
Week van de Open Clubbijeenkomsten 2022 
Uitslag enquête 

Deelname: 191 aangemelde clubs (in de week), ± 20 clubs (rondom die week) 

Deelname enquête: 45 clubs  

Hoe kijken jullie terug op jullie Open Clubbijeenkomst? 

Uiterst tevreden 18 (40%) 

Tevreden 20 (45%) 

Neutraal 6 (13%) 

Ontevreden 1 (2%) 

Hoeveel gasten hebben jullie verwelkomd bij de bijeenkomst? 

Gemiddeld 8,2 gasten 

Op welke wijze hebben jullie de bijeenkomst gepromoot? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Persbericht/krant 17x 

Social media 23x 

Uitnodiging gestuurd naar mensen 25x 

Leden namen gasten mee 35x 

Niet gepromoot 2x 

Verwachten jullie hierdoor nieuwe leden binnen te halen? 

Ja 37 (82%) 

Nee 7 (16%) 

Niet beantwoord 1 (2%) 

Hadden jullie een aangepaste clubbijeenkomst of het reguliere programma? 

Aangepaste bijeenkomst 27 (60%) 

Reguliere bijeenkomst 15 (40%) 

Wat vinden jullie van de organisatie van de Week van de Open 

Clubbijeenkomsten? 

Uitstekend 9 (20%) 

Goed 30 (67%) 

Neutraal 5 (11%) 

Niet goed 1 (2%) 



Welke van de aangeleverde middelen hebben jullie gebruikt? (Meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Draaiboek 6x 

Uitnodiging persoonlijk 20x 

Persbericht 17x 

Advertenties 3x 

Social media posts 13x 

Poster 3x 

Powerpoint presentatie 13x 

Logo 12x 

Geen 9x 

Zouden jullie volgend jaar weer meedoen? 

Ja 42 (94%) 

Nee 2 (4%) 

Niet beantwoord 1 (2%) 



Waarmee kunnen we jullie beter ondersteunen bij de organisatie? 

(Open vraag) 

Eerder deze Open  clubavond bekend maken om deze in te plannen... nu was het een 

ad hoc inpassing in ons programma.Ook de artikelen in de landelijke kranten laten 

plaatsten VOOR de open clubavond.... niet daarna. 

eerder opstarten; meer landelijke PR; wel goed initiatief; voor herhaling vatbaar; week 

veel eerder doorgeven ivm opname in het jaarprogramma van onze club (voor juni 

2022 tbv planning in 2023) 

Het moet uit de leden zelf komen. Ze moeten wel gemotiveerd worden. Herhaling, 

herhaling. 

Zou het niet weten. Dit was prima. 

Algemene info map of oid voor potentiele leden om mee te geven op de avond zelf - 

dan blijft het uniformKat en klare rotary powerpoint presentatie 

De ondersteuning was goed, met al het materiaal. We hadden er meer mee moeten / 

kunnen doen 

Twee weken prikken voor Open Clubbijeenkomst, wij hebben 1 x in avond en 1x 

tussen de middag. Avondbijeenkomst had denk ik meer mensen aangetrokken. Ook 

wat "fysiek" promotiemateriaal om uit te delen op de bijeenkomst (zoals het kleine 

groene informatieboekje welkom van Rotary) Aandacht in landelijke bladen heb ik niet 

gezien of gemist. 

Ik vond de foto van de poster wel erg stockfoto, echt foto's zouden leuker zijn. 

Wij hebben de informatie gekregen waar wij behoefte aan hebben. 

Niet, was in orde 

Ondersteuning was meer dan voldoende 

Was goed zo. 



Terugblik op  Open Clubbijeenkomst RcOosterwolde woensdag 6 april 2022ProcesRAN 

heeft initiatief genomen tot deze Week.Bestuur voorgelegd hieraan mee te doen; we 

waren al een ledenwerfactie begonnen en dit paste er mooi in.Bij RAN brochures “Dit 

is Rotary” opgevraagd.We hebben 21 mensen, 13 dames en 8 heren, daadwerkelijk 

uitgenodigd.Vier ervan zijn via een clublid rechtstreeks uitgenodigd en die hebben 

later een mail gekregen met wat nadere info. Die anderen zijn tevoren een mail 

gestuurd en sommigen hadden ook al contact met een Rotarian en die is dan in de 

mail ook genoemd.Daarvan zijn er 7 daadwerkelijk gekomen, 5 dames en 2 heren, 9 

mensen waren niet die avond beschikbaar maar zijn zeker geïnteresseerd de overige 

