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Inleiding  

Voor jullie ligt het jaarplan van de Rotary Club Huizen Gooimeer 2022-2023. Rotary People of Action! 

is een vlag die voor onze club de lading dekt. Wij vinden het leuk om aan de slag te gaan en elkaar te 

ondersteunen bij initiatieven. We hebben dan ook weer een intensief jaar 

achter de rug. Marjolein Ronday heeft tijdens de bestuurswissel op 22/06/22 

daar een mooie en volledige terugblik op gegeven.  

De aftrap van het Rotary jaar vond plaats op 2 

juli jl. Onder begeleiding van Johan Smits van de 

Stadsbomerij Almere kregen we een boeiende 

rondleiding in Oosterwold.  Daarna hebben we 

de dag feestelijk afgesloten bij het Nennetje en 

was mijn voorzitterschap een feit en in volle 

gang. Daar hoort ook een jaarplan bij.  

Een jaarplan met 3 speerpunten: 

 

1. Jaarthema Vocational Service  

Als jaarthema heb ik voor vocational service gekozen. Een thema dat mij na aan het hart ligt en heb 

toegelicht tijdens de bestuurswissel. Dit plan start dan ook met een toelichting van het jaarthema: 

wat is Vocational? Waarom deze keuze en hoe zien we dat in het programma van dit jaar terug? En 

hoe kun jij daar invulling aan geven? 

2. Focus binnen projecten en activiteiten  

In Hoofdstuk 2 komen de activiteiten en projecten aan bod waar komend jaar de focus op komt te 

liggen. Vanuit de diverse commissies komen leden met voorstellen en gaan we over tot actie! 

3. Besluitvormingsproces 

Ten derde het besluitvormingsproces binnen deze club. De grote onhelderheid waarmee dit proces is 

omgeven leidt tot verwarring, frustratie en roept soms heftige emoties op. Dat kan en moet anders. 

Maar hoe? Een voorstel in Hoofstuk 3. 

In Hoofdstuk 4 tref je veel achtergrondinformatie aan over Rotary én de invulling die onze club geeft 

aan de zogenaamde avenues of Service, waarvan Vocational Service er een is. Daar lees je ook de 

missie van Rotary, wat de rol is van de sergeant of arms, stichting LifeLine en andere niet te missen 

info. We staan tenslotte niet op onszelf maar maken deel uit van een wereldwijde organisatie. Met 

héél veel kennis over het organiseren en inrichten van de club en vergaderingen. In hoofdstuk 5 

tenslotte is beschreven hoe we als club georganiseerd zijn. 

Ik wens jullie een boeiend jaar toe! 

Evelien Schipper, voorzitter RC Huizen Gooimeer 2022-2023  
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Hoofdstuk 1 Jaarthema 2022-2023 

Zoals jullie weten heb ik als jaarthema voor Vocational gekozen. Maar wat betekent Vocational nu 

precies? Het is de afkorting van Vocational Service, één van de 5 zogenaamde avenues of service, de 

pijlers waar Rotary op is gebouwd (toegelicht in hoofdstuk 4).  

Waarom Vocational als jaarthema? 

Ik heb me laten vertellen dat dit de ziel van Rotary is. Logisch op zich: hoe kun jij jouw kwaliteiten 

inzetten ten behoeve van maatschappelijke projecten in Huizen of landelijk? Een onderscheidend 

kenmerk van Rotary want mensen die met hun diverse achtergronden en perspectieven op het leven 

bijeenkomen en zich inzetten voor de samenleving, inspireren en verrijken elkaar. Bovendien leer je 

veel over jezelf, vooral van degenen waar je je soms aan stoort .  

Een thema dat naadloos aansluit bij mijn vak. Ik ben mijn hele werkzame leven hier al mee bezig. Na 

een start in het onderwijs werk ik al bijna 30 jaar met volwassenen in bedrijven/organisaties. 

Bewustworden van je kwaliteiten en zoeken waar je ze kan inzetten is daarbij vaak een thema. 

Freud vertelde aan het eind van zijn leven, als antwoord op de vraag wat een mens gelukkig maakt: 

liefde en werk. Want liefde is het contact met andere mensen, alle vormen van relaties die je in je 

leven opbouwt. Volgens Levinas de essentie van mens zijn. En werk maakt gelukkig omdat het je in 

staat stelt je talenten en kwaliteiten te ontdekken, in te zetten en daardoor verder te ontwikkelen. 

