

[Serviceclubs] op zoek naar leden
Vriendschappen, persoonlijke ontwikkeling en samen aan de slag
voor het goede doel
3 dagen geleden

 8 minuten

In Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude zijn drie serviceclubs actief: de Lions, Ronde Tafel
Norbert Couwenberg draagt
het voorzitterschap
over aan
Erna van Dijk (Rotary). Foto: Joke van der Heide
en Rotary. Het zijn allang niet meer de gesloten mannenbolwerken
met
een elitair
karakter.

J

oke van der Heide
Waar staan ze dan wel voor, wat hebben ze gemeen, wat zijn de verschillen en wat bieden zij hun leden?

[LIONS] De Lions is met 46.000 clubs en 1,4 miljoen leden ’s werelds grootste serviceorganisatie. In Nederland staat de Lions met 435
clubs en 11.500 leden op de tweede plaats. Onder het motto ‘we serve’ werken mensen uit de lokale gemeenschap op
vriendschappelijke basis samen om hulp te bieden daar waar nodig is. Primair lokaal, maar zij helpen ook Lions International bij rampen
of bijvoorbeeld blindheidbestrijding. Discussies over politiek en religie zijn taboe. Verder zijn de clubs autonoom. Er zijn dan ook
mannen-, vrouwen-, gemengde- en jongerenclubs (Leo’s).

De lokale Lionsclub bestaat 40 jaar en is sinds vijf jaar een gemengde club met op dit moment 25 leden, waarvan 21 mannen en 4
vrouwen met kennis en beroepen uit allerlei vakgebieden. Voorzitter John Post is acht jaar lid. ,,Ik werd benaderd toen ik samen met
een Lionslid verkeersouder was op de basisschool.”

Het was een goede keuze om ja te zeggen.. ,,Ik vind het belangrijk om met onze groep mannen en vrouwen activiteiten te ondernemen.
Je leert van elkaar, maar ook van de bedrijfsbezoeken en interessante sprekers. Daarbij ben je proactief bezig met acties om goede
doelen te kunnen ondersteunen”, vertelt hij. De vriendschap en de mooie bijeenkomsten noemt hij hierbij als belangrijkste aspecten.
Het zakelijke aspect van netwerken speelt minder een rol.



Zijn club komt één keer in de twee weken bij Schimmel 1885 bij elkaar, waarvan één keer voor puur een gezellige eetavond en de
andere keer vanaf half 8 voor een ‘vergaderavond’. Tijdens deze avond nodigen zij vaak een spreker uit of doen een bedrijfsbezoek. Zij
onderscheiden zich doordat zij hiervoor een jaarlijks vast bedrag vragen. ,,Dat stimuleert de aanwezigheid van de leden, we sparen voor
ons 5-jaarlijkse feestweekend en offeren soms een eetavond op om geld te sparen voor goede doelen.”

Als jaarlijks terugkerende succesvolle acties noemt hij de haringparty en de wijnproeverij. De afgelopen jaren zijn er ook initiatieven
geweest om een feest en kunstveiling te organiseren, maar dat leverde niet genoeg op. Wat hij leuk vindt is de houtkapactie. ,,We steken
dan zelf de handen uit de mouwen, zagen de bomen, kloven ze en verkopen het hout.” De partners worden actief bij de club betrokken.
,,Wij organiseren speciale activiteiten voor hen. De leden hebben op dit moment geen behoefte om internationaal actief te zijn.”

Hij noemt zijn club vitaal en betrokken met leden tussen de 36 en 86 jaar, maar heeft wel zorgen over de toestroming van nieuwe leden.
Net als bij de Rotary is het lidmaatschap met name voor de jongere leden niet meer voor het leven, maar voor een aantal jaren. Wat
ledenwerving moeilijk maakt is dat de leden volgens hem minder dan bij de jongere leden van de Ronde Tafel over een groot netwerk
beschikken. Daarom gebruiken zij de evenementen als moment om leden te werven.

[RONDE TAFEL] De Ronde Tafel is met 34.000 leden wereldwijd actief in 54 landen. In Nederland zijn er 195 tafels met in totaal 3.200
tafelaars. Waar de Lions en Rotary dalen in ledental, is de Ronde Tafel beperkt gestegen. De Ronde Tafel onderscheidt zich van de
andere twee serviceclubs doordat alleen mannen tot 40 jaar lid kunnen worden. Daarna kunnen zij met ‘pensioen’ en lid worden van de
40-plusclub met als enige doel om vriendschappen verder te ontwikkelen.

Voorzitter Thijs de Gunst is zes jaar geleden lid geworden. ,,Na mijn verhuizing naar Woudenberg kende ik niemand hier. Nu heb ik een
netwerk aan vriendschappen. Je kunt er zoveel uithalen als jezelf wilt.” Hij was al bekend met het fenomeen serviceclubs. Toen hij
verhuisde voor zijn studie naar Den Haag werd hij lid van de jongerenafdeling van de Lions, de Leo’s. ,,Hiervoor ben ik landelijk actief
geweest en kwam ik ook in aanraking met de Ronde Tafel.”