reageerden niet op de Uitnodiging.De Open ClubavondVoor elke gast hebben we 

(ruim te voren) twee Rotarians gevraagd als gastvrouw/gastheer te fungeren; de gast 

op te vangen en de hele avond te begeleiden.We hebben een normale clubavond 

gehouden, inloop, maaltijd en vervolgens een presentatie over Rotary.Een PowerPoint 

is voorbereid waarbij de voorzitter en de inkomend voorzitter allebei een deel van die 

presentatie verzorgden. Een algemeen deel over Rotary en een deel over de eigen 

club. Ook voor eigen clubleden was dat de moeite waard.De gasten ontvingen de  

brochure “Dit is Rotary” met een inlegvel over onze eigen club bij het naar huis gaan. 

NazorgEen van de aangewezen gastvrouw/gastheer-leden is gevraagd met de gasten 

nog eens contact op te nemen hoe ze het vonden etc. We hebben de indruk dat van 

de 7 daadwerkelijk gekomen gasten er 4 lid willen worden en van de genodigden – 

gezien hun interesse – verwachten we ook nog wel een 3 tal leden “over te houden”. 

Over ondersteuning   www.Rotarywoc.nl  over onze ervaring.We hadden verwacht dat 

er iets van een landelijke campagne in de dagbladen of social media zou zijn vanuit de 

RAN o.d. Dat was - volgens mij- niet zo.  Clubs moesten de pers zelf benaderen enz.  

Langs de A28 stonden - een paar jaar geleden- prachtige Billboards met "Rotary Helpt" 

en zoiets zou deze campagne kunnen ondersteunen. We hebben mensen zelf 

benaderd te komen, er is niemand geweest die zich uit zichzelf aanmeldde. Er moet 

een "trigger" zijn dat mensen naar onze website/ Facebook/Insta  gaan kijken. En als je 

niet iets in de publiciteit/openbaarheid brengt d.m.v.  krant, radio spotje of billboard,  

zoekt men dat niet zelf. Nu hebben we mensen zelf benaderd en uitgenodigd. Op zich 

was deze Open Clubbijeenkomst dan een prima aanleiding, zowel binnen onze eigen 

club en als kapstok om mensen uit te nodigen. Vanuit die hoek bezien is deze 

landelijke zeker geslaagd. 

Niets concreet; ik vond het materiaal en de formats fijn. Iemand van ons heeft de 

formats aangepast naar onze eigen club en dat ging allemaal prima. 

Het idee om een 'open dag' te organiseren was prima. Juist met een beperkt aantal 

deelnemers krijgen de gasten een beter idee van een echte clubavond. Voor herhaling 

vatbaar. Of er nieuwe leden uit voortkomen?? Dat was niet de insteek. Ondersteuning 

niet nodig voor dit initiatief. 



Ik denk dat de landelijke aandacht al veel helpt. Artikelen in kranten moeten we het 

(nog) niet van hebben 

Door de website voor de gasten/ geïnteresseerden toegankelijk en functioneel te 

maken 

Toch landelijk meer bekendheid geven. 

Combinatie met andere clubs in de regio 

Landelijke advertenties, algemene bekendheid van de open dagen 

Support was prima, geen concrete adviezen voor steun. 

Geen aanbevelingen, was wat ons betreft zeer goed georganiseerd vanuit Rotary! 

Niets, was perfect! Hulde voor het initiatief! 

We moeten een volgende keer eerder starten 

stukken eerder beschikbaar en draaiboek was wel beperkt. 

Geen idee, ik vond het erg compleet 

Meer landelijke promotie. 



Hebben jullie tips voor ons? 

(Open vraag) 

we gaan dit een keer herhalen in september op eigen gelegenheid 

Actief in ieders netwerk rond kijken. en persoonlijk benaderen. 

We hebben het ook op de website geplaatst 

Het moet duidelijk een kennismaking zijn en het "open stellen" van de club werd soms 

wat te open ervaren...We gaan dus vooraf met de leden de gasten / genodigden delen 

Wij hadden naambordjes voor de clubleden en de gasten.Wij hadden de gasten goed 

verdeeld over de tafels tijdens de lunch.Wij hadden XON Nieuws (een landelijke TV 

zender die een filmpje maakte), ze hadden ons zelf benaderd. Dit zouden wij niet 

meer doen want je hebt geen invloed op wat ze uitzenden. Er zaten een paar vreemde 

shots bij en met name de oudere leden kwamen in beeld. Het filmpje is makkelijk te 

vinden op you tube bij XON Nieuws.Deze actie levert zoals het er nu voorstaat drie en 

misschien vier nieuwe geschikte leden op. 