En dat doen we hier ook in de projecten die we samen organiseren of de commissie waar je lid van 

bent of kunt worden. 

Dit thema heeft wat mij betreft ook consequenties voor de invulling van het programma voor het 

nieuwe jaar. We zijn dan ook niet voor niets gestart met het benoemen van elkaars kwaliteiten op 14 

september jl. en een gesprek over de projecten en acties dit jaar. 

Hierbij voor jullie de uitnodiging bij te dragen aan de invulling van het jaarthema. Door je open te 

stellen, te vertellen wat je bezighoudt, wat je vak inhoudt tijdens een beroepspraatje, mee te doen 

met een beroepsoriëntatie markt (als dat lukt voor elkaar te krijgen), je aan te sluiten of in te zetten 

bij een commissie of project en/of je levensloop en levenslessen met ons te delen zijn tijdens een 

levensbericht. Dat is wat mijzelf betreft de ultieme uitdaging, want dit vraagt nogal wat van je. Mijn 

jaar zal geslaagd zijn wat mij betreft als de sfeer in deze groep dusdanig is dat jullie je veilig en 

uitgenodigd voelen dit te gaan doen. 

Ik heb zoals jullie weten veel ervaring met het begeleiden van groepen en processen, dus zie ik het 

als een mooie aanvulling op de ervaring en kwaliteiten die ik ontwikkeld heb. Want een voorzitter is 

in mijn ogen iemand die de groepsleden tot hun recht laat komen, ondersteunt bij hun plannen en 

stimuleert hun talenten te ontplooien Niet iemand die stuurt en bepaalt wat er gebeurt. Dat doen we 

samen. Daar horen uiteraard wel afspraken bij en die zijn bij Rotary, met alle ervaring die er in de 

meer dan 100 jaar is opgebouwd, heel helder.  

Tenslotte nog de formele definitie van Vocational Service, deze luidt als volgt: 
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De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van 

iedere nuttige functie en het waarderen door iedere Rotarian van zijn/haar beroep als middel om de 

maatschappij te dienen:  

▪ tonen van maatschappelijke betrokkenheid in en via je beroep 

▪ je dienstbaar maken aan de samenleving via je beroep. 

De verkorte omschrijving is dienen vanuit je beroep. 

Voor wat betreft ons handelen heeft Rotary getracht een moraal te formuleren (waarden, 

normen, verantwoordelijkheden) met de Four-Way test en de Code of Conduct (zie volgende 

pagina), een framewerk voor ethisch gedrag in je zakelijke en privé-leven. De Four-Way Test is de 

methode voor het denken over ethisch verantwoord handelen. 

Dit vervlechten we dus in het programma van komend jaar. Wil je meer weten over vocational of heb  

je nog vragen hierover? De commissie Vocational Service beantwoordt deze uiteraard graag: Janny 

Bakker, Gerard Knoop, Gert-Jan van Dommelen, Erik Peter Vermaat en ondergetekenden natuurlijk.
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Hoofdstuk 2 Focus acties en projecten 2022-2023 
Rotary People of action en dat zijn we ten voeten uit. Het is alleen een beetje teveel en het overzicht 
ontbreekt. 21 september jl. ontving iedereen daarom ook een overzicht van onze commissies, 
lopende acties en projecten. Janny Bakker heeft de commissies toegelicht: 

a. Vocational gaat vooral over ethiek, waarden, hoe gedragen mensen zich en over de kwaliteiten 
die iedereen heeft en in kan zetten voor de maatschappelijke doelen en acties die we 
ondernemen.  

b. Community service behelst de acties in Huizen, dat zijn er héél veel… 
c. International service juist acties voor internationale doelen. 
d. De ledencommissie werving en behoud leden, zij spreekt potentiele leden en regelt de 

aanmelding van leden bij Rotary NL. Nieuwe leden zoeken is aan ons allen! 
e. De foundation commissie gaan over de grant gerelateerde zaken. 
f. Clubservice op alle interne zaken inclusief fellowship.  

