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Rotary jaar 2019 – 2020  
De afgelopen 2 Rotary jaren hebben Jetty en Ron “Samen – Continuïteit” en “Samen Verder” als 
thema’s genomen voor hun duo voorzitterschap. Dank voor jullie inspirerende inzet! 
Vanwege de krimp van het aantal leden is er nagedacht over de toekomst van de club. Gezien de 
individualisering geen eenvoudige opgave. Los van deze opgave is er veel gerealiseerd en hebben we 
veel samen gedaan. Dat zegt iets over de manier en intensiteit waarop we met elkaar om willen gaan. 
Om als club te blijven bestaan is het belangrijk na te denken over hoe we de club vitaal houden en hoe 
we het interessant kunnen houden voor leden van alle leeftijd. Wat ons betreft een kwestie van 
omdenken! 
In plaats van een strakke focus op het aantrekken van jongere leden moeten we benadrukken hoe 
interessant het is om lid te worden van een club waar ook ouderen lid van zijn. Wij hoeven hopelijk niet 
uit te leggen dat jong en oud een relatief begrip is. Zolang we als lid ruim blijven denken en ons dienend 
naar elkaar willen en kunnen opstellen dan is er volgens ons een basis voor alle leeftijden. 
 
Laten we hier dus een “Unique Selling Point” van maken. 
 
Wij nodigen ook iedereen uit om hier zijn of haar gedachte over te uiten. Dit is iets wat we samen 
moeten doen en uitdragen. 
 

Hoe verder? 
Als iedereen verwacht dat wij nu een analyse gaan geven over wat er allemaal moet veranderen en waar 
we naartoe komen dan hebben we slecht nieuws. Dat gaan we namelijk niet doen. Veranderen om te 
veranderen is geen goed idee. We gaan door op de koers waarop we nu zitten en proberen daar waar 
mogelijk iets bij te sturen. Wij vinden dat we moeten kijken wat er allemaal goed gaat en wat er op 
onderdelen beter kan. Wel hebben we een aanvullende wens. De lunch afschaffen en bijeenkomsten zo 
plannen dat het voor iedereen mogelijk is een goede attendance te halen. 
 

Wat kan volgens ons beter?  
1. Vocational Service.  

In een maatschappij waar we dagelijks geconfronteerd worden met integriteit vraagstukken hebben 
we de ambitie hier meer over van gedachte te wisselen. Het lijkt ons leuk als we hier wat meer 
energie in stoppen en interessante onderwerpen vinden waar we een goede dialoog over kunnen 
voeren. 
 

2. Service above self 
Individueel nadenken over wat we voor de club kunnen betekenen. Niets meer en niets minder.  
Door hier over na te denken hopen wij dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het functioneren van 
de club. Stel jezelf elke keer de vraag: Wat is mijn bijdrage (geweest) aan onze club? 
 

3. Voorzitter(s) 2021-2022 
Het vinden van voorzitters van onze club is lastig gebleken. Zelfs zo ernstig dat er een clubbelangen 
was gepland om hierover te spreken. Wij zien het als onze taak om volgend jaar een opvolgend 
voorzitter of duo voorzitter bekend te kunnen maken. Aan alle personen die nog geen voorzitter zijn 
geweest een vriendelijk verzoek hier alvast over na te denken en zich desgewenst op te geven. 
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Wat is ook al weer Rotary? 
Bij het schrijver van dit jaarplan wordt je toch weer even geconfronteerd met de vragen waar Rotary 
voor staat en hoe wij invulling geven aan de normen en waarden van de Rotary. 
 
Kernwaarde 
Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante 
maat- schappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren. 
 
Doel 
Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om 
met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Centraal staat daarnaast het 
aanmoedigen en bevorderen van: 
-  het beter leren kennen van elkaar en anderen ten behoeve van het bevorderen van het algemene welzijn; 
- hantering van hoge ethische normen zowel privé als tijdens werkzaamheden; 
- het verlenen van service aan anderen door iedere Rotarian; 
- internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende vriendschap van mensen 
 
Missie 
Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert 
goodwill en vrede door de samen- werking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. 
 
Four-Way test 
Roterians stellen zich bij de dingen die zij denken, zeggen of doen de volgende vier vragen: 

1. Is het waar? 
2. Is het billijk voor alle betrokkenen? 
3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? 
4. Komt het alle betrokkenen ten goede? 

 
Rotary realiseert met een organisatie die rust op een vijftal pijlers, de zogenoemde Avenues of Service. 
Deze zijn: 
 
Club Service 
Dit zijn alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een 
Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, 
maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling.  
 
