
1 
 

Bezieling 
 
 

Fellows én partners van fellows,  
 
Digitaal in coronatijd 
Fijn dat we bij elkaar kunnen zijn. Zo jammer dat we niet een echte nieuwjaarsborrel kunnen houden. 
We hebben nu bijna twee jaar coronamaatregelen achter de rug. Het jaar van Karin hebben wij 
grotendeels digitaal met elkaar doorgebracht. Het jaar met Jaap begon goed, maar ook nu moeten we 
elkaar digitaal weer zien te bereiken.  Wisten jullie trouwens dat het vandaag precies een jaar geleden is 
dat de eerste vaccinatieprik werd gezet? 
Hoe dan ook, we doen het ermee. Ik ben blij dat we in ieder geval Zoom én Wilco hebben. Een paar jaar 
geleden zou dit niet mogelijk zijn geweest. We maken er het beste van.  
 
Ik hou geen lang verhaal, want dat is digitaal niet uit te houden. Ik ga dus niet alle avenues en projecten 
lang, maar focus even op twee aspecten. Intern, de eigen club en extern, community service. 
 
Mijn thema is bezieling – activiteiten van betekenis organiseren 
 
Extern/community 
We zijn een club die de samenleving graag willen dienen. We hebben al de afspraak gemaakt dat we in 
de komende tijd een avond vullen over de vraag: waar ligt ons hart? Hoe willen we club zijn? Waar 
willen we ons voor langere tijd aan verbinden? Ik ga ervan uit dat die avond bijdraagt aan het vinden van 
een meerjarige ondersteuning van een of meer betekenisvolle projecten. Niet ieder jaar iets anders, 
maar meer impact door langere tijd hetzelfde doel te steunen waar we met hart en ziel aan willen 
werken. Met handen en soms ook met geld. Iets waar we warm van worden en waarmee echt iets 
kunnen betekenen. Ik ben benieuwd wat dat wordt.  
Misschien zijn er ook nieuwe ideeën over fondsenwerving. Ik las in het laatste Rotarymagazine over een 
club die elk jaar tweedehands boeken verkoopt en daarmee flink wat geld bijeenbrengt. Dat leek me 
ontzettend leuk om te doen.  
Ik hoop dat we in ieder geval met bezieling onze Woerdense samenleving kunnen helpen.  
 
Ik hecht er ook aan dat we juist in coronatijd ons inzetten voor mensen in Woerden die het minder goed 
hebben. Het heeft mij nogal dwars gezeten dat we in coronatijd geen alternatief vonden voor de 
paaspakketten in coronatijd. Laten we creatief zijn in de wijze waarop we dat toch kunnen doen. 
 
Organisatorisch wil ik graag voorkomen dat het bestuur weer beslissingen neemt over community. Het is 
beter die opdracht bij een commissie neer te leggen.  
 
Maar het belangrijkste is dat we met bezieling activiteiten voor Woerden uitvoeren.  
 
Over onszelf 
Het valt niet mee om in deze tijden warme contact met elkaar te onderhouden. Sommigen willen of 
kunnen niet digitaal meedoen en een gezellig kletspraatje met twintig digitale aanwezigen is niet 
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mogelijk. Daarbij komt dat we leden hebben die we door drukke of persoonlijke omstandigheden niet 
aan de donderdagse bijeenkomsten konden deelnemen. En ook maken we een periode mee met enige 
spanning onderling. Maar laten we ons niet laten weerhouden van het organiseren van inspirerende 
donderdagavonden en, als het weer kan, bedrijfsbezoeken.   
 
Voor mij is het heel belangrijk dat die donderdagavonden inspirerend zijn. Natuurlijk mag dat ook wel 
eens over onszelf gaan. We hebben als vereniging clubzakenavonden nodig en soms een enkele 
bezinningsavond. Maar energie krijgen we van bezielende bijeenkomsten met inspirerende sprekers of 
gesprekken die ons meevoeren naar nieuwe werelden die we anders niet zouden kennen, die onze blik 
verruimen en die ons aan het denken zetten, die ons verdiepende inzichten en nieuwe perspectieven 
leveren.  
  