 
De lijst projecten en acties was inderdaad overweldigend. Na enkele pitches en een inventariserende 
ronde bleek dat de behoefte in de groep ligt bij méér focus en overzicht én meedoen aan, je inzetten 
voor eenmalige acties van andere clubleden. In onderstaand overzicht hebben we 4 hoofdgebieden 
benoemd en veel geschrapt. We hebben een verdeling gemaakt in acties vanuit de club, eigen acties 
genoemd en acties vanuit clubleden die we ondersteunen als ze daarom vragen. Uiteraard komen in 
de acties onze speerpunten: inclusief, duurzaam en kansengelijkheid steeds terug. Komend jaar 
zetten we ons  we ons dus in op onderstaande projecten en acties: 

1. Club service / fundraising (voorzitter: Teun)  

 

Eigen Actie Toelichting Trekkers 

Appelsap! (loopt) 

Opbrengst voor kliniek in Kenia 

Persen op 8 oktober en verkopen Erik Peter 

Vermaat 

Groter fondswervingsproject  Voorstel volgt, uitvoering voorjaar Han Landman 

Muziekfestival (?) Voorstel volgt, uitvoering? Peter Helmus 

Rotary 100 jaar, 16/4/2023 Thema Onderwijs en alfabetisering Han Landman 

 

3. Youth service (voorzitter: Erik Peter) 

Eigen Actie Ondersteuning initiatieven van anderen  Trekkers 

RYLA weekend  Erik Peter 

Vermaat 
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2. Community service (Voorzitter: Janny) 

Eigen Actie Ondersteuning initiatieven van anderen  Trekkers 

 Inzameling hulp Oekraïne  

Uitvoering september 2022, transport 

voldaan uit fonds, inmiddels afgerond 

Janny Bakker 

 Buurten met buren – uitbreiding 

burenverbinders en hand en spandiensten 

Lisette Otto 

 Koffiemiddag: koffie schenken / input voor 

programma, toelichting 26/10/10 

Marian v/d Berge 

 Kerstfeest voor iedereen, 17-31 dec. 

(Meehelpen bouwen kerststal) 

Gert-Jan van D. 

EndPlasticSoup lokaal 

Wij zijn ambassadorclub in ons 

district 

Cleanup acties, educatie, lokaal 

bedrijfsleven inzetten, etc. 

 Gert-Jan van D. 

 

4. International Service (voorzitter: Marjolein) 

Eigen Actie Ondersteuning initiatieven van anderen  Trekkers 

Wandelen voor Water  

Maart 2023, gastlessen verzorgen 

en meewandelen 

 Gertjan Eekel 

Staaroperaties Kenya, bouwen 

kliniek. Toelichting 19/10/22. 

Wijnactie ter ondersteuning 

 Marjolein Ronday 

 End Plastic Soup Gert-Jan van D 

 End Polio Now (via andere Rotaryclub 

Huizen) 

Henk Mos 
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Hoofdstuk 3 Besluitvorming 

De manier waarop binnen onze club besluiten worden genomen is mij is niet helemaal helder. Een 

besluitvormingsproces is óók een groepsproces en geeft zelfs ontzettend veel informatie over hoe 

we als groep met elkaar omgaan. Het valt me op dat áls er iets te bespreken of besluiten valt, dit héél 

veel reuring en emoties met zich meebrengt, de sfeer verkilt en de verontwaardiging groot is. 

Mensen verlaten zelfs de club! Hoe kan dat gebeuren? Iets om in te duiken en aan te pakken lijkt me, 

want als groep zou je hier toch met minder heftigheid mee om moeten willen en kunnen gaan?  

Volgens mij is het dus niet duidelijk hoe we het best dat proces van besluitvorming organiseren. Dat 

roept achterdocht op en werkt verontwaardiging in de hand. Daarom stel ik voor dat we begin van 

het jaar hierbij stilstaan, ook met behulp van een nieuwe sergeant of arms. Een term voor iemand 

die ons kan helpen en helderheid kan brengen. We hebben Coen Hoencamp bereid gevonden om 

deze rol op zich te nemen. 