Vocational Service 
Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het 
stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke 
problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt. 
 
Community Service 
Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als 
daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als 
lokale inspirator en motor van een project. 
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International Service 
De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid 
te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, 
deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation, jeugduitwisselingsprogramma’s, contactclubs, 
etc etc. 
 
New Generations Service 
New Generations Service erkent de positieve verandering die jongeren en jonge volwassenen teweeg 
brengen, door activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en 
internationale gemeenschap en organiseren van uitwisselingsprogramma's. 
 
Wij hebben alle pijlers ingevuld en onderbracht bij verschillende functionarissen en/of avondclubjes. 
 

Bestuur 
Voorzitters    Simone Hertzberger en Ferry Theunisse 
Inkomend Voorzitter   In verband duo voorzitterschap niet van toepassing 
past President    Jetty van Dorp - Christiaanse en Ron Baltussen 
Penningmeester   Jetty van Dorp - Christiaanse 
1e secretaris    Frits Boom 
2e secretaris    Frank Sturop 
Club commissaris   Jacob van Braam 
 
Club Service 
Club commissaris   Jacob van Braam 
Club coördinator   Frits Boom 
Archief commissie   Frist Boom 
Club administrateur   Frank Sturop 
Kascommissie    Ko Landsaat – Hans Bon 
 
Commissie voorzitters 
Ledenwerving    Simone Hertzberger en/of Ferry Theunisse 
     Jacob van Braam 
     Hans Bon 
Vocational Service   Frank Sturop 
Internationaal    Jan Heijink (2e jaar)  
Programma / Communicatie  Luc Bronkhorst 
Community Service en Jeugdzaken Margriet Oosting - Jansen 
Fellowship    Monique Botschuijver 
Fundraising en projecten  Reinder van Velze 
 
Overig: 
Website    Fokelien Renckens - Stenneberg 
Zaan de Wandel (bestuur)  Deze wordt niet meer ingevuld vanuit RC Zaandam 
Zaan de Wandel (route commissie) Deze wordt niet meer ingevuld vanuit RC Zaandam 
Archief     Frits Boom 
Stichting Hoekmanfonds  Frank Sturop   voorzitter  

Frits Boom   secretaris 
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Ko Landsaat   penningmeester 
Felix Beekman   bestuurslid 
Jetty van Dorp - Christiaanse bestuurslid 

 
Simone en Ferry hebben beide hun eigen aandachtsgebieden. 
 
Voor Simone zijn dit:  Internationale commissie, Ledenwerving, Samenwerking met andere clubs en 

betrokkenheid/zorg van de leden en de Fellowship Commissie. 
Voor Ferry zijn dit:  Financiën, Communicatie en de Website, Programma/planning en Community 

Service. 
 

Club Service 
 
Club commissaris    
De commissaris houdt bij welke leden op de verschillende bijeenkomsten aanwezig zijn, organiseert de 
weekbijeenkomsten en voert overleg met de Hoop op d’Swarte Walvis. 
Jacob van Braam 
 
Club coördinator    
Taak van deze coördinator is te komen met aanwijzingen, adviezen en instrumenten voor het effectief 
besturen van de club.  
Frits Boom 
 
Archief commissie 
Taak van deze commissie is het beheren van het archief. 
Frist Boom 
 
Club administrateur    
De club administrateur is belast met de financiële administratie en onderzoekt de financiële jaarstukken en 
brengt aan de leden van de club verslag uit van haar bevindingen tijdens de clubbijeenkomst ( in september ) 
waar het bestuur het jaarverslag presenteert. 
Frank Sturop 
 
Kascommissie     
De kascommissie controleert op uitnodiging de jaarstukken en bij akkoord stellen zij de leden voor de 
penningmeester te dechargeren en de administrateur te bedanken. 
Ko Landsaat – Hans Bon 
 
Ledenwerving     
De commissie, die in de club het register van vervulde en onvervulde classificaties bijhoudt. Vervult tevens 
een coördinerende rol bij voorstellen van nieuwe leden. Daarnaast is deze commissie, belast met 
voorlichting op Rotarygebied aan de eigen clubleden, en in het bijzonder aan kandidaat-leden en nieuwe 
leden. 
 
