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Aanleiding tot het schrijven van dit stuk                                                        
 
Rotary Club Nijmegen bereikt dit jaar de leeftijd van 90 jaren, een prachtige leeftijd en een 
verleden waar de club trots op mag zijn! 
Om de toekomst met vertrouwen in te kunnen gaan, staan we stil bij een aantal zaken. We 
spraken hierover op 25 september en 8 oktober jl. met elkaar, onder andere naar aanleiding 
van het door het bestuur opgestelde “praatstuk”. 
Uit deze gesprekken kwamen  een aantal betekenisvolle vragen naar voren: wie willen wij 
zijn als club? Wat bindt ons en wat is ons gezamenlijke doel voor de komende jaren? Hoe 
willen we gezien worden door onze omgeving? Vragen die aanzetten tot reflectie.  
We proberen een aantal stappen voor de toekomst van onze club uit te zetten, met 
inachtneming en respect voor wat de club in het verleden gepresteerd heeft.  
We hebben als bestuur weliswaar veel ervaring, maar ook de wijsheid niet in pacht.  We 
gaan graag in gesprek met de clubleden om te zoeken naar antwoorden op de vragen van 
deze tijd. 
 
Missie van de Club 
 
Rotary Club Nijmegen maakt deel uit van het wereldwijde Rotarynetwerk en onderschrijft 
haar waarden. We handelen vanuit de voor Rotarians bekende 4 way test: 
 
Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen of doen, geldt: 

1. is het waar?  

2. is het billijk voor alle betrokkenen?  

3. bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  

4. komt het alle betrokkenen ten goede? 

 
We maken gebruik maken van de kennis en de ervaring van leden die al lang lid van Rotary 
zijn en we richten onze blik op de toekomst, met respect en waardering voor het Rotary-
verleden. We beseffen ons terdege dat het gedachtengoed van Rotary ook in deze 21e eeuw 
een factor van belang kan vormen. 
 



RC Nijmegen streeft ernaar dat de leden de bijeenkomsten graag bezoeken, omdat het 
boeiend en inspirerend is om naar de bijeenkomsten te gaan. We zetten in op het 
uitgangspunt: “Ik kom, tenzij …” Wisselende tijdstippen kunnen daarbij helpen, voor 
werkende leden zijn avondbijeenkomsten beter te combineren met hun andere drukke 
bezigheden. 
 
De inzet voor maatschappelijke projecten (Service above self) is bij RC Nijmegen groot, de 
leden doen daarin graag mee. Dat is een groot goed dat onze club al 90 jaar kenmerkt. 
Onze club wil graag nieuwe leden werven. Enerzijds omdat er dan nieuw elan in de club 
komt en anderzijds om het mooie gedachtengoed van Rotary in de toekomst te kunnen 
waarborgen. 
 
Deze constateringen samen bindend, komen we tot de volgende clubmissie: 
 
“Wij zijn als Rotaryclub een groep mensen, die een betrokkenheid bij elkaar ervaart, én 
maatschappelijke betrokkenheid toont middels projecten die wij doen. De leden zijn heel 
verschillende mensen, die graag als vrienden bijeenkomen in een sfeer die vertrouwelijk is. 
Dat maakt het mogelijk om over onze professionele en andere engagementen uit te wisselen 
op een niveau dat er toe doet.  
Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich in heel verschillende activiteiten, we vertellen 
hierover graag meer. Maar wij hebben twee bijzondere speerpunten, namelijk een 
internationaal project ten bate van kansarme kinderen in Indonesië en een project in 
Nijmegen met de islamitische basisschool Hidaya.”  
 
Waar willen we ons op richten in de komende periode? 
 
1. Nog meer verbinding door elkaar vaker in kleine en informele setting te ontmoeten. 
 
2. Gezamenlijk op zoek naar nieuwe, leden. Maatschappelijke inzet én diversiteit zijn daarbij 
belangrijke items. We gaan reflecteren op de vraag wat wij als club eigenlijk te bieden 
hebben aan jongere professionals. We willen actiever uitdragen wie wij zijn, wat we doen en 
waar we voor staan. 
 
3. Mooie aansprekende voordrachten van interne én externe sprekers en uitstapjes, deels in 
de middag, deels in de avond. Iedereen kan op deze manier een tijdstip kiezen die bij hem of 
haar past. 
 
4. Projecten die zich over een langere termijn (jaren) uitstrekken. We kiezen voor een 
beperkt aantal projecten en volgen deze langere tijd. Serieuze opties zijn: Stichting Sumbing 
Bibir, een project dat al lange tijd geleid wordt door een van onze leden, de Quiet 500 die 
armoede in Nijmegen aanpakt en het jubileumproject dat zich richt op Nijmeegse kinderen 
die een onderwijsachterstand dreigen op te lopen. Deze drie projecten vragen voor 
meerdere jaren onze zorg, aandacht en inzet, die we ook graag willen borgen. Hoe we dat 
gaan doen, gaan we nog nader vormgeven. 
Het doen van deze projecten kan een belangrijk onderdeel van onze identiteit vormen:  “wij 
zijn die club die….”. Op deze manier kunnen we ook naar buiten om nieuwe leden aan te 
trekken en de zittende leden beter te verbinden aan de club.  



 

5. Meer uitwisseling en samenwerking met de andere Nijmeegse Rotaryclubs. 
 
6. Last but not least: Trots op onze club. 
 
Tot slot 
We willen onze energie op constructieve wijze inzetten. 
En voorop staat: We kunnen dit alleen SAMEN doen! 