Zo zijn er allerlei opties maar de meest voorkomende zijn deze: 

1. Regel je de dingen die je voor elkaar wilt krijgen met een klein clubje op werkgroep nivo?  

2. Het bestuur beslist! (soms wel soms niet, vaak is het al geregeld). 

3. Meerderheid beslist.  En met welk percentage is het voorstel dan aangenomen? Dit doen we 
soms bij clubzaken. 

4. Of moet iedereen het juist met elkaar eens zijn (consent)? Dit doen we ook niet. 

In november staat het thema besluitvorming op de agenda. We kunnen dit doen aan de hand van 

casuïstiek en Coen zal ons voorbeelden aandragen vanuit andere clubs in het land én vanuit de 

richtlijnen van Rotary. Daarna komt het moeilijkste punt: in praktijk brengen! Gaan we dat doen door 

te stemmen? Waarschijnlijk met vallen en opstaan.. 

Het zal een mooi oefenjaar worden verwacht ik met uiteindelijk meer helderheid in het 

besluitvormingsproces. 
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Hoofdstuk 4 Rotary en onze invulling daarvan 

In Hoofdstuk 4 tref je veel achtergrondinformatie aan over Rotary én de invulling die onze club geeft 

aan de zogenaamde avenues of Service, waarvan Vocational Service er een is. Omdat dit het 

jaarthema is, heb je daar eerder in dit plan alles al over kunnen lezen. 

We starten met de missie van Rotary, dan de 5 avenues, de rol van de sergeant of arms, stichting 

LifeLine en andere niet te missen info.  

 

4.1 Kernwaarde en misse van Rotary 

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, 

bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke 

leiders. Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde mensen die hun passie vertalen naar 

relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren. Bron: 

https://www.rotary.org/myrotary/en/guiding-principles). 

“Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — 

across the globe, in our communities, and in ourselves.” 

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder 
onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. 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 met lokale en internationale activiteiten, maar ook door het beschikbaar stellen 
van je (vak)kennis, samen met elkaar in een prettige, open sfeer. 

Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van: 

1. het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid 

2. de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep 

3. de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian 

4. internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, 
werkzaam in bedrijf en beroep. 
 

4.2 Toelichting avenues of service en onze invulling daarvan 

Rotary realiseert deze doelen via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de vijf Avenues of Service. 
Deze pijlers lichten we hierna toe en we leggen ook de relatie met onze acties en inspanningen. Het 
gaat om Club Service, Community Service, International Service, Vocational Service, en Youth Service. 
Zie ook: https://www.rotary.nl/helpt/ en https://www.rotary.nl/over/missie/service_avenues.html 

 

4.2.1 Club Service 

Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed 

functioneren van onze Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, 

regelmatig clubbezoek (‘attendance’), een inspirerend programma en persoonlijke inzet. Hieronder 

vallen flink veel onderwerpen die we hieronder een voor een toelichten, 

https://www.rotary.org/myrotary/en/guiding-principles
https://www.rotary.nl/helpt/
https://www.rotary.nl/over/missie/service_avenues.html
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Ledenwerving en –behoud 

De Ledencommissie is verantwoordelijk voor ledenwerving en ledenbehoud. De Ledencommissie 

bestaat uit Janny Bakker (voorzitter), Gerard Frijstein, Nicole Bouts, Han Landman en Lisette Otto.  

Onze club heeft per 1 juli 2022 in totaal 26 leden, waarvan 1 erelid en sinds oktober een tweede 

erelid: Hans van Vuurde. Nieuwe enthousiaste leden werven vinden we belangrijk. Daarbij geven we 

aandacht voor het identificeren van kandidaten met ‘energie’, van divers pluimage, ondernemende 

mensen in de breedste zin van het woord, en potentieel toekomstige kandidaten voor bestuur. 

Om deze nieuwe leden te vinden onderzoeken we de mogelijkheden om mensen uit te nodigen voor 

een ‘open Rotary-avond’ door belangstellenden uit te nodigen voor een interessante presentatie 

tijdens onze clubavond, een excursie of onze thema-avond, en door ons naar buiten te presenteren 

via social media. De Ledencommissie zorgt ook voor coördinatie van aandacht voor ‘Lief & Leed’, 

aandacht bij ziekte, verdriet, zorgen en goed nieuws.  

 

Clubbijeenkomsten 

De programmacommissaris Han Landman heeft inmiddels het programma van dit jaar samengesteld. 