Nee. Wat voor ons jammer was was dat van de 5 mensen er 3 ziek waren of een zieke 

collega hadden waardoor ze niet konden komen. Anderzijds nodigen we die dus 

alsnog uit voor een reguliere bijeenkomst, dus komt het goed. 

Meer keuze in beeld advertenties. Onze club is 55 plus, dan geeft een jonge vrouw in 

beeld toch echt een verkeerd signaal 

HerhalenTips en ervaringen delen van andere RC 

Enige landelijke publiciteit organiseren.Over de vraag hierna of we volgend jaar weer 

mee zouden doen: nee, waarschijnlijk niet (tenzij er landelijk reclame wordt gemaakt 

en we aanmeldingen krijgen). Misschien over twee jaar wel, na 1 jaar lijkt ons dat te 

snel. Bovendien is deze bijeenkomst  eigenlijk door onszelf geheel georganiseerd, de 

Open Clubbijeenkomst was slechts aanleiding maar we kunnen een dergelijke 

bijeenkomst op dezelfde wijze gewoon organiseren wanneer we dat zelf willen en dat 

ook goed uitkomt. 

Ik hoop dat dit een jaarlijks terugkerend iets wordt. Rotary is voor iedereen die 

belangstelling heeft en dat idee moet nog wel een beetje indalen, dus....vooral 

doorgaan! 



Inhoudelijk hebben we het materiaal niet goed bestudeerd.Op de avond zelf hadden 

we al een andere niet te verplaatsen activiteit gepland.Tip; Volgende keer eerst eerder 

aankondigen.- Dit i.v.m. met de reeds gemaakte afspraken in de agenda. 

Mensen die geweest zijn interviewen en die wereldkundig maken. 

Communiceer ook in het voortraject met de clubs die zich hebben aangemeld 

regelmatig over de stand van zaken 

We hebben het persbericht gestuurd naar de streekbladen. Zijn deels ook geplaatst, 

maar geen reacties.Misschien kunnen wervende artikelen vanuit WOC in regionale 

bladen, met ondersteunende persberichten in streekbladen, tot een hoger resultaat 

leiden. 

Meer landelijke publiciteit in landelijke media/publieke omroep. De Lions hebben 

bijvoorbeeld campagnefilmpjes in de bioscoop. 

Verwachtte spotane aanmeldingen maar die bleven dus uit terwijl er maar 2 Haagse 

clubs op de lijst stonden. 

Misschien vrije inloopdagen aankondigen in regionale streekbladen met vermelding 

clubdagen/tijden/locaties in de regio in één campagne, zodat het niet op individuele 

clubs aankomt maar als een grote Rotary NL actie met accent op toegevoegde waarde 

van clubs voor fellowship en maatschappelijke projecten, meer accent op regionaal en 

minder op internationaal. Ook accent op what’s in it for me? als potentieel lid. 

Er is ook landelijk communicatie geweest. Waar kan ik die een volgende keer opvragen 

of bekijken? 

Nee, ga zo door! 

Algemene opmerking: het is een mooie aanleiding om een goed Bring a Friend to 

Become a Friend programma te organiseren. Met Hans van Breukelen was het 

natuurlijk een groot succes. Het zorgde er voor dat na de coronabeperkingen de 

attendance weer een stuk hoger was. 

Gele people of action hesjes voor nieuwe leden n.a.v. de open clubbijeenkomst actie 



Eerder opstarten. Misschien hebben we eerdere communicatie gemist maar om hier 

een succes van te maken moeten de clubs minstens 3 maanden van tevoren starten 

met planning en invulling., 

Iets meer Rotary reclame, billboards, kranten en socialmedia 

Landelijk persbericht versturen, ik weet niet of het er was, dan heb ik het gemist. 

Ik zou een social media company op linkedin zetten over wat Rotary is en doet. Met de 

vraag aan rotarians die te delen. Nu krijg je een groepje dat toch al geïnteresseerd is. 

Mogelijk bereik je met zo’n campagne een groep die Rotary niet kent of een verkeerd 

beeld er van heeft. 



Week van de Open Clubbijeenkomsten 2022 
Impressie van clubs 

Wij hadden een geslaagde bijeenkomst zowel voor 

bestaande leden als de 4 gasten die we hadden 

uitgenodigd. Het idee is dit na de zomer vakantie 

nogmaals te herhalen. 

 

Rotary club Goes-Reimerswaal 

Bijgaand een impressie van onze open clubdag RC 

Amsterdam Blauw op 6 april 2022. Voorzitter 

Vincent Somers spreekt leden en 9 geïnteresseerde 

gasten (aspirant leden) toe. 

