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Rotary Zaandam zoekt leden 

 

De Rotary, serviceclub voor goede doelen en zelfontwikkeling, ziet de aanwas van nieuwe leden stagneren. Bij 
de oudste Zaanse Rotary Club, die in Zaandam, halveerde over de jaren het ledental naar 36. De tijd dat je 
alleen gevraagd lid kon worden, is daar dan ook voorbij. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een 
kennismaking. 

 De Zaanstreek telt vijf Rotary Clubs. „Dat is ooit zo gegroeid”, leggen co-voorzitters Ron Baltussen en Jetty van 
Dorp uit. ,,Zaandam is de moederclub. De andere Zaanse Rotary Clubs zijn hier uit voortgekomen. Als de club 
uit zijn jasje dreigde te groeien, splitste een groep zich af en zo ontstond een nieuwe Rotary Club. ’Zaandam’ 
werd in 1938 opgericht, voortgekomen uit Rotary Club Amsterdam. „Albert Heijn was bijvoorbeeld ooit lid.” 

Ron Baltussen, directeur van Hooyschuur Architecten in Wormerveer, werd - gevraagd – lid in 2006, Jetty van 
Dorp, directeur bij ING in Alkmaar, in 2011. „We zijn gelukkig geen club van sigaren rokende oude mannen. Al 
ben ik wel de enige veertiger”, zegt zij. „Een kwart is trouwens vrouw. Ik voelde mij best vereerd dat ik werd 
gevraagd, maar stapte toch met een kritische blik binnen. Gaandeweg werd ik alleen maar enthousiaster.” 

Inspirerend 

Baltussen: „De kracht van de Rotary zit hierin dat je bijzondere mensen uit verschillende beroepsgroepen 
samenbrengt. En dat je vanuit je professie en sociale netwerken samenwerkt aan goede doelen; heel leerzaam 
en inspirerend. Iedereen zit in een commissie of werkgroep en je werkt als gelijken aan hetzelfde doel. Voor 



zover je dat al niet kon, leer je hier zeker samenwerken. Maar we hebben ook onze uitstapjes met de partners 
en een jaarlijkse feestavond waar we geld inzamelen voor gekozen goede doelen. Vorig jaar hebben we met 
Rotary Zaandam voor 20.000 euro goede doelen gesteund. Vanuit Rotary Club Zaandam ondersteunen we 
Zaan de Wandel, Anna’s Huis, Only Friends en een weeshuis in Kenia. Dat geeft een geweldig fijn gevoel.” 

Rotary Nederland berekende ooit dat Zaanstad met 150.000 inwoners vijf Rotary Clubs kan hebben. „Maar de 
clubs vergrijzen. In het uiterste geval zouden de zelfstandige clubs weer in elkaar kunnen opgaan. Bij te weinig 
leden is het niet anders.” Als uitzondering noemt Baltussen de Rotary Krommenie, die als enige vaste 
clubontmoetingen in de avond heeft. 

Rotary Club Zaandam houdt drie dinsdagen per maand een lunchbijeenkomst en één keer een meeting op 
dinsdagavond. Rotary’s hebben verschillende vaste dagen in de week waarop leden bij elkaar komen. De ene 
dag komt beter uit dan de andere. „Niet iedereen is in de gelegenheid om elke dinsdagmiddag enkele uren 
kantoor of bedrijf te verlaten om met de club te gaan lunchen. Dat betekent bijna automatisch dat we meer 
oudere leden hebben, mensen die niet meer beroepsmatig actief zijn. Krommenie, bijvorbeeld, heeft meer 
jongere leden. Zij starten om 20 uur. Dan hebben leden zelfs nog tijd om de kinderen naar bed te brengen. 
Kennelijk werkt dat.” 

In het verleden was lidmaatschap soms ook ’erfopvolging’. „Als opvolger van een scheidende bankdirecteur kon 
je er bijna zeker van zijn dat je gevraagd werd ook in de Rotary de plaats van je voorganger in te nemen. Die 
tijden zijn voorbij.” Veel Rotaryclubs kijken op dezelfde manier naar potentiële leden om de geledingen te 
versterken. Te beginnen bij de zogenoemde Juniorkamers waar je tot 40 jaar lid kunt zijn. Maar ook daar loopt 
het ledenaantal terug. En iedereen vist in dezelfde vijver. Niet alleen de Rotary Clubs, maar ook de collega’s 
van bijvoorbeeld een lokale Lions Club. 

Nieuwe leden worden door andere leden voorgedragen. „Bij geen bezwaar wordt een kandidaat uitgenodigd om 
eens kennis te komen maken. Als het klikt, komt vanzelf de vraag of een kandidaat lid wil worden.” 

Een lidmaatschap is overigens niet zonder verplichtingen. Van een lid wordt 900 euro contributie gevraagd, 
mede voor de lunchbijeenkomsten, en een actieve inzet voor de doelen van de Rotary. „Dat betekent 
bijeenkomsten volgen en je open stellen voor de groep. Daar komen bijzondere vriendschappen uit voort.” 

Waterlandse Rotary houdt ledental redelijk goed op sterkte 

In de regio Waterland laat het ledental van de zes verschillende Rotary Clubs over de laatste vijf jaar een 
dalende lijn zien. Er zijn wel stabiele clubs. 

Maarten Tieman, secretaris van de Rotaryclub Purmerend wijt het overwegend dalende ledental aan de 
gezinssituatie; carrière, tweeverdieners en kinderen. Over de laatste vijf jaar daalde het regionale Waterlandse 
ledental van 189 naar actueel 170, met een laagtepunt van 160 in het seizoen 2016-2017. 

Zelf houdt de Rotaryclub Purmerend het ledental constant op 37. Moeilijker gaat het bij de Rotary Club 
Purmerend-Waterland. Daar daalde het leden tal van 34 naar 29, net als RC Polderland. Deze ging van 29 naar 
22, twee jaar geleden, maar staat nu toch weer op 25. 

Rotary Club Landsmeer is - heel stabiel - de kleinste Waterlandse vereniging met 19 leden. ,,Het is een relatief 
kleine gemeente. Knap dat het steeds weer lukt goede doelen te ondersteunen.’’ Monnikendam is de grootste 
RC met 41 leden. RC Wiedevenne heeft het moeilijker met 19 leden, komend vanaf 27. 
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