Uiteraard loopt Vocational Service als een rode draad door het programma heen. De programma-

commissaris kan leden aanwijzen een clubavond te verzorgen. 

De ‘sergeant-at-arms’ (commissaris van orde) is Coen Hoencamp. De voorzitter is verantwoordelijk 

voor het op tijd beginnen en het ordelijk verloop van de clubavond. De gastheer- of vrouw van de 

avond is verantwoordelijk voor de invulling van het programma. opvangen van gasten, en de attentie 

voor de gastspreker. De secretaris kan, bij afwezigheid, een notulist aanwijzen. De notulist zorgt 

ervoor, onder verantwoordelijkheid van de secretaris, dat binnen enkele dagen na een bijeenkomst 

de notulen in de vorm van afspraken, acties en besluiten op de website beschikbaar zijn.  

 

We blijven ook dit nieuwe clubjaar 1x per week bij elkaar komen, waarbij een attendance van 

minimaal 2x per maand belangrijk is. Tijd en plaats is woensdag van 18.30 – 20.30 uur met uitloop tot 

maximaal 21 uur, in restaurant Aan de Kade. Je mag gewoon na 19.30 aansluiten want het eten is 

facultatief. Daarom staan er in het programma elke week andere aanvangstijden. We streven ernaar 

4x per jaar een bijeenkomst met partners te organiseren. De programmacommissaris zorgt met de 

voorzitter voor de afstemming met de catering. 

 

Fellowship 

Alle leden letten erop dat we ons gedragen, elkaar helpen wanneer iemand dat nodig heeft en vooral 

ook dat we het leuk hebben met elkaar.  

 

PR en communicatie 

De commissie PR en communicatie wordt gevormd door Nicole Bouts en Janny Bakker. Deze 

commissie zorgt er met de Web-beheerder voor dat de website up to date wordt gehouden en het 

gebruik van social media (Facebook en Instagram) wordt voortgezet en waar mogelijk versterkt. Bij 
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excursies of activiteiten wordt vooraf iemand aangewezen om een verslagje te maken. Webmaster is 

Gert-Jan van Dommelen. 

 

Financien 

In samenwerking met penningmeester Gertjan Eekel is een realistische begroting opgesteld. Dit kan 

ook betekenen dat, wanneer de financiële voorwaarden voor bepaalde ambities niet kunnen worden 

ingevuld, de betreffende actie geen doorgang kan vinden. Bij de planning houden we rekening met 

deze conditie zodat er geen verplichtingen worden aangegaan die niet kunnen worden nagekomen. 

Het bestuur beslist in deze. 

Contributie: de contributie bedraagt €26,-- per maand. Het uitgangspunt is dat we niet voor feesten- 

en partijen reserveren, maar men betaalt naar gebruik. Van te voren moet duidelijk zijn wat de 

verwachte kosten worden, zodat onverwachte uitgaven worden vermeden. Daarnaast vraagt het 

bestuur om (vrijwillig) minimaal € 52 per jaar bij te dragen aan het Algemeen Fonds van onze goede-

doelen Stichting Lifeline om daarmee activiteiten en projecten te kunnen starten en ondersteunen. 

Door periodiek te schenken is deze gift aftrekbaar: https://anbi.nl/periodiek-schenken/. 

 

Fondsenwerving 

Fondsenwerving is een onderdeel van clubservice en geen doel op zich, maar zonder financiële 

middelen wordt het lastig om activiteiten service te blijven uitvoeren:  

1. In principe doen we niet mee aan fondsenwerving zonder direct een eigen doel te ondersteunen. 

Als club zijn we hiervoor te klein en andere clubs zijn vaak beter toegerust om fondsenwerving te 

doen. Uitgezonderd hiervan zijn acties die vanuit de Area Het Gooi of vanuit District 1570 in 

samenwerking met andere Rotaryclubs uitgevoerd worden. Waar van toepassing zullen we 

verzoeken in het bestuur bespreken of zullen we de verzoeker doorverwijzen naar andere 

Rotaryclubs of naar Lions Huizen. 

2. Er is afgesproken 5% van de fondswerving te reserveren voor organisatiekosten zoals onkosten 

van PR & communicatie, brochures, kilometervergoeding en consumptiebonnen/bedankjes voor 

vrijwilligers. Dit blijkt in de praktijk een redelijk percentage om de organisatiekosten te dekken. 

