken, krijgt de 
programmacommissie de opdracht ten minste twee clubbijeenkomsten in te vullen 
met een externe spreker die een aansprekend onderwerp behandelt. 
Daarnaast is de ambitie om in samenwerking tussen de programma commissie en 
de commissie vocational minimaal 4 bedrijfsbezoeken te organiseren. 
 
Bezoek buitenlandse club 
Na een tijd niet actief bezig te zijn met het contact zoeken naar internationale 
Rotaryclub verbinding is het tijd om dit weer op te pakken. 
De vraag aan de Cie. International is om via onze leden in contact te komen met 
buitenlandse relatie om een reis te organiseren naar een buitenlandse stad. 
Daarnaast wordt de Cie. International gevraagd om met een concreet voorstel te 
komen vriendschappelijke banden op te zetten met een buitenlandse club.  
 
GO-Classic en GO-Rally 
Continuering van deze zeer succesvolle evenementen met als doel de gemeenschap 
verbinden en fundraising voor maatschappelijke doelen. 
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Nieuwe website 
De nieuwe website van de club is in ontwikkeling en zal in 2022 live gaan op basis 
van de uitgangspunten die van te voren zijn gedefinieerd en aan de hand van de 
vormgeving die aansluit bij de websites van het district en van Rotary Nederland. 
 
Youth projecten 
Het is het voornemen van de club om zich in 2023-2024 op te geven om in 
samenwerking en 1 of 2 andere Rotaryclubs een zomerkamp te organiseren. 
Het afronden van het initiatief om een Interactclub te realiseren op Goeree-
Overflakkee. Ryla deelnemers af te vaardigen inclusief assessoren. 
 
100 jaar Rotary in 2023 
Voorbereidingen treffen voor het vieren van 100 jaar Rotary. 
Dit door ondersteuning aan de voorbereiding van de festiviteiten. O.a. de estafette 
die G-O aan doet op 9 december 2023. https://www.rotary.nl/100 

 
 

5. Avenues 
 
De vijf Avenues of Service gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de hoeksteen 
en het grondvest waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld. Er zijn vijf 
Avenues: Clubservice, Vocational Service, Community Service, International Service 
en Youth Service (New Generations). Los van de specifieke onderdelen die eerder in 
dit jaarplan zijn beschreven, heeft elke Avenue binnen de club zijn eigen taken. 
Deze taken zullen hierna uiteengezet worden. 
 
Avenue 1: Clubservice 

 De mentor nieuwe leden begeleidt nieuwe leden en brengt het nieuwe lid 
in het bijzonder een juist begrip bij van de rechten en plichten en geeft 
voorlichting over de geschiedenis, het doel en de werkzaamheden en het 
besturen van Rotary International in het algemeen en van de club in het 
bijzonder. De mentor informeert regelmatig naar het wel en wee van 
nieuwe leden en onderneemt ook actie bij ontevredenheid over de club en 
bij een lage attendance. Per nieuw lid zal een mentor worden aangewezen, 
waarbij geldt dat deze functie vervuld zal worden door een lid met de 
nodige kennis en ervaring binnen onze club.  

 Het bestuur inspireert tot een hoge participatie. Een hoge attendance 
bevordert goede onderlinge contacten, waardoor mede de waarde van 
Rotary gestalte kunnen krijgen. 

 De fellowshipcommissie bevordert de sociale band binnen de club en met 
de partners. Vriendschap is een belangrijk aspect van fellowship.                 

https://www.rotary.nl/100
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De commissie houdt rekening met de tradities in de club en zij probeert 
nieuwe ideeën te generen, ideeën die voorkomen uit de leden die de 
afgelopen jaren zijn toegetreden. Fellowship organiseert activiteiten, 
waaronder in ieder geval een partneravond op de vijfde dinsdag van de 
maand en, in samenwerking met Vocational Service, diverse 
bedrijfsbezoeken en samenwerking met International Service, buitenlands 
bezoeken.  

 De weekberichtencommissie zorgt voor de wekelijkse berichtgeving. De 
voorzitter van de commissie zorgt voor een schema aan de hand waarvan de 
leden van de commissie bij toerbeurt het weekberichten verzorgen. Het 
verslag van de wekelijkse clubbijeenkomst wordt verstuurd voordat de 
volgende clubbijeenkomst plaatsvindt.  

