Wat is Rotary?
Een interessant netwerk met een maatschappelijk
relevante doelstelling
Rotary is een wereldwijd netwerk van een grote
diversiteit aan mensen verenigd in serviceclubs. Onze
gemeenschappelijke drijfveren zijn:
• het bevorderen van integriteit en een beter begrip
voor elkaar en anderen teneinde daarmee het
algemeen welzijn te verbeteren;
• het hanteren van hoge ethische normen in de
beroepsuitoefening en in de privé sfeer;
• het verlenen van service aan anderen, bijvoorbeeld
door vrijwilligerswerk, onbezoldigde goede doelen
bestuursfuncties, het beschikbaar stellen van je
netwerk aan mensen die dat nodig hebben en het
meewerken aan projecten om geld op te halen voor
goede doelen.

Internationale studenten met een Rotary scolarship ontvangen
hun master Watermanagement aan het IHE in Delft. Menig lid van
onze club heeft opgetreden als ‘host’ van IHE studenten

Diverse beroepen in onze club
Het bevorderen van een beter begrip voor elkaar wordt
ondersteund door het principe van Rotary dat er per
beroepsgroep één persoon of hooguit enkelen in een
club zitten. Dat zorgt voor diversiteit. Door die
diversiteit weten we wat er in de verschillende
beroepen en organisaties speelt en leren we van elkaar.
In onze club tref je mensen uit de zakenwereld, de
agrarische sector, de dienstverlening, de zorg, de
overheidssector, de kunsten en de wetenschappen.
Voorbeelden van huidige beroepen in onze club zijn:
kinderarts, hoogleraar, melkveehouder, predikant,
advocaat, beeldend kunstenaar, diverse directeureigenaren van bedrijven, fysiotherapeut, architect,
tandarts, journalist, notaris en kunsthistorica.

Ethische normen in het beroep
Als je lid bent van een Rotaryclub word je geacht hoge
ethische normen te hanteren in je werk. Dat is mooi
geformuleerd, maar de praktijk van alledag is vaak
weerbarstig. Tegen welke problemen loop je daarbij op?
En hoe ga je daarmee om? Daarover praten we met
elkaar tijdens speciale ‘vocational servicebijeenkomsten’
en tijdens reguliere bijeenkomsten. Omdat we
vertrouwd met elkaar zijn, gebeurt dat op een hele
open, elkaar kritisch bevragende, maar ook steunende
en respectvolle manier. Dankzij onze diversiteit krijg je
verrassende adviezen en word je op nieuwe ideeën
gebracht.

Rotaryclub Delft Vrijhof
Rotaryclub Delft Vrijhof telt ongeveer 45 leden, vrouwen
en mannen, met allerlei verschillende beroepen en
achtergronden. Die diversiteit maakt onze club zo
aantrekkelijk. Je ontmoet er mensen die je niet zomaar
in je normale beroeps-, familie- en vriendenkring
tegenkomt.
Wij maken deel uit van een internationaal netwerk van
1.2 miljoen leden, verspreid over 34.000 clubs in meer
dan 200 landen en geografische gebieden.

Delftse Rotary clubs organiseren de Santa Run, de opbrengst kwam
ten goede aan Delftse Vakantie Activiteiten en Kindertuinen Delft

Rotary Delft Vrijhof

Bijeenkomsten en lidmaatschap

• Vriendschap
• Begrip, respect en diversiteit

Om enige flexibiliteit te geven in het lidmaatschap van
onze club kennen we verschillende vormen:

• ”Service above self”

•

het lunch lidmaatschap met bijeenkomsten op de 1ste
en 3de dinsdag van de maand (12:00-13:45) waarbij
de voordracht plaats vindt na de lunch;

•

het avond lidmaatschap op de 2de en 4de dinsdag van
de maand om (17:30-19:45), waarbij de voordracht
plaats vindt vóór de maaltijd. De tweede
avondbijeenkomst is gereserveerd voor een
presentatie en discussie over een dilemma in de
beroepsuitoefening van een van de leden;

• Maatschappelijk van betekenis
• Interessante programma’s en zinvolle ontmoetingen

•

Vriendschappelijke en sociale activiteiten. En soms is
er iets te vieren, formeel of informeel

het lunch & avond lidmaatschap, die de beide
bovenstaande bijeenkomsten combineert.
Lunch en avond leden zijn ook welkom op elkaars
bijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een interessant
programma met sprekers uit eigen geledingen en
daarbuiten. Door beroepspraatjes, levensberichten van
leden en ‘bedrijfsbezoeken’, waarbij we elkaars werkplek
bezoeken, leren we elkaar goed kennen en kan onderling
vertrouwen en vriendschap ontstaan èn groeien.
Om dat te versterken kennen we naast deze reguliere
bijeenkomsten jaarlijks zo’n 6 fellowship activiteiten voor
alle leden. Dit zijn sociale en vriendschappelijke
activiteiten, waarbij ook de partners van harte welkom
zijn. Denk aan: ‘walking dinners’ bij elkaar thuis waarbij
je per avond voor één gang van het diner gasten bij je
thuis ontvangt en voor de overige gangen bij een ander
aanschuift, kerst en nieuwjaarsbijeenkomsten,
bestuurswisseling, wandeltochten en soms een reis. Zo
waren we in Istanbul en Krakau onder leiding van daar
bekende (oud)leden en zijn er bijeenkomsten met de
zusterclubs in Solingen(D) en Chistlehurst (UK).

Een paar dagen in Polen

We gaan er van uit dat onze leden regelmatig aanwezig
zijn tijdens de clubbijeenkomsten. De gemiddelde
aanwezigheid is 60%. Afhankelijk van de vorm van
lidmaatschap die je kiest is dat meer of minder vaak.
De kosten bestaan uit een jaarlijkse bijdrage aan de
organisatie van €245 en de kosten van lunch of diner,
momenteel resp. €15 en €32.50, die per jaar op basis
van de gemiddelde aanwezigheid van 60% (voor de
vorm van lidmaatschap die je kiest) in rekening worden
gebracht. Daarnaast kent de club een vrijwillige jaarlijkse
bijdrage van €125 ten behoeve van de club activiteiten
in ‘community service’.

Kennis maken? Meer weten?
Heb je interesse om kennis te maken met onze club? Vul
het contactformulier op onze website in:
http://rotarydelftvrijhof.nl/contact/. Wij ontvangen je
graag tijdens een van onze bijeenkomsten. De eerste zal
naast een speciaal informatief een kennismakingskarakter hebben met mede kandidaten en leden
Kijk op onze website voor meer informatie over onze
club, onze bijeenkomsten, activiteiten en soorten
lidmaatschappen: www.rotarydelftvrijhof.nl.

