Past Rotarians (2012)
Ontleend aan de website van de Past Rotarians http://www.past‐rotarians.com/

De Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland is opgericht in 1975 als opvolgster van
de Algemene Vereniging van Oud‐Rotarians.
Al in 1936 werd de eerste Club van Past Rotarians in Den Haag opgericht door uit de
voormalige koloniën terugkerende Rotarians voor wie aansluiting bij een bestaande Rotaryclub
niet altijd mogelijk bleek. Oudere leden van Rotaryclubs, die uit hun club waren vertrokken,
maar die toch nog sociaal contact wilden houden met gelijkgestemden vonden al snel hun weg
naar deze Clubs voor Past Rotarians.
Bij de oprichting van de Federatie van Clubs van Past Rotarians werd de behartiging van de
gemeenschappelijke belangen van de clubs met in achtneming van ieders zelfstandigheid als
doel geformuleerd.
De Federatie tracht dit doel te bereiken door:
‐ het onderhouden van contacten met Rotary International in Nederland,
‐ het onderhouden van de contacten met de aangesloten clubs van Past Rotarians en met
organisaties van clubs van Past Rotarians in andere landen,
‐ het verzorgen van communicatie naar de leden middels het FederatieNieuws en de website,
‐ het houden van Federatiedagen en
‐ het bevorderen van de oprichting van clubs van Past Rotarians.
Lid worden van de Clubs van Past Rotarians staat open voor Rotarians, die ofwel hun
lidmaatschap van de Rotaryclub hebben opgezegd, ofwel nog lid zijn van Rotary (dubbel
lidmaatschap). Vanzelfsprekend zijn ook dames, die lid zijn geweest van Rotary, van harte
welkom.
Momenteel zijn er verspreid over ons land 115 clubs, waar men u in principe van harte welkom
heet.

Doelstellingen
EEN CLUB VAN PAST ROTARIANS BEOOGT:
Het doel van een Club van Past Rotarians is voor oud‐leden van Rotaryclubs de
Rotarybeginselen en de Rotarygeest in clubverband levend te houden.
TOEGANKELIJK VOOR:
Een club van Past Rotarians staat open voor een ieder die lid is geweest van een Rotaryclub in
Nederland of elders en het doel van de clubs van Past Rotarians onderschrijft.
Ervan uitgaande, dat Clubs van Past Rotarians geen serviceclubs zijn, is een combinatie van het
lidmaatschap van een Rotaryclub en van een Club van Past Rotarians mogelijk.
WAAROM NAAR CLUB VAN PAST ROTARIANS:
Binnen een Club van Past Rotarians heersen slechts de beginselen die ook Rotary kenmerken.
Dit zijn fellowship en behulpzaamheid.
Er is geen verplichte attendance en geen service meer.
Het motto is “Alles mag, niets moet”!
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DE BANDEN MET ROTARY:
De Federatie van Clubs van Past Rotarians – dit is de overkoepeling van alle Clubs van Past‐
Rotarians – onderhoudt contacten met Rotary Nederland en de Rotary Districten in ons land.
Een van de gouverneurs is met name aangewezen voor de contacten tussen Rotary Nederland
en de Federatie.
GEEN DISTRICTEN:
De Federatie van Clubs van Past Rotarians kent geen districtsvorming.
Een 100 tal Clubs van Past Rotarians is over ons land verspreid.
KOSTEN VAN EEN LIDMAATSCHAP:
Iedere club bepaalt in onderling overleg welke bijdrage van de leden wordt gevraagd. Dit is
afhankelijk van zaalhuur, activiteiten, lunchkosten e.d..Tevens is aan de Federatie een bijdrage
verschuldigd.
De club die U kiest, kan U informeren over de contributie.
DE ACTIVITEITEN:
De bijeenkomsten vertonen een grote gelijkenis met die van een Rotaryclub.
Er zijn lezingen, causerieën, discussies over bepaalde onderwerpen.
Van de leden wordt verwacht dat zij naar eigen achtergrond en interessen een bijdrage
leveren aan het functioneren van hun club.
Er worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd en excursies naar interessante
objecten gemaakt.
DEELNAME PARTNERS :
Dit regelt iedere club zelf.
Het is algemeen gebruik dat de partners een aantal malen per jaar deelnemen aan de
activiteiten.
FEDERATIEDAGEN:
Jaarlijks wordt een of twee keer een Federatiedag georganiseerd.
Zij biedt de gelegenheid tot ontmoeting en –nader – kennismaken met streek of plaats.
KENNISMAKEN MET EEN CLUB VAN PAST ROTARIANS:
Als U zich als (voormalig) Rotarian aangetrokken voelt tot een Club van Past Rotarians kunt U
zonder verdere verplichtingen twee of drie maal als kennismaking de bijeenkomsten van een
club bijwonen.
COMMUNICATIE MET DE CLUBS:
Naast de Federatiedagen wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden over statutaire
en andere zaken, die het wel en wee van alle clubs aangaan.
Voorts wordt voor informatie van alle clubs vier maal per jaar door het Federatiebestuur een
informatiebulletin uitgegeven.
En om de informatievoorziening van deze tijd te doen zijn beschikt de Federatie over de
website die U thans bekijkt.
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CONVENANT TUSSEN DE VERENIGING “FEDERATIE VAN CLUBS VAN PAST ROTARIANS IN
NEDERLAND” EN DE DISTRICTEN VAN ROTARY INTERNATIONAL IN NEDERLAND.
(Ondertekend op 6 februari 1996)
De gezamenlijke Nederlandse Districten van Rotary International erkennen het belang van
afspraken met de clubs van Past Rotarians (verenigd in een Federatie van clubs).