 De ledencommissie zoekt naar nieuwe leden, waarbij zo mogelijk ook 
netwerken van jonge leden worden aangeboord. Er wordt gestreefd naar 
diversiteit. Een nieuw lid is bij voorkeur jonger dan 50 jaar. Kwaliteit gaat 
boven kwantiteit. 

 De programmacommissie verzorgt het programma van de club. Daarbij 
houdt de commissie rekening met ten minste twee bedrijfsbezoeken 
gedurende het clubjaar en een lange avond. Verder zal in het programma 
ruimte worden gereserveerd voor vier beroepspraatjes en bereidt de 
commissie ook twee spreekbeurten door externe sprekers voor.  

 De commissie website / PR-commissie zorgt voor een nieuwe website van 
de club. Daarnaast zullen onderwerpen en activiteiten van de club die zich 
daarvoor lenen zoveel mogelijk via de gebruikelijke kanalen in de 
openbaarheid worden gebracht. Verzorgen van de PR en het werken aan 
imagoverbetering zijn en blijven belangrijke attentiepunten van de club.  

 Jaarlijks organiseert de commissie eetsafari de eetsafari. Deze activiteit 
heeft zich in de loop der jaren een vaste plaats binnen clubservice weten te 
veroveren. De deelnemende leden verzorgen respectievelijk een 
voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht thuis. De eetsafari wordt 
gezamenlijk afgesloten bij één van de leden die daarvoor ruimte beschikbaar 
stelt of op een centrale locatie waar gezamenlijk het nagerecht genuttigd 
wordt. 

 
Avenue 2: Vocational Service 

 Bij Vocational Service staat de vraag centraal hoe het ideaal van Rotary in 
werk of in andere activiteiten kan worden bevorderd. Daartoe behoort het 
stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, 
waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club 
herkenbaar wordt. Daarom is het vragen van aandacht voor de ethische 
normen van Rotary door de eerdergenoemde four-way test, een belangrijke 
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taak van Vocational Service, evenals het benadrukken van de zogeheten drie 
B’s: Betrokken, Beschikbaar en Betrouwbaar. 

 
Avenue 3: Community Service 

 Community Service is gericht op het dienen van de (lokale) omgeving, door 
middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo 
mogelijk samen met bestaande organisaties. De community gedachte krijgt 
gestalte door hulpverlening en in woord en daad.   

 Community Service helpt problemen in de maatschappij op te lossen door 
inzet van onze expertise: kennis, vaardigheden en netwerk. 

 De commissie stimuleert de aankoop van shelterboxen. 

 De commissie voert enkele speerpunten van dit jaarplan 
 
Avenue 4: International Service  

 De Avenue International Service bevordert een beter begrip, goodwill en 
vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te 
tonen met mensen uit andere landen. Daartoe organiseert de commissie 
tijdens het clubjaar een weekend waarbij een bezoek zal worden gebracht 
aan een bedrijf in het buitenland, gecombineerd met een bezoek aan een 
buitenlandse Rotaryclub.  

 De commissie Global Grants heeft in de afgelopen jaren enkele succesvolle 
internationale projecten voorbereid en uitgevoerd. Deze activiteiten zullen 
in het komende clubjaar worden voortgezet, waarbij de commissie de 
opdracht krijgt een nieuw project aan de club voor te leggen. 

 
Avenue 5: Youth Service (New Generations) 

 De commissie Youth Service stimuleert de deelname aan jeugdactiviteiten. 
Daarbij kan worden gedacht aan Ryla, Interact, Rotaract en eventueel een 
jaaruitwisseling. 

 De commissie Youth Service krijgt de opdracht de oprichting van een 
nieuwe Interactclub op ons eiland verder gestalte te geven, als vervolg op 
het initiatief dat in 2020 op districtsniveau is opgezet door de 
Interactcommissie en dat betrekking heeft op de maatschappelijke diensttijd 
(MDT) voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 

 In het clubjaar 2022 – 2023 is de Summer Camp commissie in gesteld. Deze 
commissie heeft de opdracht om een zomerkamp te organiseren voor 
internationale groep kinderen van 12 tot 16 jaar. Onze club zal deze 
kinderen een week ontvangen en ze een onvergetelijke educatieve en 
actieve week in Nederland en Goeree-Overflakkee mee te maken. Het 
zomerkamp zal in de zomer van clubjaar 2023-2024 worden georganiseerd. 

 
Jan van der Slik, voorzitter Rotaryclub Goeree-Overflakkee 2022 - 2023
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