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Jongeren zijn essentieel voor Rotary:  
 

 om te kunnen blijven leren  

 om generaties te verbinden 

 om te kunnen blijven groeien en ontwikkelen 

 Jongeren houden Rotary springlevend!  
 
Rotary wil jongeren aan zich binden. Via activiteiten en projecten 
kunnen we jongeren bereiken. Die band willen we koesteren in het  
 

D1570 Rotary Alumni netwerk 
 
Over en weer kunnen jongeren en Rotarians iets voor elkaar 
betekenen: het maatschappelijk netwerk, de kennis en ervaring van 
Rotarians helpt jongeren op weg en  jongeren informeren Rotarians 
over maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Zo blijft Rotary op haar toekomst voorbereid. 
Die toekomst hebben we dus al in handen:  
in ons Rotary Alumni Netwerk. 
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Wat doet het Rotary Alumni Netwerk? 
 
Met regelmatige activiteiten wil het netwerk de band met jongeren 
vasthouden.  
 
Het netwerk biedt kansen om elkaar te ontmoeten:  
 
Rotarians  
kunnen zich inzetten voor activiteiten als een thema-dag, een training, 
een bedrijfsbezoek, netwerkbijeenkomst, een zakelijk speed date 
event, als netwerkcontact, voorlichter over bedrijfstakken of beroepen, 
als…  
 
Jongeren  
bieden Rotary clubs helpende handen bij projecten, creativiteit,  
innovatieve ideeën, inspiratie, contact met jongerennetwerken, met 
een nieuwe generatie Rotary leden.  
 
Het Rotary Alumni Netwerk wil dit 
aanmoedigen en faciliteren en omarmt 
initiatieven en ideeën die leiden tot 
ontwikkeling en groei van Rotary,  
tot een verbinden van generaties. 
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Hoe bereikt het Rotary Alumni Netwerk haar leden?  
 
Uw hulp en aandacht is hier bij nodig. Jongeren moeten ons leren 
kennen. En ze moeten van ons gaan weten. Hoort zegt het voort! 
Jongeren kunnen zich voor informatie of een lidmaatschap aanmelden 
via alumni@rotary-d1570.nl .  
 
Wat biedt het Rotary Alumni Netwerk haar leden?  
 
Een paar keer per jaar organiseert het netwerk activiteiten. Een 
combinatie van doen, leren en netwerken, van elkaar blijven kennen en 
ontmoeten. Om de band vast te houden. Omdat Rotary weet dat een 
volwaardig lidmaatschap soms niet al direct bij een druk leven in 
opbouw past. Maar om toch al met Rotary in actie te kunnen zijn. 
Want: engage Rotary, change lives! Zie de jaagagenda 2013-2014 
achterop deze brochure.  
 
Op LinkedIn en Facebook houdt het netwerk 
contact met haar leden: voor nieuws, actuele 
informatie, discussies, brainstorms, inspiratie.  
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Agenda 2013-2014 Rotary Alumni Netwerk D1570 
Voor actuele informatie over de activiteiten: zie Facebook en LinkedIn 
of mail alumni@rotary-d1570.nl 
 
Zaterdag 9 november a.s.  
 
Doe-dag op het Robinson Crusoe eiland van SailWise (Oud Loosdrecht). 
Samen met Rotarians dit vakantie-eiland weer winterklaar maken. 
Boten en steigers schoonmaken, het pand opknappen, de handen uit 
de mouwen, praten en netwerken. Zodat mensen met een beperking 
er volgend seizoen weer kunnen watersporten. Een dag met voor 
iedereen wat wils.  Van 9.30 uur tot 17.30 uur in Oud Loosdrecht.  
 
Zaterdag  1 februari 2014  
Business & borrel: een bedrijfsbezoek en netwerkevent 
 
Zaterdag 5 april 2014 
Talks & walks: een speed datend Rotary 
Rotaract Lagerhuis event   
 
Zaterdag 21 juni 2014 
Tips & tools: een thema of trainingsdag  