3. Elk lid draagt vrijwillig 1euro per week (€ 52 per jaar, mag ook meer zijn) bij bij voor het 

opbouwen van een Algemeen fonds bij de Stichting Life Line voor het ondersteunen van speciale 

activiteiten en het opstarten van nieuwe activiteiten of projecten. Zie ook ons huishoudelijk 

reglement. Leden moeten hiervoor zelf initiatief nemen naar de penningmeester van LifeLine. 

4. Projecten worden zoveel als mogelijk budgetneutraal voor de club worden uitgevoerd, door 

vanuit het project zelf voor de fondswerving en financiering te zorgen. Vanuit het Algemeen 

fonds van de Stichting LifeLine kan dan een startbedrag verstrekt worden. Als er bestedingen 

meer dan €500 nodig zijn, wordt dit aan de leden voorgelegd. 

5. Voor bepaalde activiteiten doen we aan fondsenwerving in de vorm van een Loterij of een 

andere actie; staat dit jaar in de planning en beschreven in Hoofdstuk 2. 

https://anbi.nl/periodiek-schenken/
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4.2.2 Community Service 

Community service betreft het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de 

club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. We leggen accenten zoals 

beschreven in Hoofdstuk 2. 

 

4.2.3 International Service 

Door humanitaire dienstverlening over de grens, streven we naar een beter begrip, goodwill en 

vrede tussen volkeren en culturen. In Hoofdstuk 2 hebben we aangegeven dat we dit jaar de focus 

leggen: wandelen voor water en Staaroperaties mogelijk maken in Kenia. Daarnaast ondersteunen 

we de volgende initiatieven:  

 

End Polio Now: als Rotaryclub dragen we via Lifeline jaarlijks 52 euro per 

lid bij aan de Rotary Foundation (Rotary International). Vanuit dit fonds 

worden wereldwijd humanitaire en educatieve projecten in 

ontwikkelingslanden gefinancierd. Een succesvol project is bijvoorbeeld 

‘End Polio Now’. Dankzij Rotary is dit doel bijna gerealiseerd. Onderhoud 

is nodig, vooral omdat Nederland zelf nu een van de grootste risicolanden 

is geworden, omdat mensen weigeren kinderen in te enten, niet alleen 

vanwege hun geloofsovertuiging, maar omdat er een nieuwe generatie is 

gekomen die geen vertrouwen heeft in ‘onnatuurlijke’ maatregelen.  

 

End Plastic Soup: aansluiting en ondersteuning van het internationale Rotary initiatief ‘End Plastic 

Soup’ t.a.v. het kennissysteem en samenwerking met andere Rotaryclubs. 

Sint Maarten: wij zijn, als de International Coordinating Sponsor Club namens de 11 international 

sponsor clubs, en samen met Rotary Club Sint Maarten, verantwoordelijk voor de goede besteding 

van het geld voor het Global Grant project 'Exceptional School'. De laatste review door de Rotary 

Foundation leverde een rapport op vol complimenten. In de afgelopen jaren hebben we nog maar 

36K USD uitgegeven en we hebben nog ruim 300K USD budget te besteden. Gert-Jan van Dommelen 

is de projectleider.  

Daarnaast ondersteunen we Blessed Sun, een initiatief van Marjolein Ronday en John Gathu. 

Internationale (bi-partite) samenwerking: dit jaar op naar Engeland! Henley on Thames! 

 

4.2.4 Vocational Service 

Bij Vocational service is het uitgangspunt: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn 

beroep of andere werkzaamheden bevorderen. In het eerste hoofdstuk verder uitgewerkt. 
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4.2.5 Youth Service 

De vijfde avenue van Rotary is ‘Youth service’. Rotary wil bevorderen dat jonge mensen kansen 

krijgen om zich te ontplooien met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij 

projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die 

wereldvrede en cultureel begrip bevorderen. 

