grondslagen van rotary

de organisatie van rotar y
Rotary International,
’s werelds oudste organisatie
van serviceclubs, omvat ruim
31.500 clubs in 166 landen.
Haar leden vormen een
wereldomvattend netwerk
van betrokken zakelijke en
professionele leiders die
vrijwillig hun tijd en talenten
geven om de maatschappij
waarin zij leven te dienen.
Het motto van Rotary,
‘Service Above Self’, dient
als voorbeeld voor de
humanitaire geest van de
organisatie, die ruim
1,2 miljoen leden telt.
Een sterk onderlinge
‘Fellowship’ en een
gemeenschap met inhoud en
de inzet voor internationale
serviceprojecten, kenmerken
Rotary wereldwijd. Rotary
mag zich verheugen in een
rijke, soms complexe traditie
en organisatorische structuur
met vele programma’s en
gewoonten die verwarrend
kunnen zijn voor nieuwe en
zelfs niet zo nieuwe leden.
De bijlage ‘Grondslagen van
Rotary’ voorziet in de
basiskennis en zal leden en
toekomstige leden een beter
beeld van Rotary geven.

DE ORGANISATIE VAN ROTARY

Rotary is in essentie ‘bottom up’ georganiseerd. De meest inspanningen op het gebied
van dienstverlening spelen zich dan ook af op clubniveau. De districts- en de internationale structuur zijn opgezet om de clubs te ondersteunen meer dienstbaar te zijn op regionaal en internationaal niveau. Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde associatie Rotary International (RI) behoren. Iedere club kiest de eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en
reglementen van Rotary. De clubs zijn gegroepeerd in 529 districten, elk geleid door een
districtsgouverneur, die als zodanig functionaris is van RI. De districtsorganisatie, met
inbegrip van assistent-gouverneurs (AG) en verscheidene commissies, ondersteunt de
clubs.
DE BOARD

De 19 leden tellende Board of Directors - of kortweg de Board - van RI inclusief de President RI en de Inkomend President, komt eens per kwartaal bijeen om het beleid vast te
stellen. Traditiegetrouw ontwikkelt de President RI - die jaarlijks gekozen wordt - een
thema waar dat jaar de nadruk op komt te liggen. Voor het jaar 2004-2005 is het thema
‘Celebrate Rotary’.

1905

De advocaat Paul Harris
organiseert in Chicago op
23 februari de eerste
bijeenkomst die tot de
oprichting van de
Rotaryclub Chicago leidt.

1906

RC Chicago zorgt voor
een openbaar toilet
buiten het stadhuis, het
eerste Community
Serviceproject van
Rotary.

1910 - 1911

HET SECRETARIAAT

Het hoofdkantoor van RI is gevestigd in Evanston, een voorstad van Chicago in de staat
Illinois (Verenigde Staten). Wereldwijd zijn er zeven andere officieel erkende administratiekantoren namelijk in Argentinië, Australië, Brazilië, India, Japan, Korea en Zwitserland (Zürich). Terwijl de President RI het boegbeeld van de organisatie is, is de
General Secretary van RI de uitvoerende, leidinggevende persoon, die aan het hoofd
staat van ongeveer 300 mensen op het hoofdkantoor. In Nederland kennen wij het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland dat is gevestigd in Amsterdam.
VERANTWOORDELIJKHEDEN

De club is de hoeksteen van Rotary. Binnen het kader van de club wordt het merendeel
van het betekenisgevend werk verricht. Effectieve clubs streven ernaar het fundament
van hun lidmaatschap te steunen of te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die
nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan
de Rotary Foundation, deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die
in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club. Wat rotarians uit Rotary
halen, hangt grotendeels af van wat ze erin stoppen. Veel eisen die aan het lidmaatschap
worden gesteld, zijn ontworpen om de leden ten volle te laten genieten van Rotary.
ATTENDANCE

Door de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen ervaren leden het gevoel van Fellowship
in de club en verrijken hun professionele en persoonlijke kennis. Als leden hun eigen
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Paul Harris gekozen als
eerste president van de
‘National Association of
Rotary Clubs’ op de
eerste Rotaryconventie