De beide organisaties komen het volgende overeen:
Artikel 1.
De Rotary Districten in Nederland en de Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland
zijn autonome organisaties, die onafhankelijk van elkaar bestaan, zonder wederzijdse
financiële verplichtingen.
Artikel 2.
Ervan uitgaande, dat de Federatie van clubs van Past Rotarians geen organisatie is van
serviceclubs, is een combinatie van het lidmaatschap van een Rotaryclub en het lidmaatschap
van een club van Past Rotarians mogelijk.
Artikel 3.
Jaarlijks wordt door het Gouverneursberaad van de Nederlandse Districten van Rotary
International één van de gouverneurs aangewezen als verbindingspersoon (Liaisonofficier), die
namens dit Beraad het overleg voert met de Federatie van clubs van Past Rotarians.
Artikel 4.
De stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) geeft aan het secretariaat van de Federatie
van clubs van Past Rotarians in Nederland de namen en adressen door van Rotaryleden, die
het lidmaatschap van enige Nederlandse Rotaryclub hebben beëindigd.
Artikel 5.
De Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) neemt de namen en de belangrijkste
gegevens van de clubs van Past Rotarians in Nederland, alsmede de namen, functies en
adressen van de bestuursleden van de Federatie op in het Jaarboek van de Nederlandse
Rotarydistricten.
In het ledenboek van de Federatie van clubs van Past Rotarians worden de naam en verdere
gegevens opgenomen van de liaisonofficier van het Beraad van de Nederlandse gouverneurs
van Rotary International.
Artikel 6.
Voorlichting over "Past Rotary" kan worden gegeven indien een Rotaryclub zulks wenst. De
voorlichting wordt door de Federatie verzorgd.
REGELS VOOR CLUBS VAN PAST ROTARIANS AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING “FEDERATIE
VAN CLUBS VAN PAST ROTARIANS IN NEDERLAND”

Aangenomen in de algemene ledenvergadering, vroeger voorzittersvergadering genoemd, van
12 maart 1986, 30 november 1995 en 21 februari 2007.
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Het doel van een club van Past Rotarians ‐ verder aangeduid als PRclub ‐ is de
rotarybeginselen en de rotarygeest in clubverband levend te houden voor (oud‐)leden van
Rotaryclubs. Door het beraad van de Nederlandse rotarygouverneurs wordt één van hen
aangewezen als liaison‐officer om meer in het bijzonder de contacten met de Federatie te
onderhouden. In 1996 is tussen de Nederlandse rotarydistricten en de Federatie en convenant
gesloten.
Een PRclub, aangesloten bij de Federatie, regelt zijn zaken zelfstandig met respectering
van de statuten en regels die door de Federatie zijn of zullen worden opgesteld.
Ieder (oud‐)lid van een Rotaryclub of PRclub kan desgewenst lid worden van een
PRclub, mits het bestuur van die PRclub daarmee instemt.
Het bestuur van een PRclub bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen zo nodig door één
persoon worden uitgeoefend.
Een wijziging in de samenstelling van het bestuur geschiedt met ingang van het nieuwe
jaar, tenzij wisseling op een ander tijdstip noodzakelijk is.
Leden die zich voor een PRclub zeer verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen tot “lid
van verdienste” worden benoemd. In uitzonderlijke gevallen kan iemand tot erelid worden
benoemd.
Het clubjaar dient in overeenstemming te zijn met het Federatiejaar.

Clubs op plaats van samenkomst
Totaal aantal Clubs
: 115
Totaal aantal Clubleden : 2585
Plaats van
samenkomst

Clubnaam

Alblasserdam

‐ West Alblasserwaard

Alkmaar

‐ Alkmaar

Almelo e.o.

‐ Almelo e.o.

Amsterdam

‐ Amsterdam e.o.

Apeldoorn

‐ Apeldoorn e.o.

Arnhem‐Ede

‐ De Veluwezoom

Assen

‐ Assen e.o.

Baarn

‐ ′t Gooi

Barneveld

‐ Barneveld

Beek‐Ubbergen

‐ Nijmegen e.o.

Beek‐Ubbergen

‐ Nijmegen ‐ `t Spijkerkwartier

Bergambacht

‐ Krimpenerwaard
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Bergen N.H.

