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ZO ZIJN ONZE MANIEREN 

 

( huishoudelijke regels) 
 

 

Wekelijkse bijeenkomst 

De wekelijkse bijeenkomsten worden gehouden in Villa Flora in Hillegom. De tijden zijn: 

• Borrel:   17.45 – 18.15 - 

• Maaltijd: 18.15 – 19.15 Incl. koffie en afruimen. Tijdens diner verloting van fles wijn 

• Spreker:  19.15 – 20.00 Opm.: “spreker” kan ook zijn clubzaken, beroepspraatje e.d. 

 

 

Afmelden voor wekelijkse bijeenkomst 

De commissarissen van orde, (zie wie is wie), houden de te verwachten afwezigheid bij. Indien een lid niet 

aanwezig kan zijn, dient hij/zij zich bij voorkeur af te melden via de app/website of dit telefonisch of via e-mail 

te doen bij hen beiden. Dit afmelden dient vóór woensdag 14.00 uur plaats te vinden. Mocht na 14.00 onverhoopt 

afgemeld moeten worden, kan dit rechtstreeks bij Flora (tel: 0252-515100). Indien niet aan deze verplichting wordt 

voldaan, worden de kosten van de maaltijd aan het betreffende lid in rekening gebracht. Dat wordt door de 

commissaris van orde doorgegeven aan de penningmeester. 

 

Betaling van de maaltijd en evt. consumptie  

De kosten van de maaltijden worden wekelijks door de penningmeester geïnd via incasso. 

De kosten van bij de maaltijd of extra bij de bar te gebruiken consumpties worden verrekend door gebruik te 

maken van consumptiemunten. Deze consumptiemunten kunnen worden gekocht bij het personeel van Villa 

Flora bij de bar. De munten dienen aan het bedienende personeel te worden afgegeven. 

 

Borrel 

De borrel (vanaf 17.45 tot 18.15) wordt door één van de leden aangeboden. De namen van de aanbieders zijn 

vermeld in de daarvoor bijgehouden lijst die wordt gepubliceerd op onze website. Opgeven bij Hans Walstra. De 

voorzitter vermeldt tijdens de bijeenkomst de naam van de gever en geeft hem/haar gelegenheid de reden 

daarvoor aan te geven. De gever rekent achteraf zelf af bij de kassa van de bar. De prijzen van deze consumpties 

zijn gelijk aan de afgesproken hoeveelheid muntjes. 

Indien de aanbieder van de borrel niet in de gelegenheid is zelf (of via een medelid) af te rekenen, wordt het 

bedrag gefactureerd door Flora aan de penningmeester, die de betrokkene verzoekt dit bedrag over te maken op 

de bankrekening van de club. 

Extra drankjes aan de bar kunnen ook worden verrekend met van tevoren gekochte consumptiemunten. 

 

Verloting 

Wekelijks wordt onder leiding van de voorzitter tijdens het nuttigen van de maaltijd een fles wijn verloot. De 

prijs van een lot wordt door de penningmeester voor elk lid per incasso geïncasseerd. De opbrengst is bestemd 

voor het Jubileumfonds.  De winnaar wint de fles wijn en mag de volgende week het weekbericht schrijven. 
De activiteiten rond de verloting worden uitgevoerd door een van de commissarissen van orde. 

 

Contributie 

Als onderdeel van het bespreken van de jaarlijkse begroting, wordt uiterlijk in de maand september de 

contributie vastgesteld voor het lopende jaar (dat loopt van juli t/m juni). De contributie is voor het lopende 

rotaryjaar en wordt in één keer geïnd. (tenzij een andere betaling in overleg met de penningmeester. 
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De contributie dient als privépersoon te worden betaald, dus niet door zijn/haar bedrijf of organisatie. De 

contributie is niet aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting als beroepskosten, bedrijfskosten of gift. 

 

Stichting Community Service 

Deze (met het oog op fiscale aspecten) door onze Rotary Club opgerichte stichting is belast met het beheer van: 

• door fondsenwerving via acties, evenementen e.d. verkregen middelen. 

• de besteding van deze middelen aan “goede doelen” 

De inkomsten van deze stichting bestaan niet alleen uit inkomsten via fondsenwervingsactiviteiten, maar ook uit 

een vrijwillige bijdrage van die clubeden, die langer dan een kalenderjaar lid zijn. Deze bijdrage die per 

kalenderjaar wordt vastgesteld, bedraagt momenteel € 70,00. Omdat deze bijdrage “vrijwillig” is, wordt deze pas 

geïncasseerd nadat duidelijk is dat er geen bezwaar is tegen de betaling. De bijdrage wordt fiscaal geaccepteerd 

als gift omdat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Penningmeester van de stichting is Wim Engel. 

Overigens worden alle activiteiten van fondsenwerving en de besteding voorbereid en uitgevoerd door de 

Avenue Community Service. 

 

Badges 

De leden (en evt. de partners) dragen bij speciale gelegenheden badges, voorzien van de eigen naam en de naam 

van de club. De secretaris beheert deze badges. Vervanging van verloren gegane badges kost €  20,00. 

 

Weekprogramma 

Dit programma wordt opgesteld door de Programma Commissie en wordt bekend gemaakt via de site en app. 

Na de gezamenlijke maaltijd (vanaf 19.15 uur) komt wekelijks een spreker aan het woord of een vergadering 

binnen de club. 