Simone Hertzberger en/of Ferry Theunisse 
Jacob van Braam 
Hans Bon 



 
 
 

Jaarplan RC Zaandam 2019-2020 – Simone & Ferry 6 van 9 22/06/19 

 

Avondclubjes 
 
Vocational Service 
Voorzitter Frank Sturop 
Leden  Ko Landsaat, Daan Kors, Simon Holleman en Fred Hofman 
 
Vocational service is één van de vijf avenues waarlangs Rotary zijn doelstellingen tracht te verwezenlijken. 
De commissie Vocational Service draagt er zorg voor dat hieraan in de club op de juiste wijze en in 
voldoende mate aandacht aan wordt besteed. Uitgangspunt is hier de vraag : hoe kan het ideaal van 
Rotary in het werk of andere activiteiten worden bevorderd? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen 
van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de 
classificatie in de club herkenbaar wordt. 
 
Budget: op aanvraag 
Opgave: In een maatschappij waar we dagelijks geconfronteerd worden met integriteit  

vraagstukken hebben we de ambitie hier meer over van gedachte te wisselen. Het lijkt 
ons leuk als we hier wat meer energie in stoppen en interessante onderwerpen vinden 
waar we een goede dialoog over kunnen voeren. 

Internationale Commissie 
Voorzitter Jan Heijink 
Leden  Ron Baltussen, Hans van der Slikke, Wim van Bergen en Jetty van Dorp - Christiaanse 
 
De Commissie International Service heeft als aandachtsveld de bevordering van een beter begrip, goodwill 
en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere  
landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de 
Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), contactclubs, etc. 
In 2020 bestaat de vriendschap tussen Rotary Club Essen Süd en ons 60 jaar. Dit zal gevierd worden met 
een speciale activiteit in Maastricht. Om deze reden wordt het jaarlijkse budget eenmalig verhoogd ten 
kosten van onze reserve. 
 
Budget:  € 2.500,- + € 2.500,- = € 5.000,- 
Opgave: Het mede organiseren van het 60 jarige jubileum van de vriendschap het Rotary club 

Essen Süd. Dit wordt gevierd in Chateau Neercanne bij Maastricht. 
Idee is dit te combineren met een eigen activiteit. 
Aankomst donderdag 21-05-2020  mei en vertrek zaterdag 23-05-2020. 
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Programma en Communicatie Commissie 
Voorzitter Luc Bronkhorst  
Leden Frits Boom, Dick de Boer, Lizette Ouwenhand – Brussel,  

Fokelien Renckens – Stenneberg en Barbara Slooten 
 
Commissie, belast met de vaststelling van het programma en de organisatie van de wekelijkse 
clubbijeenkomsten. Deze commissie die tevens verantwoordelijk is voor de verslaglegging van de wekelijkse 
clubbijeenkomst in het z.g. "weekbericht". Daarnaast is het belast met de interne communicatie en de 
interactie tussen de verschillende commissies uitmondend in wat RC Zaandam is en wat RC Zaandam zou 
moeten zijn. En de externe communicatie zo mogelijk ook in samenwerking met de andere Rotaryclubs in de 
Zaanstreek. 
 
Budget:  € 500,- 
 
Community Service en Jeugdzaken 
Voorzitter Margriet Oosting – Jansen 
Leden  Bob Dickhout, Jacob van Braam, Alwin van Daelen en Elly van Eerden 
 
Community Service 
Een belangrijke doelstelling van Rotary is het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk 
als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande 
organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt 
de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten. De Commissie 
Community Service stimuleert, organiseert en coördineert hierbij. 
Jeugdzaken 
Deze commissie organiseert activiteiten voor de jeugd t.b.v. kennis en ontwikkeling, (internationale) 
jeugduitwisselingen met andere clubs, met als doel dat door het deelnemen aan een 
Rotaryjeugdprogramma het begin kan zijn van een levenslange betrokkenheid met Rotary. 
 
Budget:  € 3.500,- 
Opgave: Notie nemen van de criteria voor projecten waar Community Service van de Rotary Club 

Zaandam een bijdragen aan kan leveren.  
Deze zijn: 
1. De projecten moeten een verbinding hebben met de Zaanstreek (in ruime 

geografische zin); 
2. Een project moet bijdragen aan groepen of de gemeenschap in de Zaanstreek.  

