
fikri konusunda tereddüt geçirmekte idiler. Ancak Amersfoort 
Young Ambition kulübü üyeleri kulüp projelerine katılım ve kat-
kıları ile bu endişeyi giderdiler. Mevcut eski kulüplerle çalışırken 
gençler, şimdi siz bize ilişki ağını getirin, biz de size yaratıcılıkla 
ilham kaynağı olalım diyorlar.

Yeni kulübün toplantısı oldukça gayri resmi bir stile sahip, 
hatta biraz düzensiz bile denebilir. Toplantıda birer arkadaş gibi 
oturuluyor. 15 dakikalık bir sürede her toplantıda bir kişi en çok 
ilgisini çeken bir konuyu gündeme taşıyor. Her üye bunu yılda en 
az bir kez yapıyor. Birde toplantıların "Nasılsınız" bölümü var ki 
orada yeni üyeler hayatlarını kendi bakış açılarıyla anlatıyorlar. 
Bu yaklaşım üyeleri daha çok yakınlaştırıyor.

Bu beraberlik ve yek vücut olma yaklaşımı ülkedeki iki gün 
süren gönüllülüğü vurgulayan NL-
Doet (Hollanda Yapar) günlerin-
de ve kulüp üyelerinin "Wal-
king for Water"adlı Afrika'da 
ve Hollanda'da su kullanma 
ve temiz su içme konusun-
da bilinçlendirme aktivite-
lerine katılım ile de ortaya 
çıkıyor. Ve işlerde sürekliliği 
sağlamak için şimdi de Rotary 
kulübü olarak bir Rotaract ku-
lübü de kurma arzusundalar.

Rotary Koordinatörü ve 
1570. Bölgenin GDG'si Rob 
Klerkx, Amersfoort kulübü-
nün Rotary çarkını tam anla-
mıyla döndürdüğünü, bir Ro-
taract kulübünden doğduğunu, şimdi de tekrar bir Rotaract ku-
lübünü doğuracağını vurguluyor. 

ÇEVREDEKİ DOSTLAR
Amersfoort Young Ambition Rotary kulübünün kuruluşunun arkasındaki 

güç, "Viendschop - dostluk" idi. Birbirleriyle olan teması kaybetmek istemeyen 
ve 30'lu yaşlarına yaklaşan Rotaraktörler, Rotaract kulübünü kapatıp, Rotary ku-
lübüne çevirdiler. Yeni kulüp yeni fikirler, hizmete odaklanma ve eğlence ruhu-
na odaklanıyor. Üyeler imkanları kısıtlı olan çocuklara Noel'de hediyeler veriyor, 
engelliler için yapılmış bir bahçenin renovasyonunda çalışıyorlar. Sıra oyuna ge-
lince ise hiç kimse bu kulüple rekabet edemez. 1.500 adet monopoly seti satan 
kulüp, ortaçağdan kalma bir kuleden kaçan sihirbaz oyunu ile de dikkatleri çekti.

Amersfoort Young Ambition Rotary Kulübü, fon yaratma ile 
eğlenceyi çok iyi düzenliyor. Sihirbazların "kaçış odası" oyunun-
dan esinlenen kulüp, 1787 yılında barut patlaması sonucu yok 
olan bir kilisenin kalıntıları arasında iki değişik aktivite düzen-
ledi. Aktivitede takımlar bir bulmacayı çözdükten sonra, kilise-
nin kalıntıları arasında bulunan The Tower of our Lady olarak 
adlandırılan kuleden kaçmaya çalışıyorlar.  

Üyelerden Johan Birkho� , olayı şöyle anlatıyor: "Bir çözüm 
bulmanız, bulmacayı çözmeniz, biraz oyun oynayıp bunların so-
nunda kapıyı açacak anahtarı bulup, kasabayı tehlike konusunda 
uyaracak çanı çalmanız gerekiyor."

Tarihi bir mekanın proje için kullanılması bir kulübün ce-
saretle başarıya adım atmasının güzel bir örneği. Rotaract yaş 
sınırına yaklaştıklarını görüp Rotary'ye dönüşmek bu grup için 
adeta tabii bir evrim olmuş. Birkho�  Eemvallei-de-Heuvelrug 
Rotaract kulübünü kuran 18 yaşındaki gençler grubunun bir ele-
manı imiş. Kulüp 2013'te ismini Amersfoort Rotaract Kulübü 
olarak değiştirmiş.

Birkho� , Rotaract kulübünü kapatıp Rotary kulübüne başla-
mak grubu birarada tutmanın bir yoluydu diyerek değişimi anla-
tırken, gruptaki bir çok gencin birbirlerini Rotary vasıtasıyla ta-
nıdıklarını da irdeliyor.

Şehirdeki diğer Rotary kulüpleri başka bir kulüp kurulması 

Üstte: Rotaryenler bir proje için 
gerekli aletleri  hazırlarken; 
altta: kaçış odası projesi ise 

değişik kostümleri kullanma 
için de fırsat yaratınca, bundan 
faydalanan iki üyeyi görülüyor. 

