
Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom. Maar…  
lidmaatschap vraagt wel een zekere commitment.

We komen elke week samen voor een leuke avond van  
half 8 tot half 9 op woensdag en 2x per maand gebruiken 
we voorafgaand samen een maaltijd (facultatief).

Reserveer dus minimaal twee woensdagavonden  
per maand voor je lidmaatschap, zodat we écht op je 
kunnen rekenen.

Wat kost een lidmaatschap?
Je betaalt in totaal 312 euro per jaar (2020). 

Dit bedrag omvat 260 euro lidmaatschap en € 52,–  
(aftrekbaar) voor internationale goede doelen via de 
Rotary Foundation.

Je betaalt met automatische incasso in maandelijkse 
termijnen van 26 euro.

Hoe aanmelden?
Wil je op lokaal of mondiaal niveau goed werk doen voor 
een betere wereld? Vergroot de impact van je inzet als lid 
van Rotary Gooimeer! 

Neem voor meer informatie contact op met onze  
secretaris via secretaris@rotarygooimeer.nl of meld je 
aan via onze website.
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Rotary is anderen helpen
Lid zijn van de Rotary betekent ook dat je je houdt  
aan een bepaalde gedragscode. We leren van elkaar,  
ondersteunen elkaar met raad en daad, inspiratie of  
simpelweg met wat aandacht. We leven en werken  
volgens gemeenschappelijke ethische principes en  
bieden kansen aan jonge mensen om zich te ontplooien.



Je bent gelukkig en succesvol. In je werk, met 

je gezin, in Nederland. Daarom wil je graag 

iets terug doen voor mensen overal ter wereld 

die het minder goed getroffen hebben. 

Nu kun je natuurlijk geld geven aan goede 

doelen (vooral blijven doen!), maar je kunt 

ook wat van je tijd en energie investeren. 

Doe je dat via een professionele organisatie 

als Rotary, dan bundel je jouw inzet met  

die van meer dan 1,2 miljoen andere  

Rotary-leden wereldwijd. 

Voor nóg meer impact  
en positief effect. 

Welkom bij Rotary Gooimeer
De leden van Rotary Gooimeer komen uit verschillende 
beroepsgroepen en sectoren. Wij bundelen onze kennis  
en vaardigheden en zetten samen succesvolle acties op.  
Dat begint al in onze eigen directe omgeving. 

We zetten ons vrijwillig in voor onze samenleving, bij-
voorbeeld met onze jaarlijkse bottertocht en het nostal-
gisch kerstfeest in de Engel als onderdeel van de struc-
turele aanpak van eenzaamheid in Huizen. We helpen 
mensen die moeite hebben een baan te vinden, onder-
steunen bij de organisatie van de Matthäus-Passion, 
geven beroepsvoorlichting op scholen en nog veel meer.

Dit alles met inzet van ons eigen netwerk in het regionale 
bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Goede doelen wereldwijd
Daarnaast proberen we ook internationaal een bijdrage
te leveren aan een betere wereld. Denk aan projecten als 
Waterputten in Malawi, studeerlampen op zonne-energie 
voor leerlingen in Kenia, de herbouw van een school op 
Sint Maarten en het EndPlasticSoup initiatief. 

Ook organiseren we elk jaar ‘Wandelen voor Water’, 
waarbij honderden leerlingen van basisscholen in Huizen 
en Blaricum 6 kilometer lopen met een rugzak met water. 
De kinderen laten zich sponsoren voor ons waterproject 
in Malawi. Zo leren ze in één moeite door dat schoon 
drinkwater niet overal vanzelfsprekend is. 

En wist je dat Rotary al jarenlang een leidende rol speelt 
in de succesvolle strijd tegen polio?

Vriendenclub
In Rotary-verband projecten oppakken met een  
gemêleerd gezelschap is inspirerend en leidt niet zelden 
tot nieuwe vriendschappen. We versterken de onderlinge 
band tevens met onze wekelijkse bijeenkomsten, al dan 
niet rond een thema of met een interessante spreker,  
en door samen andere activiteiten te doen, waarbij ook 
de partners welkom zijn. Bezoek aan musea, muziek- 
uitvoeringen en theater, of gewoon een gezellige borrel. 

Dit maakt het lidmaatschap extra boeiend en  
bevredigend. Overigens is elk lid welkom in iedere  
Rotary Club waar ook ter wereld. Zo leidt deelname  
aan Rotary-activiteiten tot internationale contacten en 
grenzeloze vriendschappen.

Jaarlijkse bottertocht als 
onderdeel van structurele 
aanpak van eenzaamheid


