Jaarplan Rotary club Zaandam 2017 – 2018

“samen, continuïteit”

1 juli 2017

Jaarplan Rotary Club Zaandam

2017 – 2018 Jetty en Ron

1

1.1
Inleiding
In het achter ons liggende jaar is onder het voorzitterschap van Dick de Boer het thema
“Vriendschap, Betrokkenheid en Toekomst” leidend geweest voor een aantal veranderingen binnen
onze club. Met het oog op de krimp van het ledenaantal en de dynamiek binnen de avondclubjes is in
de loop van 2016 de samenstelling van de avondclubs veranderd. Community-service en
Jeugdcommissie zijn samengevoegd, net zo als de Projecten- en Fundraisingcommissie. Ook in het
komende jaar is deze aanpassing de basis voor de avondclubindeling.
Daarnaast is voor de komende jaren de discussie over de middag dan wel avondinvulling afgerond.
In het voorjaar van 2017 is vastgelegd dat we de komende jaren wederom door het leven gaan als
een middagclub met één avondbijeenkomst op de eerste donderdag van de maand.
Uiteraard worden ook de vijfde donderdagen gerespecteerd. Een wezenlijke verandering binnen het
clubbestuur is tenslotte de introductie van het tweekoppig voorzitterschap.
1.2

Visie/missie

“samen, continuïteit”
In het duo voorzitterschap zoals we dat de komende twee jaar gaan vervullen zitten twee
kernbegrippen opgesloten, samen en continuïteit. En deze twee kernbegrippen sluiten ook goed aan
bij de koers die we willen varen de komende tijd.
Enerzijds willen we de focus leggen op het “samen” dingen doen. Daar waar de club de afgelopen
jaren tendeerde naar de vorming van clubjes binnen de club willen we benadrukken dat de kracht
van onze club schuilt in de dingen die we samen kunnen waarmaken. Het zijn ook met name de
acties die in gezamenlijkheid worden ondernomen die we ons lang herinneren op een positieve
manier. Dit kan overigens betrekking hebben op zowel Service-projecten als op Fellowship-projecten.
Zaan de Wandel, maar ook de gezamenlijke zeiltocht van 2016 zijn hier goede voorbeelden van.
Anderzijds vinden wij het belangrijk te werken aan continuïteit binnen de club. Bestuurlijk is die
continuïteit feitelijk met de meerjaars toezeggingen van ons en onze opvolgers gewaarborgd.
Maar vooral ook met extra aandacht voor ledenwerving en (belangrijker nog) ledenbehoud willen we
zorgen voor een sterke, samenhangende, liefst weer groeiende groep.
Een middel om beide kernbegrippen te versterken en naar buiten toe zichtbaar te maken, is door ons
als Rotary Club Zaandam sterker te profileren. We mogen, nee moeten trots zijn op de zaken die we
bereiken, zowel in Service- als in Fellowshipprojecten. Zaankanters moeten deel uit willen maken van
onze club. Een belangrijke taak voor het komende bestuursjaar is dan ook dat we allemaal ons
enthousiasme over de club en over onze projecten naar buiten toe uit dragen.
“Samen en continuïteit” zijn overigens ook voor de omgang met onze Zaanse zusterclubs goed
gekozen thema’s. In een tijd waarin we allemaal dezelfde kansen, mogelijkheden maar ook
problemen op ons af zien komen, is het van belang dat we nauwer samenwerken, duidelijker en
opener communiceren met elkaar. Zaan de Wandel is hier natuurlijk al een goed voorbeeld van, het
gezamenlijke feest op 9 juni is hiertoe een tweede mooie aanzet. Het organiseren van een
gemeenschappelijke evenementenkalender zou een derde gelegenheid kunnen zijn om de banden
aan te halen.
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2.1

Bestuurssamenstelling 2017 – 2018

Voorzitter

Jetty van Dorp-Christiaanse en Ron Baltussen 2017 - 2019

Secretaris

Lizette Ouwehand-Brussels

2e Secretaris

Margriet Oosting

Penningmeester

Ferry Theunisse

Inkomend voorzitters n.v.t.
Oud Voorzitter

Dick de Boer

Clubcommissaris

Jacob van Braam

Voor het seizoen 2019 – 2020 hebben Raoul van der Struyck en Reinder van Velze zich gemeld als
duo-voorzitters. Zij zijn derhalve in 2018 inkomend.
Voor de helderheid in de communicatie hebben Jetty en Ron elk hun eigen aandachtsgebieden.
Voor Jetty zijn dit : Financiën, Programma/planning, Communityservice, Communicatie en de
Website. Voor Ron zijn dit : Fellowship, Internationale commissie, Ledenwerven, Samenwerking met
andere clubs en betrokkenheid/zorg van de leden.
2.2
Besluitenboek, huishoudelijk reglement en statuten
In 2016 hebben Jan Heijink en Fred Hofman de taak op zich genomen om aan de hand van de nieuwe
richtlijnstatuten van Rotary International nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement op te
stellen. Het streven is om deze stukken voor de start van het nieuwe bestuursjaar vast te stellen.
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3.