Dus verzoeken die, als we daar aan doneren, aan één individu ten goede komen, 
worden niet gehonoreerd; 

3. Een project heeft een duidelijk begin en een einde, is eenmalig en beperkt van duur. 
Projecten die jarenlang doorlopen, komen niet in aanmerking; 

4. Het behalen van de doelstelling van een project, kan niet uit eigen middelen van de 
aanvrager of uit andere middelen worden bekostigd;  

5. Een project heeft geen politieke of religieuze signatuur of is verbonden met politieke 
of religieuze organisaties, maar is in die zin neutraal; 

6. Aanvragen voor ondersteuning van sociaal maatschappelijke projecten hebben 
prioriteit boven projecten voor bijvoorbeeld culturele ondersteuning. 
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Fellowship Commissie 
Voorzitter Monique Botschuijver 
Leden  Enric Adsera Riba, Pieter van den Broecke, Hugo van Renswoude en Hans Bon 
 
De commissie die de onderlinge kameraadschap, saamhorigheid, waardering en betrokkenheid van de leden 
van eenzelfde club observeert en stimuleert. Fellowship is de basis van waaruit service aan anderen wordt 
bevorderd. Deze commissie organiseert evenementen als nieuwjaarsborrel, bestuurswisseling,  
5de donderdagen, bezoeken aan musea, concerten etc. Vaak wordt de organisatie in samenwerking met de 
programmacommissaris gedaan. 
Budget:  € 3.500,- 
Opgave: Naast de reguliere activiteiten zijn er twee aanvullende activiteiten die georganiseerd 

moeten worden. Dat zijn: 
1. Het organiseren van de bijeenkomst van Zaanse Rotaryclubs 09-04-2020  

(reserve 16-04-2020) (kosten neutraal en bijdrage vorig jaar was € 55,- per persoon) 
 Simone heeft in overleg met Otto Berg reeds een ruimte gereserveerd voor beide 

data bij de nieuwbouw van Fluxus (gebouw Verkade);  
 De kwaliteit van de catering dient overeenkomstig te zijn als vorig jaar; 
 Er dient in overleg met het bestuur een programma vastgesteld te worden en 

voor de inzet van de sprekers graag vooraf overleg met de voorzitters. 
2. In navolging van het zeer geslaagde weekend naar Enric en Korrie zouden we het 

leuk vinden als er een weekend naar het buitenland wordt georganiseerd. 
 
Fundraising en projecten commissie 
Voorzitter Reinder van Velze 
Leden  Felix Beekman, Frans Wytema, Bas Wouters, Lucas de Bruin en Sjaak Visser 
 
De commissie die projecten bedenkt en aanstuurt om inkomsten te genereren voor goede doelen die door de 
club zijn geselecteerd. Bestaande acties zoals de wijnactie, in het najaar, worden doorgezet. Goede doelen 
projecten worden altijd voor een periode van 3 jaar ondersteund. Naast goede doelen in Nederland wordt er 
ook altijd een internationaal goed doel ondersteund. Voor 2019-2020 ondersteunen we nog Only Friends en 
Anna’s huis. Hierna moeten we nieuwe doelen vaststellen voor een periode van 3 jaar. 
 
Budget:  n.v.t. 
Opgave: Het organiseren van: 

1. De wijnactie op donderdag 31-10-2019 die geleid wordt door Dick de Boer en Hans Bon. 
2. De Asperge actie 
3. Een door de commissie nader in te vullen fundraising in het voorjaar 
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Jaarprogramma 2019-2020 (voorlopig) 
 
27 Juni  Monique 
 
04 Juli  Speakerscorner 
11 Juli  Ron Baltussen 
18 Juli     Reces 
25 Juli  Reces 
 
01 Augustus Reces 
08 Augustus Reces 
15 Augustus Reces Lunch bij Hans van der Slikke 12:00 – 14:00 
22 Augustus Frits 
29 Augustus 5de donderdag/ geen lunch 
 
05 September Clubbelangen 
12 September  
19 September  
26 September  
 
 

Bijzondere activiteiten en data 2019 -2020 
 
• 5de donderdagen   29-08-2019, 31-10-2019, 30-01-2020 en 30-04-2020 
• Clubbelangen   05-09-2019, 09-01-2020 en 21-05-2020 
• Wijnactie    31-10-2019 
• Kerstvakantie    23-12-2019 t/m 03-01-2020 
• Nieuwjaarsreceptie   04-01-2020 
• Zaanse Rotaryclubs bijeenkomst 09-04-2020 (reserve 16-04-2020) 
• Hoekmanfonds   30-04-2020 
• Krans legging Hoekmanfonds 04-05-2020 
• Hemelvaart    21-05-2020 
• Bezoek Anna’s huis   11-06-2020 
• Bestuurswissel   20-06-2020 
• Reces    20-07-2020 t/m 21-08-2020 
 
 
 
 

 