Rotary club Amsterdam Blauw 

 

Er zijn twee Diemenaren op onze open avond 

komen kijken. Het kon geen beter moment zijn, 

want onze inkomende voorzitters, gaven een 

presentatie over hun visie op de club voor de 

komende twee jaar. De avond was enorm 

interactief want alle leden konden hun mening over 

fellowship, attendance en projecten voor de lokale 

gemeenschap kenbaar maken via een app op hun 

mobiel. Een hele leerzame avond over hoe wij 

onszelf zien en hoe anderen ons zien. 

      Rotary club Diemen 

Er waren zo’n 130 mensen van 7 serviceclubs en 

daaronder waren veel introducees. Met recht een 

open bijeenkomst.  

Rotary club Franeker 



 

We hadden 9 gasten en inmiddels 1 lid erbij. Van 

de overige 8 denken/hopen we er ook nog een 

aantal binnen te halen, maar dat is nog onzeker. 

We beschouwen het als een groot succes wat zeker 

voor herhaling vatbaar is. 

Rotary club Geertruidenberg 

Een goed bezochte bijeenkomst en waaraan 14 

geïnteresseerden deelnamen. 

Rotary club Houten 

 

Naast 20 leden, hebben we 8 gasten gehad, 

waarbij diverse clubs op Walcheren en wij Rotary 

Middelburg, hebben er deze week de vluchtelingen 

te gast. 4 vluchtelingen zijn opgehaald bij A58 die 

onze gast waren. 

Rotary club Middelburg 

 

Sander van Essen van mijn club Naarden-Bussum 

vertelde over ons project de Gooise 

Verhalenwedstrijd. (We vertelden ook over onze 

andere projecten en ik mocht iets vertellen over 

Wat is Rotary eigenlijk voor een club?). Wij vonden 

het een goeie actie. Wij hadden ongeveer tien 

externe gasten en het ziet er naar uit dat enkelen 

van hen gaan terugkomen en wie weet lid worden? 

Rotary club Naarden Bussum 



 

We hadden zestien sprankelende gasten, die we 

ontvingen in Concertgebouw De Vereeniging. Het 

was een heerlijke, gezellige, goede clubavond, met 

onder meer een rondleiding achter de coulissen. 

We hebben ons beste beentje voorgezet, voor onze 

club, maar ook voor Rotary. 

Rotary club Nijmegen-Zuid 

Bijgaand een foto van de open avond, bij RC 

Purmerend Polderland, waar 10 gasten zich 

hadden aangemeld. 

Naast een PP die we deels van jullie hadden 

gekregen en een kahoot quiz en een 

spreekster, was het een heel aardige avond. 

Rotary club Purmerend Polderland 

 

Gisterenavond een heel leuke open avond van de 

Rotaryclub Rijswijk in de Rijwijkse schouwburg: In 

een debat over energie transitie hebben wij 

verschillende aspecten van de overgang naar 

duurzame energie voor bedrijven en particulieren 

gediscuteerd. 70 mensen - waarvan ongeveer de 

helft niet lid van Rotary - zijn in gesprek gegaan 

met onze drie sprekers. 

Rotary club Rijswijk 

 

Het was een inspirerende avond met interessante 

externe spreker (Marianne vd Anker, ombudsman 

Rotterdam eo). Er waren 10 introducees, waarvan 

een aantal al hebben aangegeven lid te willen 

worden! 

Rotary club Rotterdam Stad 



 

Wij hebben een leuke en goede avond gehad met 

enkele gasten waarvan er iig 1 (bijna) als lid kan 

worden bijgeschreven. 

Rotary club Texel 

 

We hadden 6 bezoekers. Op de avond hadden we als 

externe spreker Oekraïne kenner en journalist 

Diederik Kramers. Het was een zeer geslaagde 

avond. 

Rotary club Vlaardingen 80 

Het was een groot succes met uiteindelijk 11 

gasten. 

Rotary club Walcheren 

 

We mochten 7 gasten ontvangen die alle zeven zeer 

geïnteresseerd waren. 

Dank je wel voor dit initiatief! 

Rotary club Zevenbergen 



 

Er waren 11 belangstellenden! Het was een zeer 

geslaagde bijeenkomst! Na afloop kregen de gasten 

en info boekje over Rotary mee dat ons district 

heeft gemaakt. 

Rotary club Ambt Almelo 

 

Als spreker hadden wij uitgenodigd Klaas Wilting en 

er waren die avond 22 leden en 12 gasten 

aanwezig. 

Rotary club Medemblik 