1911 - 1913

Clubs opgericht in
Canada, Groot-Brittannië
en Ierland; de naam van
de organisatie verandert
in ‘International
Association of Rotary
Clubs’. Het tijdschrift
‘National Rotarian’ wordt
uitgebracht.
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p r o g r a m m a ’s v a n r o t a r y i n t e r n a t i o n a l
wekelijkse clubbijeenkomst moeten missen, worden ze aangemoedigd bijeenkomsten van andere Rotaryclubs bij te wonen een gebruik dat rotarians overal ter wereld een warm welkom
garandeert. Bezoekadressen van Rotaryclubs staan vermeld in
de ‘Official Directory’, of kijk via de ‘Club Locator’ op de internationale website: www.rotary.org.

1915 - 1916

Goedkeuring voor club
op Cuba, het eerste
niet-Engels sprekende
Rotaryland.

DIENSTBAARHEID

1916 - 1917

President Arch Klumph
doet het voorstel een
steunfonds in het leven te
roepen, de voorloper van
de ‘Rotary Foundation’
(TRF).

1923

RC Amsterdam is de
eerste Rotaryclub in
Nederland; huidig
Rotaryembleem wordt
aangenomen.

Regelmatige ‘attendance’ helpt de leden ook een andere belangrijke verantwoordelijkheid te nemen - het deelnemen aan serviceprojecten van de club. Leden raken betrokken bij hun club
door steun te geven aan lokale en internationale projecten en zij
kunnen hun tijd en talenten beschikbaar stellen daar waar deze
het hardst nodig zijn.
LEDENBESTAND

Om de clubs sterk te houden is iedere rotarian verantwoordelijk
voor aanwas van nieuwe leden. Nieuwe leden kunnen eveneens
gasten naar bijeenkomsten brengen of uitnodigen deel te
nemen aan een serviceproject. De waarde van Rotary spreekt
voor zich en de beste manier om de belangstelling van potentiële leden op te wekken is door ze het gevoel van Fellowship en
service uit de eerste hand te laten ervaren.
Ieder Rotarylid heeft de verantwoordelijkheid om de interesse
voor Rotary bij nieuwe leden levend te houden. Een goede Fellowship binnen de club en betrokkenheid bij serviceprojecten in
een vroeg stadium, zijn de beste manieren om het lidmaatschap
van de club te verstevigen.

1942 - 1943

Rotaryconferentie in
Londen over onderwijs
en culturele uitwisseling
is de eerste stap op weg
naar de UNESCO.

BEGINSELEN VAN ROTARY

In de geschiedenis van Rotary hebben zich enkele basisprincipes ontwikkeld om rotarians te begeleiden naar het ideaal van
dienstvaardigheid en hoge ethische normen. Het doel van
Rotary werd voor het eerst geformuleerd in 1910 en is door de
jaren heen met de uitbreiding van Rotary’s missie aangepast. In
een bondige omschrijving staan het doel van de organisatie en
de verantwoordelijkheden van de individuele clubleden.

1945 - 1946

Negenenveertig rotarians
helpen met het opstellen
van het Handvest van de
VN.

1946 - 1947

Stichter Paul Harris sterft
in Chicago; stroom van
gelden van rotarians om
Fellowship-programma in
leven te roepen.

1948 - 1949

Eerste 18 ‘Rotary
Fellows’ studeren in het
buitenland, een voorloper
van ‘Ambassadorial
Scholars’.

DOELSTELLING

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van
het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige
ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en
bevorderen van:
• Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot
dienstvaardigheid;
• De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep,
de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het
waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om
de maatschappij te dienen;
• De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere
rotarian in het persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;
• Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en
vrede door een wereldomvattende fellowship van mensen die
werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het
ideaal van dienstvaardigheid.
CLASSIFICATIEBEGINSEL

Het classificatiebeginsel waarborgt dat iedere Rotaryclub de
zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap
(waarin de club opereert) vertegenwoordigt. De classificatie
van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar zaak of beroep. Het
aantal leden dat onder die classificatie valt, wordt beperkt door
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de grootte van de club. Het gevolg is een verscheidenheid aan
beroepen, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke
bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren.