Commissies

3.1

Clubservice

Clubcommissaris

Jacob van Braam

Clubcoördinator

Frits Boom

Archiefcommissie

Frits Boom / vacature

Clubadministrateur

Frank Sturop

Kascommissie

nog te benoemen

3.2
Commissie ledenwerving
Past president, voorzitter en inkomend voorzitter
Voorzitter
Dick de Boer
Leden
Ferry Theunisse
Jetty van Dorp – Christiaanse
Ron Baltussen
Raoul van der Struik
Acties :
•
•
•
•

Plan ledenbeleid
Betrekken club bij ledenwerving
Gestructureerde aanpak
Begeleiding / mentorschap

3.3
Vocational Service
Voorzitter
Pieter van den Broecke
Leden
Mariëtte Godin
Jacob van Braam
Felix Beekman
Dick dekker
Ron Baltussen
Missie Het uitdragen van de ethische normen en waarden in de beroepsuitoefening op basis van de
uitgangspunten van Rotary International, zowel intern binnen de clubgelederen als extern.
Budget n.v.t.
Acties
• Voeren van discussie over “beroepsethiek” aan de hand van beroepspraatjes met
inhoudelijke dilemma’s.
• Initiëren van bedrijfsbezoek in overleg met Programma Commissie
• Invulling geven aan : Is het waar / Is het Billijk voor alle betrokkenen / Bevordert het
onderling vertrouwen en vriendschap / Komt het alle betrokkenen ten goede.
• Begeleiding / mentorschap vorm geven, met name vanuit de “oudere” leden.
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3.4
International Service
Voorzitter
Hugo van Renswoude (2e jaar)
Leden
Ferry Theunisse
Daan Kors
Siem Holleman
Lizette Ouwehand – Brussels
Enric Adsera Ribera
Frans Wytema
Missie Het proactief onderhouden van de relatie met Rotaryclub Essen Süd.
Budget € 2.500,= (+ restant reserve)
Acties
•
•
•
•

Uitwisselen jaaragenda met essen Süd
Organiseren van gezamenlijk evenement (in 2017 in Essen ?)
Uitnodigingen versturen voor de officiële gelegenheden
Leden enthousiasmeren om Essen Süd te bezoeken en eventueel in te spreken.

3.5
Programma en Communicatie Commissie
Voorzitter
Fokelien Renckens-Stenneberg
Leden
Luc Bronkhorst
Wim van Bergen
Jan Heijink
Fred Hofman
Alwin van Dalen
Missie het organiseren van een breed, hoogwaardig en divers programma. Een gezonde en vooral
ook interessante mix tussen persoonlijke verhalen, beroepservaringen en waar mogelijk
aansprekende externe sprekers. Daarnaast het verzorgen en ondersteunen van publiciteit
omtrent acties en andere noemenswaardige prestaties binnen de club.
Last but not least, het verzorgen van de verslaglegging van de clubbijeenkomsten.
Budget op aanvraag
Acties
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellen programma (ruim van te voren)
Overleg met Vocational Service over een bedrijfsbezoek.
Overleg met Projecten en Fundraisingcommissie over het uitdragen van potentiële doelen.
Minimaal één keer per jaar een externe spreker van niveau aantrekken (budget op aanvraag)
Agenda publiceren.
Verzorgen verslaglegging van clubbijeenkomsten.
Maken van vooraankondigingen waar nodig (bijv. Concert Culinair).
Maken van persberichten en publicaties achteraf als bijdrage aan de profilering van de club
naar buiten. Daarvoor korte lijnen naar Projecten, Fundraising en Communityservice.
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3.6
Community Service en Jeugdzaken
Voorzitter
Frits Boom
Leden
Reinder van Velze
Frank Sturop
Jetty van Dorp-Christiaanse
Ko Landsaat
Elly van Eerden
Hans Bon
Missie Het dienen van de plaatselijke gemeenschap in de breedste zin des woords. In woord, gebaar
en financieel. Een bijzondere focus ligt hierbij op de jeugd.
Budget € 5.000,Acties
• Goede doelen ondersteunen en initiëren.
• Aanvragen voor projecten beoordelen.
• De overige leden binnen de club actief meenemen in het proces. De projecten dienen ook
vanuit de club te worden aangedragen.
• Actief terugkoppelen naar de club hoe het reilt en zeilt.
• Het Vlielandkamp invullen.
• Contact onderhouden met de diverse ondersteunende instanties die er in het Zaanse zijn
zoals MDZW.
• Het ondersteunen en initiëren van jeugduitwisselingsprojecten van Rotary International
• Ryla
• Rotaract
3.7
Fellowship Commissie
Voorzitter
Raoul van der Struijk
Leden
Herman Muller
Bas Wouters
Harry Swinkels
Barbara Slooten
Hans van der Slikke
Missie Primair de onderlinge vriendschap en samenhang binnen de club ondersteunen en waar
nodig versterken. Hierbij is ook te denken aan de oud-leden en senior-ladies.
Budget € 5.000,Acties
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren van een “zomer-reces-diner” met de overige vier Zaanse clubs.
Sinterklaas
Minimaal 2 “doe-activiteiten” met de leden, oud-leden en seniorladies.
Nieuwjaarsreceptie
Zomerfeest/bestuurswisseling
Een gezamenlijke activiteit met de andere vier Zaanse clubs.
Lief en leed coördinatie.
Een gezamenlijke (facultatieve) activiteit met overnachting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
zeiltocht zoals die door Frits is georganiseerd.
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3.8
Fundraising en Projecten Commissie
Voorzitter
Monique Botschuiver
Leden
Dick de Boer
Bob Dickhout
Frank Duyn
Simone Hertzberger
Margriet Oosting - Jansen
Missie Het initiëren en organiseren van meerjaars opbrengsten genererende activiteiten. In verband
met de schaalgrootte eventueel samen met de overige vier Zaanse clubs.
Budget n.v.t.
Acties
•
•
•
•

