
TITLEBE THE INSPIRATION

MET HOOFD, HART EN HANDEN 

OPENING



THEMA 2018 – 2019 



BARRY RASSIN  2018 - 2019

• Support and strengthen clubs 

• Focus and increase humanitarian service  

• Enhance public image and awareness 



LEDEN VRAAGSTUK ROTARY 

• Aantal leden 15 jaar gelijk: 150.000-150.000

• 30% nieuwe leden vertrekt binnen 3 jaar  

• Kwaliteit boven kwantiteit in de club 

• Op inhoud is Rotary goed, beweegt, vernieuwt 



BELEID D1550 2018 – 2019       HOOFD - HART - HANDEN 

1. Making a difference met professionele en persoonlijke 
kennis, kunde en netwerk, anderen helpen en met andere 
organisaties en personen verbinden. 

2. Be good and tell it: naar buiten treden, vertel wat wij 
doen, laat zien wat we doen voor de maatschappij. 

3. Co–generation verbind en versterk generaties in de 
maatschappij en in de clubs, ook met Rotaract en Interact.

4. Join the club thema’s 1-3 aantrekkelijk voor nieuwe 
leden, ongeacht sekse, leeftijd of achtergrond 



SAN DIEGO  JANUARI 2018 

• Change, more flexibility, fewer traditions 
• New ideas against style thinking
• Ledenwerving, zoek nieuwe vormen bedrijf, gezin, E-clubs, 

don’t be restrictive, but be selective
• Houd leden beter vast, assessments, health checks
• Stimuleer samenwerking generaties binnen Rotary 
• Verbeter imago, treed naar buiten, maatschappij, media
• Met wat Rotary Helpt, People of Action



FOCUSGEBIEDEN



START VAN EEN MOOI JAAR 

• PETS, of hoe word ik een echte voorzitter J? 
• Vandaag! Alle presentaties op PETS site en D1550 site   
• Praat met je huidige voorzitter en oud voorzitter  
• Lees het mooie ingekorte Handboek 2018 -2019
• Kijk op rotary.org, rotary.nl, rotary.nl/d1550
• Houd contact met clubs in regio, RBC en AG
• Je kunt alle functionarissen D1550 contacten 
• En je clubleden moeten het helpen maken!  

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.nl/
http://www.rotary.nl/d1550


ROTARY HELPT JOU EN JE OMGEVING!  



PROGRAMMA

10.35 Intermezzo Marcel Stevens 
10.45 KOFFIE PETS & netwerken
11.30 PETS SESSIONS - Ronde 1
12.15 PETS FOOD - Looplunch
13.15 PETS SESSIONS - Ronde 2
14.00 District Assembly o.l.v. Gouverneur Fons Jacobs
14.30 Afsluiting door Marcel Stevens
15.00 Borrel met Live-Cooking hapjes op open vuur



PROGRAMMA 

• Korte sessies, interactief, begeleiders
• Foundation, verplicht als je grants wil aanvragen
• Co-generation, met Rotaracter/Rotarian Charlotte Elferink 
• Vocational, de basis! 
• Youth, met oa. Finse studente Veera Kemppi
• International, Susanne Foerster CDS Zürich 
• Imago, enorme belangstelling! 
• Vraag de gele PETS als je iets niet kunt vinden
• Tijd voor netwerken 



MOTTO RC CULEMBORG 2017-2018 



INKOMEND VOORZITTERS 2018- 2019:  



TWITTER

#PETSD1550