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS (RYLA)

Clubs en districten sponsoren seminars om kwaliteiten en leiderschap van jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar te
versterken en te erkennen.

AVENUES OF SERVICE

De vier ‘Avenues of Service’, gebaseerd op het doel van Rotary,
vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary
waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.
• Club Service - Richt zich op het versterken van Fellowship en
verzekert zich ervan dat de club doelmatig functioneert.
• Vocational Service - Moedigt rotarians aan anderen te dienen
door middel van hun beroep en door hoge ethische normen te
betrachten.
• Community Service - Beslaat de projecten en activiteiten die de
club onderneemt om het leven in de omgeving te verbeteren.
• International Service - Omvat acties die ondernomen worden
om het humanitaire bereik van Rotary over de wereld uit te
breiden en begrip voor elkaar te bevorderen en vrede te
bewerkstelligen.
4-WAY TEST

De zogeheten ‘4-Way Test’, wereldwijd leidraad voor rotarians
in hun zakelijk en beroepsmatige leven, werd door rotarian
Herbert J. Taylor bedacht in 1932. Sindsdien is deze vertaald in
meer dan 100 talen.
• Is het waar?
• Is het billijk voor alle betrokkenen?
• Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
• Komt het alle betrokkenen ten goede?

WORLD COMMUNITY SERVICE (WCS)

Rotaryclubs en districten vormen internationale deelgenootschappen om hulp te bieden aan een service project van een
club of district in een ander land; veel van deze projecten krijgen fondsen vanuit Rotary Foundation Humanitarian Programs toelagen.
THE ROTARY FOUNDATION

De volgende programma’s en dienstverlenende
mogelijkheden zijn ontworpen om rotarians te
helpen te voorzien in de behoeften binnen hun
eigen gemeenschap en de hand uit te steken om
mensen in nood over de hele wereld te helpen.

INTERACT

Rotaryclubs organiseren en sponsoren deze service organisatie
voor jongeren van 14 tot 18 jaar; meer dan 9300 clubs in 114
landen.
ROTARACT

Rotaryclubs organiseren en sponsoren leiderschap, professionele ontwikkeling en de service organisatie voor jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar; meer dan 7500 clubs in 156 landen.
ROTARY COMMUNITY CORPS (RCC)

Rotaryclubs organiseren en sponsoren groepen van niet-rotarians die eraan werken om hun leefgemeenschappen vooruit te
helpen; bijna 5000 RCC’s in 74 landen.

De Rotary Foundation (TRF) is een not-for-profit organisatie.
De missie van TRF is de inspanningen van RI te ondersteunen
in het vervullen van het doel van Rotary, namelijk het kweken
van wereldwijd wederzijds begrip en vrede door middel van
lokale, nationale en internationale humanitaire, onderwijskundige en culturele programma’s.
FINANCIËLE ONDERSTEUNING

In 2002-2003 ontving TRF in totaal 133 miljoen dollar aan bijdragen en besteedde in dat jaar 94 miljoen dollar humanitaire
en onderwijskundige programma’s die uitgevoerd worden door
clubs en districten.
Giften van rotarians gaan naar het Annual Programs Fund dat
toelagen (Grants) en prijzen (Awards) toekent middels programma’s van de Foundation, en naar het Permanent Fund, een
schenking (Endowment) waarvan alleen de opbrengsten worden besteed ter ondersteuning van de programma’s van TRF.
Daarbij wordt gezorgd dat de levensvatbaarheid van TRF op de
lange termijn verzekerd blijft. Iedere dollar die door rotarians
via contributie bijeen wordt gebracht, draagt bij aan de humanitaire en onderwijskundige programma’s zodat rotarians hun
diensten internationaal kunnen uitbreiden. Clubs en districten
dienen verzoeken in en ontvangen Foundation subsidies om
vele waardevolle projecten over de hele wereld uit te voeren. In
een poging voldoende middelen bijeen te krijgen voor de financiering van deze programma’s lanceerde TRF de campagne
‘Every Rotarian, every year’, waarin wordt beoogd dat ieder lid
jaarlijks 100 dollar overmaakt.

ROTARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL

Gericht op groepen die op recreatieve, beroepsmatige en gezondheidsgebieden werken, staan open voor alle Rotarians en
hun echtgenotes met gemeenschappelijke interesses; ongeveer
75 Fellowships.
ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE

Rotarians en hun gezinnen brengen wederzijdse bezoeken aan
andere landen, verblijven in elkaars huizen en leren van culturen uit de eerste hand.
ROTARY VOLUNTEERS

Terwijl iedere rotarian een vrijwilliger is, geven honderden van
hen met speciale vaardigheden en ervaring via RI hun krachten
aan service in het buitenland; dit gebeurt elk jaar gedurende
kortere periodes.
ROTARY YOUTH EXCHANGE

Clubs en districten sponsoren en verlenen onderdak aan studenten van 15 tot 19 jaar die naar het buitenland reizen om een
jaar te studeren of voor een verlengde vakantie; ongeveer 7000
studenten per jaar.

A. HUMANITAIRE PROGRAMMA’S

Subsidies uit humanitaire programma’s stellen rotarians in staat
om hun steun voor internationale service projecten te versterken zoals het verschaffen van waterputten, eerste onderkomens,
medische zorg, cursussen om te leren lezen en schrijven en
andere essentiële zaken voor mensen in nood. Deelname van
Rotary is de sleutel tot het succes van deze projecten.
1. District Simplified Grants stellen Rotarydistricten in staat
een deel van hun ‘District Designated Fund’ (DDF) te gebruiken voor serviceprojecten of humanitaire projecten in hun
eigen land en/of gemeenschap.
2. Individual Grants subsidiëren reiskosten en algemene uitgaven van rotarians, Foundation leerlingen en Rotaractors om
hulp te bieden in delen van de wereld waar hun deskundigheid
vereist is.
3. Matching Grants assisteren Rotaryclubs en districten om
‘World Community Service’ projecten uit te voeren met clubs
in een ander land.
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1962 - 1963

Eerste Interact club
gevormd in Melbourne
(Florida, VS); ‘World
Community Service’
programma uitgebracht.
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1965 - 1966

‘Sput’ Teenstra is de
eerste Nederlander die
de functie van president
RI vervult; Matching
Grants en Group Study
Exchange (GSE)
programma beginnen.

1968 - 1969

Rotaract programma
gestart.

1979 - 1980

‘Foundation Grant’ om
vijf miljoen Filippijnse
kinderen te vaccineren
tegen polio; dit is de
voorloper van PolioPlus.

1984 - 1985

Rotary lanceert het
PolioPlus programma en
de campagne om
120 miljoen Amerikaanse
dollars op te brengen en
alle kinderen ter wereld
te vaccineren.

1985 - 1986

Het aantal leden komt
boven de 1 miljoen.

1987 - 1988

Met behulp van de
campagne PolioPlus
brengen rotarians
wereldwijd 247 miljoen
Amerikaanse dollars op.
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BELANGRIJKE BIJEENKOMSTEN

B. EDUCATIEVE PROGRAMMA’S

1988 - 1989

De eerste vrouwen doen
mee in Rotary. Rotary
komt terug in Hongarije
en Polen.

1994 - 1995

Het westelijk halfrond
wordt poliovrij verklaard.

1998 - 1999

Rotarycentra voor
internationale studies in
vraagstukken van oorlog
en vrede gevestigd.

2000 - 2001

Het westelijk deel van de
Stille Zuidzee wordt
poliovrij verklaard.

2001 - 2003

Europa wordt poliovrij
verklaard. Rotary kondigt
een slotcampagne aan van
80 miljoen Amerikaanse
dollars om polio
wereldwijd in 2005 uit te
roeien.
De voorbereidingen voor
het eeuwfeest van Rotary
zijn in volle gang.