De wijnactie continueren
Concert Culinair continueren
De contacten onderhouden met “(Z)aan de Wandel”.
De contacten onderhouden met de “Zaanse Schansloop”.

3.9

overige commissies

Website commissie
In het lopende bestuursjaar 2016 – 2017 zal de oude website uit de lucht gaan. In de nieuwe
bestuursperiode zal het gebruik van de nieuwe website worden geïntensiveerd en geperfectioneerd.
We streven naar het instellen van een website commissie met een permanent karakter en we zullen
waar nodig externe hulp inroepen voor het optimaal laten functioneren van de website.
Voor externe ondersteuning wordt een budget van € 1.000,= gereserveerd.
(Z)aan de wandel
Bestuursafgevaardigde in (Z)aandeWandel bestuur: Frank Duijn
Voorzitter van (Z)aandeWandel: Dick Dekker
Actie: enkele malen per jaar inhoudelijk verslag doen van voortgang, ontwikkeling en doelen ZdW
Route organisatie :
Voorzitter:
Luc Bronkhorst
Leden:
Dick de Boer, Jan Heijink, Hugo van Renswoude, Bas Wouters en Cor Gerssen (lid RC
Wormerveer-Krommenie)
Acties: - Bepalen routes 5, 10, 15 en 25 KM - Maken routekaarten, indelen verkeersregelaars en
wegwijzers - Instructies maken voor verkeersregelaars en wegwijzers - Bewegwijzering route
verzorgen, plaatsen en verwijderen - Vrijwilligers werven uit onze club
Stichting Hoekmanfonds
Stichting Hoekmanfonds is een initiatief om de moed en de offers van de Zaanse verzetsstrijders in
de tweede wereldoorlog te blijven gedenken. Bestuursleden van de stichting zijn lid van onze club.
De meeste donateurs zijn (oud)leden. Aan het gedenken wordt invulling gegeven door het leggen van
bloemstukken bij en het bijwonen van herdenkingsdiensten. Steeds meer worden de leden van de
club actief betrokken bij de activiteiten van de Stichting Hoekmanfonds. In 2017 – 2018 zullen we
deze samenwerking voortzetten en waar mogelijk intensiveren.
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1-jul

bestuurswissel zaterdag

2017-2018
6-jul
13-jul
20-jul
27-jul

bedrijfsbezoek "Zuiver"
Mariette Godin
zomerreces
zomerreces

3-aug
10-aug
17-aug
24-aug
31-aug

Lunch bij Hans van der Slikke
zomerreces
zomerreces
Ron Baltussen
5de donderdag

7-sep
14-sep
21-sep
28-sep

Frans Wytema
Community Simon/Margriet
Barbara Slooten
clubbelangen

avond

avond

5-okt
12-okt
19-okt
26-okt

avond

2-nov
9-nov
16-nov
23-nov
30-nov

avond

5de donderdag

7-dec
14-dec
21-dec
28-dec

avond
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4-jan
6-jan
11-jan
18-jan
25-jan

geen bijeenkomst
nieuwjaarsreceptie

avond

clubbelangen

1-feb
8-feb
15-feb
22-feb

avond

01-mrt
08-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt

avond
clubbelangen
5de donderdag

5-apr
12-apr
19-apr
26-apr
3-mei
10-mei
17-mei
24-mei
31-mei
7-jun
14-jun
21-jun
23-jun
28-jun
30-jun

avond

hoekmanfonds/bestuur vult in
Hemelvaart, geen lunch

avond

5de donderdag
avond
clubbelangen
bestuurswisseling zaterdag
Bestuurswisseling Essen Süd
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