 Een spreker kan zijn: 

• Een lid (beroepspraatje of levensbericht) 

• Een uitgenodigde spreker (deze krijgt een boekenbon en de maaltijd plus consumptie aangeboden, tenzij 

hij/zij lid van een (andere) Rotaryclub). De boekenbon, of eventueel een ander passende attentie, wordt 

verzorgd door de Programmacommissie. 

 

Weekberichten 

• Door de “weekberichtschrijver”, die wordt een verslag gemaakt van de wekelijkse bijeenkomst. De 

coördinatie hiervan is in handen van Hans Walstra. Het weekbericht wordt op onze website geplaatst, 

maar wordt tevens door de secretaris via email verzonden aan de leden. Het verslag is vooral van belang 

voor de afwezigen. In het weekbericht wordt naast het verslag ook de naam van de schenker van de 

borrel en de reden waarom vermeld. 

 

Onze eigen website (https://lead.rotary.nl/index.shtml) 

Inloggen met eigen e-mailadres en van Rotary Nederland ontvangen wachtwoord. Het doel van deze website is 

enerzijds om ons naar buiten toe te presenteren en anderzijds om de onderlinge band te versterken. Ook het  

afmelden voor onze wekelijkse bijeenkomsten is heel gemakkelijk via de website. Bijdragen voor verdere 

invulling van de site blijven noodzakelijk. Onze webmasters (zie Ledenlijst) houden de website up-to-date. 

 

Communicatie van Rotary - Nederland met de leden 

De communicatie bestaat momenteel uit: 

• De Maandbrief van de District Gouverneur. Deze maandbrief wordt aan alle leden verspreid via e-mail 

• Het regelmatig verschijnende magazine “Rotary Magazine”. Dit magazine wordt rechtstreeks via e-mail 

naar de leden gezonden 

• De officiële website www.rotary.nl (waarin o.a. alle namen van Rotarians in Nederland zijn 

opgenomen, het zgn. LEAD systeem) 

 

Andere club activiteiten 

Naast de reguliere wekelijkse clubbijeenkomsten worden de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Bedrijfsbezoeken (in het kader van Vocational Service) 

• Gezamenlijke fondsenwervingsacties/projecten (in het kader van Community Service) 

• “Handen uit de mouwen” activiteiten (in het kader van Community Service) 

• Bijeenkomsten met partners, elke 5e woensdag (in het kader van Club Service) 

• De Nieuwjaarreceptie (in het kader van Club Service) 

• Boekenclub (in het kader van Club Service) 

https://lead.rotary.nl/index.shtml
http://www.rotary.nl/
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• Filmclub (eveneens in het kader van Club Service). 

• Bezoeken van en door onze zusterclub Coesfeld-Baumberge (in het kader van International Service) 

• Het delen van “lief en leed” (in het kader van Clubservice) 

Het delen met elkaar van “lief en leed” (jubileum, start nieuw bedrijf, huwelijk, ziekte, opname in 

ziekenhuis e.d.): door middel van een attentie, een bezoek, een bloemetje of iets dergelijks heeft de 

aandacht van alle leden, in het bijzonder van de inkomend voorzitter (voor het jaar 2014/2015 Gerben 

Cozijnsen). 

 

Clubvaantjes 

• Onze club heeft, zoals gebruikelijk binnen Rotary, de beschikking over een voorraad eigen 

clubvaantjes.  

• Clubvaantjes worden bij het bezoek aan/van een andere club uitgewisseld. Bij bezoek aan een andere 

club dus eigen clubvaantje meenemen. 

• Er wordt nog overlegd hoe tijdens de wekelijkse clubbijeenkomsten alle ontvangen vaantjes worden 

getoond. 

 

Nieuwe leden 

Leden kunnen nieuwe leden voordragen volgens het daarvoor geldende reglement. Aspirant leden die benaderd 

gaan worden voor een lidmaatschap door een of beide voorstellers, krijgen van de secretaris de volgende 

informatie: 

• Ledenlijst 

• Huishoudelijke regels (“Zo zijn onze manieren”) 

• Boekje “Wat is Rotary” (voor zolang de voorraad strekt) 

 

Bij de installatie krijgt het nieuwe lid een Rotary speldje opgespeld door de voorzitter of zijn/haar vervanger. 

 

Ieder nieuw lid krijgt een of twee “mentor(en)” toegewezen (in principe de “aanbrengers”). De secretaris 

overhandigt ieder nieuw lid na de installatie: 

• Lidmaatschapskaart 

• Lijst Bestuursleden en Commissieleden, in combinatie met “Wie is Wie” 

• Informatie over de Website van Rotary, inclusief het ledenadministratiesysteem 

 

Bestuur 

Het Bestuur bestaat uit een Kernbestuur/DB (voorzitter, inkomend-, oud-voorzitter, penningmeester en 

secretaris) en een Avenuebestuur (voorzitters avenues, clubvoorzitter, inkomend voorzitter). Beide besturen 

vergadert eenmaal per zes weken. Een week voorafgaande aan de DB vergadering vergadert het avenuebestuur. 

Zo spoedig mogelijk na een bestuursvergadering verzendt de secretaris via e-mail de notulen naar alle leden. De 

notulen bevatten de behandelde onderwerpen en genomen besluiten.  
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