Onderwijsprogramma’s zijn opgezet om internationaal begrip
te bevorderen door mensen van verschillende landen en culturen bijeen te brengen. Rotarians nemen deel aan deze programma’s door beursstudenten gastvrijheid te verlenen, Group Study
Exchange (GSE) teams te begeleiden en door andere activiteiten.
1. Ambassadorial Scholarships deze beurzen worden jaarlijks
toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren.
2. Rotary World Peace Scholarships worden toegekend aan individuen om te studeren aan ‘Rotary Centers for International
Studies’ die zich bezig houden met het oplossen van vraagstukken over oorlog en vrede.
3. Group Study Exchange is een uitwisselingsprogramma tussen
districten in verschillende landen voor zakenmensen en
beroepsgerichte mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot
40 jaar.
4. Rotary Grants for University Teachers worden toegekend in
het hoger onderwijs aan universitair personeel om in het buitenland les te geven op een wetenschappelijk terrein dat van
praktisch nut is voor mensen in een land met een laag inkomens niveau.

Gedurende het Rotaryjaar worden verschillende bijeenkomsten
gehouden die rotarians bij elkaar brengen om ideeën te delen,
successen te vieren, van Fellowship te genieten en de toekomst
te bepalen.
De grootste van de internationale bijeenkomsten is de conventie van RI. Deze wordt jaarlijks in mei of juni op een andere
plek van de wereld gehouden. De conventie is een levendige,
vier dagen durende bijeenkomst kenmerkt zich door toespraken
van wereld- en Rotaryleiders en er worden presentaties gehouden van programma’s, waarbij men op spectaculaire wijze een
afspiegeling van de plaatselijke cultuur voorgeschoteld krijgt.
In het kader van het honderdjarig bestaan wordt de internationale conventie in in het Rotaryjaar 2004-2005 gehouden van
18-22 juni in Chicago.
Presidentiële conferenties worden ieder jaar in verschillende
delen van de wereld gehouden, waarbij men zich bezighoudt
met kwesties die door de RI president vastgesteld zijn, in het
algemeen gericht op het gebied waar de conferentie plaatsvindt.
Deze conferenties bieden stof voor temperamentvolle discussies
en gelegenheid om internationale ‘service partnerships’ te vormen.
Rotarians worden aangemoedigd de districtsconferentie samen
met hun partner bij te wonen. De conferentie is een jaarlijkse
vergadering die motiverend is en waarop club- en districtsactiviteiten worden gepresenteerd; een evenement waarbij Fellowship centraal staat en die rotarians de gelegenheid biedt te ervaren dat Rotary meer is dan de eigen club.
HET VERANDERENDE GEZICHT VAN ROTARY

Rotary kan reageren op de noden van de dag, van kinderzorg
tot vluchtelingenwerk tot plattelandsontwikkeling en de strijd
tegen polio. Op plaatselijk en op internationaal niveau heeft
Rotary een overvloed aan creatieve programma’s ontwikkeld;
van initiatieven om risicojongeren te helpen tot humanitaire
subsidies voor armoedebestrijding.
Er hebben zich nogal wat veranderingen voorgedaan binnen
Rotary. In de jaren ’80 begonnen vrouwen in het zakenleven en
als professionele leiders de gelederen te versterken. Rotary is in
toenemende mate geïnternationaliseerd, waarbij inmiddels
tweederde van de hedendaagse rotarians buiten de Verenigde
Staten woont. De technologie verandert ook de manier en snelheid waarmee rotarians met elkaar communiceren, hun activiteiten promoten en bezig zijn met de Rotaryzaak.

C. POLIOPLUS

Het PolioPlus programma geeft zowel gelden voor het vaccin
en het transport behorend bij grootschalige vaccinatiecampagnes, als steun voor het mobiliseren van de maatschappij, voor
toezicht en voor laboratoria om de laatste stappen te zetten om
polio wereldwijd uit te bannen. Het doel is de totale uitroeiing
van polio wereldwijd in 2005, het jaar waarin het eeuwfeest van
Rotary wordt gevierd. Er is inmiddels meer dan 600 miljoen
dollar bij elkaar gebracht door Rotary en de partners onder wie
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Unicef en de Amerikaanse ‘Centers for Disease Control and Prevention’.

2005

Rotary bestaat 100 jaar
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Voor meer informatie over Rotary, bezoek de website:
www.rotary.org.

‘Grondslagen van Rotary’ is een speciale
uitgave van Rotary International.
Een uitgebreide versie van deze tekst is ook
te vinden in het boekje ‘Wat is Rotary?’
(editie 2004), dat wordt uitgegeven door de
Stichting Rotary Administratie Nederland.