Corvee 
Overigens hoort bij club-zijn natuurlijk ook dat er wel eens dingen gedaan moeten worden waar je niet 
heel warm van wordt. Corvee. Het gaat om dingen waar niet zo veel mensen zin in hebben, zoals het 
onderhouden van het archief of de website, maar die wel nodig zijn. Ik zou zeggen: laat dat niet steeds 
aan dezelfde mensen over, maar laat weten dat jij het ook wel eens een periode wilt doen.  
 
Groei van de club 
We zijn een kleine club geworden. Onder andere door corona hebben we weinig nieuwe leden erbij 
gekregen. Ik wil heel graag dat we weer gaan groeien. De club is nu te klein. Nieuw fris bloed helpt 
verzuring tegen te gaan en brengt nieuw enthousiasme als we ervoor zorgen dat ook nieuwe leden zich 
snel thuis voelen in onze club. Als we niet op elke slak zout leggen, maar goed contact onderhouden en 
zorgen voor enthousiaste sprekers op donderdagavonden, mooie, verbindende activiteiten dan voelen 
nieuwe leden zich snel thuis en het versterkt ook de vriendschap tussen oude fellows.  
 
En meer leden maakt het ook mogelijk om meer activiteiten uit te voeren en meer van betekenis te zijn 
voor de Woerdense gemeenschap en internationaal. Wat mij betreft zetten we vol in op groei en dat 
mag ook langs onorthodoxe wegen bijvoorbeeld met bijeenkomsten waarbij we mensen van buiten 
uitnodigen. En hopelijk wordt het een divers gezelschap. 
 
Zolang we nog te klein zijn om alle activiteiten zelf op te pakken, ben ik erg voor samenwerking met 
andere clubs. Dat kan de middagclub zijn, Laurium of andere serviceclubs. Samen kunnen we meer!  
 
Over de organisatie  
Over de interne organisatie wil ik nog dit zeggen. Tot een jaar of vijf, zes geleden hadden we ons 
georganiseerd langs de oude Rotarylijnen: de Avenues (clubservice, community services, fellowship, 
vocational, youth, international) en daarnaast de programmacommissie en de ledencommissie. In het 
jaar van Ton is dat omgezet naar een projectorganisatie waarbij de leden ook zelf konden aangeven wat 
ze wilden doen. De latere voorzitters hebben daar weer wat correctie op aangebracht. Zelf ben ik 
gecharmeerd van het oude model, dus ik ga daar weer iets meer van terugbrengen. Ik noemde in dat 
verband bijvoorbeeld al de commissie voor community service.  
 
Maar het allerbelangrijkste blijft dat we respectvol met elkaar omgaan en elkaar wat ruimte geven om 
de dingen anders te doen dan je zelf zou doen en dat we aandacht hebben voor elkaar.  
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Nieuwe inkomend voorzitter 
Jaap is nog een half jaar voorzitter. Daarna mag ik. En dan? Het gaat om een fellow die vorig jaar al veel 
voorkwam op de lijstjes, iemand die altijd optimistisch is, een verbinder, kortom iemand in wie ik veel 
vertrouwen heb voor de toekomst van de club en het is ….. Anton den Hartogh. 
 
Tot slot 
Of we er een mooi jaar van maken hangt van onszelf af. Ook in coronatijd. Laten we ondanks de lastige 
beperkingen er met elkaar een bezielend jaar van maken. Met veel interessante avonden, mooie 
activiteiten voor Woerden en nieuwe leden. Niet op alle slakken zout leggen, maar met aandacht voor 
elkaar en niet in de laatste plaats met mildheid! 
 
Ik besluit met een deel van een gedichtje 
Dolf Jansen in de Gutmensch scheurkalender 
 
--- 
De lockdown komt het hardste aan  
Waar echt contact verdween 
Een samenleving is voor mij: 
Je doet het niet alleen 
Wie aandacht voor de ander heeft 
Is nergens ooit te veel 
Een glimlach en een luist’rend oor 
Ik noem het essentieel 
 
Menselijkheid in overvloed 
Je geeft en krijgt je deel 
Hou afstand maar blijf heel dichtbij 
Dat lijkt me essentieel. 
 
Ik wens jullie een bezielend 2022! En we toasten op de nieuwe inkomend voorzitter! 
 