‐ Bergen‐Duinstreek

Berlicum

‐ ′s Hertogenbosch Oost

Biezelinge

‐ Midden Zeeland

Bodegraven

‐ Bodegraven

Brandwijk

‐ Lek en Merwede

Breda

‐ Breda e.o.

Breda

‐ Baronie van Breda

Broekhuizen

‐ Maasvallei

Brunssum

‐ Landgraaf

Cruquius

‐ Haarlemmermeer

Delden

‐ Twente

Delft

‐ Delft

Den Haag

‐ Scheveningen i.o.

Dokkum

‐ Dokkum e.o.

Doorn

‐ Heuvelrug

Dordrecht

‐ Drechtsteden

Edam

‐ Edam

Eerbeek

‐ Eerbeek ‐ Brummen

Eindhoven

‐ Eindhoven e.o.

Elburg

‐ De Randmeren

Emmeloord

‐ Emmeloord e.o.

Emmen

‐ EmmenPlus

Enschede

‐ Drienermarke

Epe

‐ Epe (N.O. Veluwe)

Ermelo

‐ Ermelo‐Putten

Gemert

‐ De Leygraaf

Gemert‐Asten‐
Heusden

‐ Peelrand

Goedereede

‐ Heeren en Vrouwen van Voorne

Gorssel

‐ Deventer e.o.
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′s Gravenhage

‐ ′s Gravenhage

Harderwijk

‐ Harderwijk e.o.

Haren

‐ Groningen‐Martini

Hazerswoude‐
Dorp

‐ Rijnwoude

Heemstede

‐ Kennemerland

Heilo

‐ De Geestlanden

Herten‐
Roermond

‐ Regio Roermond

Holten

‐ Holterberg e.o.

Hummelo

‐ Den Achterhoek

IJmuiden

‐ De Heerenduinen

IJzendijke en
Terneuzen

‐ Zeeuws‐Vlaanderen

Kampen

‐ Kampen

Kanne‐Riemst
België

‐ Maastricht

Kanne‐Riemst
België

‐ Maastricht Jekerdal

Kerk‐Avezaath

‐ Centraal Rivierengebied

De Kwakel

‐ De Meerlanden

Leersum

‐ ′t Sticht

Lelystad

‐ Lelystad‐Insula Flevum

Leusden

‐ Eemland

Lievelde (bij
Groenlo)

‐ Hamaland

Lochem

‐ Locheym

Maassluis

‐ Delfland

Meppel

‐ Meppel e.o.

Meppel

‐ Meppel 2001

Meteren

‐ West Betuwe

Midwolde

‐ Noordenveld‐Westerkwartier
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Mijdrecht

‐ Amstelland‐Ronde Venen

Mijnsheerenland

‐ Hoeksche Waard

Mildam

‐ Heerenveen e.o.

Noordbeemster

‐ Waterland

Noord‐
Scharwoude

‐ Heerhugowaard‐Langedijk

Olterterp

‐ Friesland‐Oost

Oosterhout

‐ Oosterhout e.o.

Oostkapelle

‐ Walcheren

Oostvoorne

‐ Voorne‐Putten

Paterswolde

‐ Groningen e.o.

Rhoon

‐ Rijnmond‐Zuid

Ridderkerk

‐ Oost‐IJsselmonde

Rijperkerk

‐ Leeuwarden

Roden ‐
Holthuizen

‐ Roden ‐ Leek

Roosendaal

‐ West Brabant

Rotterdam

‐ Rotterdam Rechter Maasoever

Sassenheim

‐ Rijnland

Schagen

‐ Schagen

Serooskerke

‐ Schouwen Duiveland

Sneek

‐ Sneek

Stadskanaal

‐ Stadskanaal

Steenwijk

‐ Steenwijkerland e.o.

Stegeren (gem.
Ommen)

‐ Vecht‐ en Reestdal

Teteringen

‐ Mark, Amer en Donge

Tilburg

‐ Tilburg, Hart van Brabant

Tilburg

‐ Tilburg, De Heerlijkheid

Utrecht

‐ Utrecht
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Utrecht

‐ Utrecht ‐ Noord

Veendam

‐ Veendam

Velp

‐ Veluwezoom Oost

Venhuizen

‐ West Friesland i.o.

Venlo

‐ Venlo e.o.

Voorburg

‐ Vlietstreek

Vorden

‐ De Berkelvallei

Vreeland

‐ Vecht en Venen

Vught

‐ De Meierij

Vught

‐ Noord Oost‐Brabant

Vught

‐ ′s Hertogenbosch e.o.

Waalwijk

‐ Midden Langstraat e.o.

Waddinxveen

‐ Midden Holland

Wapenveld

‐ Noordoost Gelre

Wassenaar

‐ Wassenaar i.o.

Weerselo

‐ Noordoost Twente

Weert

‐ Weert e.o.

Westzaan

‐ Zaanstreek

Zoetermeer

‐ Zoetermeer

Zuidwolde

‐ Hoogeveen, Het Groote Veen

Zwolle

‐ Zwolle
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