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OP TEVREDENHEID BOUW JE GEEN VERANDERING.
1. Doe niet jong, blijf jezelf.
Gooi overbodige ballast overboord die jongeren niet leuk vinden.
Zie het vooral als een vernieuwing van de club.
2. Probeer nieuwe gebruiken.
Eigenlijk is het begrip ”verjonging” een vreemde term. Het gaat veel meer om vernieuwing van de
clubs en vermindering van allerlei hinderlijke regels, dan komen de jongeren vanzelf.
3. Verjonging zit (niet) tussen de oren.
Geen jongere vindt het interessant dat er eindeloos wordt gepraat over kledingvoorschriften,
de bevoegdheden van bv de clubmeester, classificaties, assiduïteiu, Paul Harris of huishoudelijke
reglementen. Het zelfbeeld van de leden klopt niet met het beeld van de jongeren: de jongeren
zien een elitaire club oudere mannen en vinden dat problematisch. Als zich dat vastzet, is er
weinig reden tot vernieuwing: op tevredenheid bouw je geen verandering.
4. Met elkaar praten en samenwerken.
Leg contact met Rotaract groepen of jongere Rotary groepen in je omgeving.
Tegelijk moet de relatie meer inhouden dan alleen vreedzamen co-existentie.
5. Weinig vergaderen, veel aanpakken.
Regelmatige contacten met bv., de Ronde Tafel, Rotaract want jonge leden trekken
jonge leden aan. Of nieuwe bewoners benaderen of actieve sportbeoefening met clubleden.
6. Geef clubkinderen een rol.
We kunnen een spannend debat organiseren met onze eigen (klein) kinderen.
Ze willen eens weten waar pa of ma heen gingen.
Met bespreking van een actueel thema voor twintigers.
7. Niet afwachten, gewoon doen.
Houd bij bijeenkomsten altijd rekening met leden met jonge kinderen, probeer de contributie zo
laag mogelijk te houden, zoek actief contact met een Rotarygroep in de buurt om samen
dynamische programma’s te ontwikkelen, leg nadruk op het informele karakter, zeer niet nodeloos
over regels, benadruk bij ledenwerving het internationaal karakter, voer voor jongeren
aansprekende service-acties uit.
En niet afwachten: doen !

