
 
Het profiel van het potentiële lid bevat de volgende kenmerken: 
• staat te goeder naam en faam bekend 
• heeft een goede reputatie in zijn/haar beroep of bedrijf 
• is eigenaar/vennoot/manager van een bedrijf (profit of non-profit) of heeft bij  voorkeur een 

leidinggevende positie met beslissingsbevoegdheid 
• onderschrijft de kernwaarde van Rotary: ’een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen 

die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om het leven in 
samenlevingen te verbeteren’. 

Het aanmelden van nieuwe leden kan op meerdere manieren tot stand komen: 
• op voordracht van een van de leden van Rotaryclub Hoensbroeck 
• door actieve werving van de ledencommissie en/of de club 
• door getoonde interesse of op verzoek van een potentieel lid.  

Alle aanmeldingen worden doorgegeven aan de voorzitter van de ledencommissie.    
De aandrager/contactpersoon van het potentiële lid doet geen uitspraken over een 
mogelijke toetreding tot de club. Dit is voorbehouden aan de ledencommissie.  
 

De voorzitter van de ledencommissie nodigt het potentiële lid uit voor een informeel 
gesprek, waarin nader wordt kennisgemaakt en een toelichting wordt gegeven over 
wat Rotary van leden verwacht en meer in het bijzonder wat een lid van Rotaryclub 
Hoensbroeck mag verwachten. Het potentiële lid ontvangt tijdens dat gesprek de 
algemene brochure van de club en deze procedure. 

Op basis van het gesprek beslist de ledencommissie of de naam van het potentiële lid 
samen met een beknopt curriculum vitae  wordt voorgelegd aan de club. Indien het 1

potentiële lid niet wordt voorgedragen, dan stelt de voorzitter van de ledencommissie 
hem/haar daarvan op de hoogte. 

Elk lid van Rotaryclub Hoensbroeck heeft, gedurende 10 dagen na de voordracht, de 
mogelijkheid schriftelijk bezwaar te maken bij de voorzitter van de ledencommissie.   
De geuite bezwaren worden in de ledencommissie besproken. De voorzitter deelt de 
indiener van het bezwaar mee wat de beslissing van de ledencommissie is en wel: 
• Indien de bezwaren gegrond zijn, wordt het potentiële lid niet toegelaten als kandidaat lid.    

De voorzitter van de ledencommissie deelt dit aan hem/haar mede. 
• indien de bezwaren volgens de ledencommissie ongegrond zijn en de indiener van het 

bezwaar blijft bij zijn/haar standpunt, dan wordt het voorgelegd aan het bestuur dat 
vervolgens een besluit neemt 

• Indien er geen bezwaren zijn, wordt het potentiële lid uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
eerstvolgende bijeenkomst van de club. De voorzitter van de ledencommissie wijst een van de 
leden van de club aan als mentor van het potentiële lid. 

Gedurende twee maanden (vanaf de datum van het eerste bezoek aan de club) heeft 
het potentiële lid de status van kandidaat lid. Het is aan het kandidaat lid om in die 
periode te beoordelen of hij/zij wil toetreden tot de club.  

De voorzitter van de ledencommissie vraagt het kandidaat lid na afloop van die twee 
maanden (of eerder als het kandidaat lid dat zelf aangeeft) of hij/zij geïnstalleerd wil 
worden als lid van Rotaryclub Hoensbroeck.  

Het kandidaat lid wordt bij de eerst mogelijke gelegenheid door de voorzitter van 
Rotaryclub Hoensbroeck geïnstalleerd.

 het beknopte curriculum vitae van het potentiële lid bevat minimaal diens zakelijke en privé gegevens plus een pasfoto1
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