De belangrijkste doelen van de Ronde Tafel zijn volgens hem vriendschap, persoonlijke ontwikkeling en het goede doel, waarbij hun
ambitie groot is. ,,Volgend jaar willen wij 15.000 euro aan geld ophalen. Of we dat weer doen via ons feest Frisse start, voorheen Back to
the Klaveet weet ik niet, omdat de inkomsten tegenvallen sinds wij moesten verhuizen naar De Breehoek.” Ook de Ronde Tafel steekt
graag de handen uit de mouwen. Tijdens de coronatijd hebben zij voor Reinaerde een blokhut aangeschaft en zelf in elkaar gezet. Ook
verzorgen zij jaarlijks kerstpakketten voor de minima en hebben ze pannenkoeken gebakken tijdens de vakantieweek voor minima.

Hij staat volledig achter het principe dat de Ronde Tafel een mannenclub is. ,,Het is voor mij een mannenavondje uit.” Hij benadrukt dat
de vrouwen ook betrokken worden bij de club. Door het organiseren van ladies nights en eatcircles, eetavonden met drie leden en hun
partners bij iemand thuis.

Door de grens van 40 jaar blijft de club levendig, omdat er iedere keer nieuwe leden bij komen met een eigen input. Dat betekent
meteen dat je als club moet blijven werven. ,,Op dit moment hebben wij 19 leden met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. We moeten
dan ook hard aan de slag, want volgend jaar worden er weer drie leden 40.” Ondanks het grote netwerk van de leden is het ook voor
hun lastig. ,,Je moet uitkijken dat je niet alleen put uit je netwerk en te veel dezelfde type mensen benadert.”

De Ronde tafel komt twee keer per maand bij elkaar voor een eetavond met spreker en een avond met bedrijfsbezoeken of bij iemand
thuis. Internationaal zijn er ook veel contacten om zakelijk te netwerken, maar ook voor de gezelligheid. Ieder jaar wordt er in een ander
gastland een zogenaamde Euromeeting met Ronde tafelclubs met hetzelfde nummer clubnummer uit andere landen georganiseerd.

[ROTARY] De Rotary is wereldwijd in 200 landen met 34.000 clubs en 1,2 miljoenen leden vertegenwoordigd. In Nederland is het de
grootste serviceclub met bijna 20.000 leden verdeeld over 528 clubs. De Rotaract is de club voor jongeren van 20 tot 35 jaar. Lokaal
bestaat de Rotary 35 jaar. Het aantal leden schommelt al jaren rond de 20. Vanaf oktober ’98 zijn er ook vrouwen lid van de club. De
verhouding is nu 40 procent vrouwen.

Erna van Dijk is op 3 juli tijdens een feestelijke bestuurswissel in het thema wit met goud geïnstalleerd als voorzitter. Zij is sinds 2013
lid. ,,Ik voelde mij vereerd dat ik gevraagd werd. Ik wist al langer dat ik graag bij een club als de Rotary wilde horen. De timing was ook
goed, want ik kwam op dat moment terug naar Woudenberg na jaren voor mijn studie in Amsterdam te hebben gewoond.”

Het mooie van haar clubleden vindt zij dat het mensen zijn die net als zij geïnteresseerd zijn in de wereld en die haar wat te bieden
hebben voor haar ontwikkeling. Bij de Rotary zitten leden met zeer diverse beroepen. Onderwerpen als beroepsethiek, bevlogenheid en
vakbekwaamheid komen vaak aan de orde op de clubavonden. Dat geldt ook voor de sprekers. Net voor hij als staatssecretaris
benoemd werd, hield de oud-Scherpenzeler Bas van ‘t Wout nog een inspirerend verhaal over zijn vak als kamerlid.
Erna van Dijk omschrijft het lidmaatschap als volgt: ,,Als lid kom je iets halen, zoals vriendschap, kennis en een verbreding van je
wereldbeeld. Je komt ook iets brengen, zoals tijd en energie.” De Rotary is een actieve club op maatschappelijk gebied. Zij steken graag
zelf de handen uit de mouwen bij NL Doet of bij de populaire literaire schrijversavond samen met de bibliotheken. Daarnaast
organiseren zij al een aantal jaar een succesvol concert in de Achthoek in Scherpenzeel. Met het opgehaalde bedrag wordt dit jaar de
Voedselbank ondersteund. Samen met Rotaryclubs uit Leusden en Amersfoort is er tijdens coronatijd ook geld opgehaald voor verse
eieren in het voedselpakket.

Internationaal is de Rotary actief, dat realiseerde Erna van Dijk zich toen zij vorig jaar bij een bijeenkomst in Hamburg was ,,Toen

besefte ik dat mijn eigen clubje een onderdeel is van een groter geheel. Een organisatie
met heel veel potentie, die zich wereldwijd inzet
voor polio, veiligheid en vrede en helpt bij rampen met speciale sheltertenten.” De Rotary is verder lokaal op zoek naar een zusterclub
in Duitsland.
Anders dan de andere twee clubs komt de Rotary iedere week bij elkaar bij Schimmel 1885. ,,Dit is geen harde voorwaarde, maar je ziet
dat het de onderlinge banden versterkt en naar een sportclub ga je ook iedere week. We eten dan samen. Vaak is er een spreker, gaan
we op bedrijfsbezoek of vertelt een lid over zijn vak.” De partners worden als zij dat willen actief bij de club betrokken.

Ook voor de Rotary moet er hard gewerkt worden voor nieuwe leden. Dit willen zij doen door volgend jaar open avonden te organiseren
om kennis te maken met de club. ,,Wij hebben leden van 40 tot 81 jaar, dus ik wil graag alle afzwaaiende Ronde Tafel leden uitnodigen
om lid te worden bij onze club”, besluit Erna van Dijk lachend.

De mannen van de Ronde Tafel na a oop van het feest Frisse Start



De Lions.

