Commissies 2019 – 2020

Jaarthema ‘Rotary, gewoon doen!’
Commissie
Club Service

Doel/Taken
Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het
woord, die het goed functioneren van de club bevorderen.
Tot Club Service behoren: Goede onderlinge
verstandhouding en vriendschap, maar ook een
aantrekkelijk en inspirerend programma dat uitnodigt om
vaak aanwezig te zijn.
Daarnaast aandacht voor het wel en wee van de leden en
hun families.
Stimuleren van deelname aan Rotarybijeenkomsten, zoals
de District Assembly, de Rotary-Foundationbijeenkomst
en de bijeenkomsten voor nieuwe leden (District Info
dag). Dat geldt ook voor clubbezoek door de leden aan
andere Rotaryclubs.
- Programma
- Communicatie

Acties
- Sinterklaasviering
- kerstetentje
- nieuwjaarsreceptie (bekendmaking inkomend
voorzitter)
- actief leden werven; gericht zoeken naar
ontbrekende classificaties, ‘niet groeien om het
groeien’
- open avonden plannen en inhoudelijk vormgeven
- bestuursoverdracht
- familieactiviteit
- openhaardavonden
- sportactiviteit
- schaatsen

Programmacommissaris
- Coördineren van een gevarieerd programma in
overeenstemming met het jaarthema
- Zorgdragen voor alle praktische zaken, zoals
presentatiemiddelen, cadeautje voor spreker
- Contact met Bloem over programma

Focus: tijdig gevuld programma met de nodige
diepgang en afwisseling. Plannen bezoeken
van/aan andere clubs in de regio. Gewoon
doen: alle leden zijn samen verantwoordelijk
om de avonden te vullen

leden
Gerald Willemsen (vz)
Peter Wannet
Gerbert Wubs
Joop van Eekeren
Cynthia Regensburg

Focus: nieuwe leden

vacature

Commissie
Vocational Service

Community service

Doel/Taken
Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe
kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of in andere
activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het
stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in
bedrijf en beroep. Vocational Service is ook gericht op
het individu als beroepsbeoefenaar. Wat zijn de
dilemma’s, welke keuzen worden gemaakt en waarom?
Volgens welke normen en waarden en hoe verhouden
die zich tot de samenleving? Ook het levensbericht valt
onder vocational service. Hierbij gaat het om de
persoon zelf, zijn/haar gezinsachtergrond en de
persoonlijke levenservaringen.
- Beroepspraatjes
- Bedrijfsbezoeken
- Levensberichten (worden niet in weekbericht
opgenomen en hier zijn geen gasten bij aanwezig)
- Ledenwerving

Acties
- organiseren bedrijfsbezoeken
- regelen beroepspraatjes en levensberichten
nieuwe leden
- organiseren ethische discussies rond actuele
thema’s
- boekbesprekingen (met een maatschappelijk /
ethische context)

leden
Jan de Bruin (vz)
Erik Bartelds
Arno van Heusden

JobRotary
- Het begeleiden en ondersteunen van oudere
werkzoekenden (40+)
- Het meewerken aan en het realiseren van een
andere denkwijze met betrekking tot ouderen en
werk
Het daadwerkelijk dienen van de gemeenschap:
Handen uit de mouwen, zo mogelijk samen met
andere organisaties.
- Organisatie en fondsenwerving lokale projecten
- Ledenwerving

- begeleiden ouderen naar werk

Peter Wannet
Frank Pisters
Nanke den Daas
Coördinator: Gerrit Jan
Fintelman van Rotary Elst

-

Paul Vriesen (vz)
Sietske Weijs
Frank Pisters
Pim Miltenburg
Hannie de Boer

Focus: verbinden van kennis, kunde en
netwerk binnen en buiten onze club. Gewoon
(samen) doen: voor bedrijfsbezoeken en
presentaties ook samenwerken met Betuwse
en Nijmeegse clubs (bijv. elkaars bedrijven
bezoeken en onderling ‘uitwisselen’ van
presentaties van leden)

Waaljutten
actie voor ouderen
Lingewaards Dictee
midwinterdiner
Sinterklaaspret

Focus: een of meer nieuwe lokale activiteiten,
bijv. bij Zonnebloem, Voedselbank o.i.d.

International
service

International
Het bevorderen van een beter begrip, goodwill en
vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk
betrokkenheid te tonen met mensen uit andere
landen;
Het stimuleren van internationale contacten tussen
Rotarians en clubs
- Organisatie en fundraising internationale projecten
- Rotary Foundation

- project Medora
- project Young Africa
- contact RC Haltern am See

Marjolein Neijzen(vz)
Nanke den Daas
Clemens Hendriksen

Next Generation
Service

Jeugdzaken
Het betrekken van jongeren bij het werk van Rotary
Het bieden van een podium voor jongeren om iets over
hun activiteiten en drijfveren te vertellen
Het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van
jongeren
- Ledenwerving

-

Sandra Cools (vz)
Ronald Ruijtenberg
Annelies Hoeken

summertours /NGE
regionale bijeenkomsten
Ryla (Rotary Youth Leadership Awards)
DOC
wandelen voor water
Handycamp
Vlielandkamp
Jaarkinderen
Focus op jaarkinderen

Taken
Kas
Controlecommissie
Weekberichten

- jaarlijkse controle van de financiën

Afzeggen

Via WhatsApp

Clubreader

Leest weekberichten andere clubs

PR/Webbeheer

- weekberichten opstellen en versturen naar de
leden
- afmeldingen voor de vroege avond doorgeven aan
Bloem
- verslag uitbrengen over interessante zaken uit
weekberichten en berichten doorsturen naar
clubservice
- eigen weekbericht doorsturen naar andere
regioclubs en naar gouverneur
- bijhouden clubwebsite en site Lingewaards dictee
- verzenden persberichten
- facebookpagina

Ronald Ruijtenberg (vz)
Pim Miltenburg
Arno van Heusden
Peter Wannet
Arno van Heusden

Elise plaatst, de
individuele leden zorgen
voor foto’s en teksten