Onze club zet zich ervoor in om jaarlijks in ieder geval één uit Huizen afkomstige jongere (doelgroep 

is 20-28 jaar) te laten deelnemen aan het RYLA (Rotary Youth Leadership Award) weekend, waardoor 

hij of zij op een aansprekende manier kan werken aan het ontwikkelen van zijn of haar 

leiderschapskwaliteiten én kennis kan maken met de toegevoegde waarde van Rotary. Ook kunnen 

we zelf als clubleden dit RYLA weekend ondersteunen. 
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Hoofdstuk 5 Hoe we georganiseerd zijn 

5.1 Bestuur en commissies 

Bij de inrichting van bestuur en commissies maken we gebruik van de bestuurlijke structuur die in 

het ‘Club Leadership Plan’ voor Rotaryclubs wordt aanbevolen door Rotary International. Het plan 

benadrukt consensus voor besluitvorming, continuïteit in leiderschap en projectmanagement en 

betrokkenheid van alle leden bij service, fellowship en training. Het geeft bovendien mogelijkheden 

voor het effectief uitvoeren van de aandachtsvelden uit het strategisch plan van Rotary International, 

namelijk: vitale sterke clubs, brede projectactiviteiten en versterken van het imago van Rotary.  

Het bestuur bestaat in het clubjaar 2022-2023 uit: 

 Evelien Schipper (voorzitter) 

 Teun van der Wende (inkomend voorzitter) 

 Marjolein Ronday (oud-voorzitter) 

 Henk Mos (secretaris) 

 Gertjan Eekel (penningmeester) 

 

In het vorig hoofdstuk zijn de avenues of service beschreven en in hoofdstuk 2 zijn de voorzitters van 

deze avenues benoemd en trekkers van de acties en projecten die we doen. Daarbinnen vallen 

werkgroepen, ook wel commissies genoemd. We zien daar door de bomen het bos niet meer en 

bovendien is de indeling van commissies of werkgroepen aan verandering onderhevig. Vandaar in de 

bijlage een overzicht en komende tijd zal steeds een actualisatieslag gemaakt worden. 

5.2 Stichting Life line 

Stichting Lifeline (‘LifeLine’) is de goede-doelenstichting van Rotary Gooimeer. De Stichting LifeLine is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193861 en haar ANBI nummer is 

8167.61.735. Het vestigingsadres is Gaast 43, 1274 AP Huizen. De stichting heeft als doel bij te 

dragen tot de verwezenlijking van het Rotary ideaal door het verlenen van stoffelijke en materiële 

steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen en instanties van algemeen 

maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak 

stellen. De leden en oud leden van Rotaryclub Huizen Gooimeer zijn uitdrukkelijk van het doel 

uitgesloten. 

Het bestuur van Stichting Lifeline bestaat uit Gerard Frijstein (voorzitter), Gert-Jan van Dommelen 

(penningmeester) en Janny Bakker (secretaris).  

  

https://rotaryhuizengooimeer.nl/new/home_made.php
http://rotary.nl/
https://rotaryhuizengooimeer.nl/new/home_made.php
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Bijlagen 

Ledenoverzicht oktober 2022 

1. Janny Bakker-Klein 

2. Marian van den Berge 

3. Nicole Bouts 

4. Jan Dekker 

5. Gert-Jan van Dommelen 

6. Gertjan Eekel 

7. Gerard Frijstein 

8. Ellen Gehring 

9. Peter Helmus 

10. Tom Herlaar 

11. Coen Hoencamp 

12. Ingrid de Jong (tot eind 2022) 

13. Ria van Kempen 

14. Gerard Knoop 

15. Jellinda Koedood 

16. Han Landman 

17. Alexander Leidekker 

18. Henk Mos 

19. Lisette Otto-van Beek 

20. Marjolein Ronday 

21. Evelien Schipper 

22. Jan Schipper 

23. Nadine Zoë Teunissen 

24. Erik Peter Vermaat 

25. Mariannne Vos-Breel 

26. Teun van der Wende 
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Commissies/werkgroepen 

1. Club service (Teun van der Wende, Henk Mos) 

o Attendance: Henk Mos in LeAd op basis van de notulen 

o Programma: Han Landman (programmacommissaris). 

o Fellowship:, Nicole Bouts, Teun van der Wende 

o Sergeant-at-arms (commissaris van orde): Coen Hoencamp 

o Kascommissie: Gerard Knoop en Gert-Jan van Dommelen. 