Dostlar ve aile
Amersfoort Young Ambition Rotary Kulübü 

Hollanda 

YENİ YÖNTEM:
Ayda iki defa toplanan kulüp için teklifsiz ve samimi 

yaklaşım önemli. Projeler üzerinde strateji belirlerken, 
misafirleri dinlerken, kişisel tanıtımlar sonrası ve Rotaryenlerin 
seçtikleri konular üzerindeki konuşmalar sonrası üyeler  
toplantıları içki içip sosyalleşerek kapatıyorlar. Yıllık 300 dolar 
olan aidatın Hollanda'daki diğer kulüplerin yaklaşık dörtte biri 
olması gençlerin kulübe olan ilgisini arttırıyor.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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rı çok iyi ve hiç de çekingen değiller. Wits, işin başından itiba-
ren bir lobi grubu olarak görülmek istemediklerini ve bu neden-
le de başka mesleklerden üye aradıklarını ve bunları avukatlar, 
denetçiler, danışmanlar, insan kaynakları görevlileri ve kültür 
dünyasının insanlarından seçmeye çalıştıklarını söylüyor.

Başta Başbakan olmak üzere parlamentodaki bir çok mil-
letvekili ve görevli ile ilk isim bazında ilişki kurabilmek elbette 
ki çok faydalı. Bu ilişkiler sayesinde kulübün ilk projesi de başa-
rı ile sonuçlanmış. 2017 yılının Eylül ayında İrma adlı fırtına-
nın St. Maarten adasında 3 milyar dolardan fazla zarara neden 
olması sonrası, kulüp St. Maarten'de "Medya'nın Rolü" adlı bir 
oturum, sonrasında da Karayip büfesi ve salsa dansı partisi or-
ganize etmiş. Bunun sonucu, adada gazetecilik eğitiminde kul-
lanılmak üzere 23.000 dolar fon yaratılmış. 

Kulüp üyelerinin çoğunluğu 40-50 yaşları arasında ve üçte 
ikisi de kadın. Kulüpteki bu farklılıklar, kulübe konuşmacı ola-
rak gelenler arasında da farklılıkların oluşmasını sağlamış, Bir 
solcu politikacıyı ya da bir sendika temsilcisini konuşmacı ola-
rak bu kulüpte görmek mümkün.

Kısa bir süre içinde kulüp önemli gelişme göstermiş. Baş-
langıçtaki tereddüt, üye yapmak için civarda bulunan 8 tane 
daha kulübün olmasından kaynaklanmakta imiş ama rekabet-
ten korkan kulüplerin çoğu da eski kulüpler olmuş. Ancak Den 
Haag Niewspoort Rotary kulübü üyelerinin geçmiş Rotary tec-
rübesi olmaması, bir anlamda diğer kulüpleri rahatlatmış.

Wits'in her Rotaryene tavsiyesi ise basit: Herhangi bir şeye 
başlamak için korkmanıza hiç gerek yok. Bu cümleyi onun adı-
na sizler de kullanabilirsiniz.

TOPLUM BİLİNCİ
Niewsspoort (Haber Kapısı), Lahey'de bulunan bir basın merkezi olup, Hollanda 

ve civarındaki gazeteciler, politikacılar, lobiyistler için bir sosyal merkez. Gayriresmi 
toplantıların yer aldığı bir mekan olmanın yanı sıra basın toplantıları, konuşmalar ve 
diğer aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Bu merkezde toplanan yeni bir Rotary Kulü-
bü, bu bağlantılar ağı içinde kendi haberini yapmak için çalışmalar yapıyor.

 
Bundan dört yıl önce bir iş değişikliği nedeniyle Lahey'e 

taşınan Jan-Willem Wits, yeni bir Rotary kulübü ararken, 
Hollanda'nın 1600. bölgesi geçmiş dönem guvernörü Wou-
ter Van Putten'in, Hollanda'nın ortasında uluslararası etki-
si olabilecek bir kulüp kurmayı düşündüğünü öğrendi. Wits, 
çevresindeki arkadaşlara ve yerel sahnede etkili olan bazı 
tanıdıklarına, sıfırdan bir kulüp kurma konusunda yardım-
cı olup olamayacaklarını sordu.

Wits, Eylül 2017'de oluşturduğu grup için şunları söylüyor: 
"Adaylarımızın bir çoğunun Rotary geçmişleri yoktu ve ken-
dilerine yapılan teklif karşısında şaşırmışlardı zira Rotary'yi 
biraz kapalı bir oluşum olarak görüyorlardı. Yakın zamana ka-
dar daha önce Rotary'ye katılmış tek kişi bendim." İletişim da-

nışmanı olan Wits, daha önce Utre-
cht Kromme Rijn Rotary kulübü 

üyesi idi. Yaklaşımın başarı-
sı yeni bir kulübü başlatmış 
oldu.

Haftalık toplantılarını 
Cuma günü Niewspoort'ta 

yapan kulübün üyelerinin 
bir çoğunun iletişim geçmiş-

leri var. Her birinin bağlantıla-

Üst resimde kulüp üyeleri birarada görünüyor; küçük resimde 
soldan sağa GDG Wouter van Putten, Ja-Willem Wits ve 2017-18 

bölge guvernörü Harriette Verway görünüyor.

Mesajı yaymak
Den Haag Nieuwspoort Rotary Kulübü, Hollanda

YENİ YÖNTEM:
Den Haag Nieuwspoort Rotary Kulübü, Lahey şehrinde kısa veya 

uzun vadeli görev ile gelen ve Hollanda dışında Rotaryen olan kişilerin 
Rotary faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir 
kulüp. Lahey Hollanda Parlementosunun şehri olduğu gibi, Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Adalet Divanı da burada bulunuyor. Ancak kulüp 
kurulduktan sonra daha önce Rotary'ye girmeyi hiç düşünmemiş olan 
kişilerin de katılmasına neden oldu.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
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