 

2. PR en communicatie (Nicole Bouts) 

o Publiciteit: Nicole Bouts 

o Weekbericht (notulen): Henk Mos of aangewezen per avond 

o Webmaster: Gert-Jan van Dommelen  

o Facebook, Instagram: Nicole Bouts, Janny Bakker  

o Ledenboekje: Henk Mos 

 

3. Ledencommissie (Janny Bakker, Gert-Jan van Dommelen, Marianne Vos, Ellen Gehring) 

o Aantrekken nieuwe leden 

o Classificatie 

o Ledenbehoud 

o Begeleiding nieuwe leden 

 

4. Serviceprojecten: 

Community service: Janny Bakker, ingedeeld via acties: 

Water commissaris en Wandelen voor water: Gertjan Eekel, Marjolein Ronday, Henk Mos 
Milieucommissaris en EndPlasticSoup: Gert-Jan van Dommelen 

International service: Marjolein Ronday 

End Polio Now: Henk Mos 

Exceptional School project Sint Maarten: Gert-Jan van Dommelen, Gertjan Eekel, Jan Schipper, 

Marjolein Ronday, Teun van der Wende 
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EndPlasticSoup internationale samenwerking: Gert-Jan van Dommelen, Marjolein Ronday 

▪ Blessed Sun: Marjolein Ronday 

▪ bi-partite: Han Landman, Teun van der Wende, Marjolein Ronday 

 

5. Vocational service: Gerard Knoop, Gert-Jan van Dommelen, Erik Peter Vermaat en Janny Bakker 
en een vacature 
 

6. Rotary Foundation (Gertjan Eekel, Gert-Jan van Dommelen) 

Contactpersonen voor de zeven areas of focus van de Rotary Foundation zijn: 

o Peacebuilding and conflict prevention: Marianne Vos? 

o Disease prevention and treatment: Gerard Frijstein 

o Water, sanitation, and hygiene: Marjolein Ronday 

o Maternal and child health: Janny Bakker? 

o Basic education and literacy: Marian van  den Berge 

o Community economic development: Ria van Kempen 

o Protecting the Environment: Gert-Jan van Dommelen 

Sommige doelstellingen van de Areas of focus zijn ook aangepast. Zie de nieuwe Areas of Focus 

Policy Statements: http://msgfocus.rotary.org/c/1gwiyUOoNtl71HnURKYYUBviT 

 

  

http://msgfocus.rotary.org/c/1gwiyUOoNtl71HnURKYYUBviT
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Paul Harris Fellows 

Rotary Gooimeer kent twaalf Paul Harris Fellows. Dit zijn personen die zich meer dan gewoon 

hebben ingezet voor de club en voor de samenleving en die daarvoor de Paul Harris Fellow Award 

hebben gekregen. Het bestuur zal jaarlijks ook gepast aandacht besteden aan onze Paul Harris 

Fellows. 

Paul Harris Fellows Rotary Gooimeer   

Naam PHF award uitgereikt op: Overig 

Cor Moerman 9 januari 2002 Cor is overleden in 2015 

Eef Boor   28 augustus 2002  

Hans Baan 11 mei 2007 Hans is overleden in 2015 

Jos van Dijk 28 juni 2008  

Bart de Haan 23 juni 2012  

Jan Schipper 23 juni 2012  

Gerrit de Gooijer 2 juli 2016  

Janny Bakker-Klein 29 maart 2017  

Rien Tellier 28 juni 2017  

Dick van der Aart 1 juli 2017  

Gertjan Eekel 4 juli 2018  

Gert-Jan van Dommelen 7 juli 2018  

Coen Hoencamp 26 juni 2022  

Coen Hoencamp    2 juli 2022  

Han Landman   29 juli 2022  
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One Sapphire Paul Harris Fellow 

Janny Bakker 13 april 2018 Uitgereikt door het District 

 

Ruby Paul Harris Fellows 

 

Bart de Haan juli 2014  

Jan Schipper juli 2014  

 

 

Vocational Service Leadership Award  

De Vocational Service Leadership Award geeft erkenning aan die Rotarians die een significante 

impact hebben gerealiseerd met het verbeteren van Vocational service. Ieder jaar kan een District 

Gouverneur één kandidaat in het eigen district nomineren.  

Vocational Service Leadership Award Rotary Gooimeer 

 

Coen Hoencamp April 2015  

 

 

 

 


