
met. Nick Rackers kulübe katıldığından beri sürekli olarak böl-
gede görev alan üyeler olduğunu belirtiyor. Bu ilişkiler sayesin-
de kulüp Rotary Dünyası ile daha yakın ilişkiler oluşturabiliyor. 
Kulübün iki üyesi üç bölgeyi kapsayan Rotary Yarının Liderle-
rini Arıyor (RYLA) programının yönetim yardımcıları görevini 
üstlenirken, Nick de dört yıldır RYLA danışmanı olarak görev 
üstlenmiş.

Kulüp üyeleri aynı zamanda Rotary Vakfının da önemli des-
tekçisi olduklarını ispatlamışlar. 2010-11 döneminde tüm üyeler 
Paul Harris dostu olduktan sonra, dört üye de Paul Harris So-
ciety üyesi olmuş.

Kulübün yıllık aidatı 160 dolar. Mart ayında düzenledikleri 
ve 48 kişinin  katıldığı UNO turnuvasından 1,000 dolar elde et-
mişler. her hafta düzenlenen 50-
50 çekilişinden de gelir elde 
ediliyor. Kulübün gelecek 
dönem başkanı Joseph 
Meystrik, düşük ma-
liyet yapısının önem-
li bir avantaj olduğunu 
belirtiyor. Eğlence dolu 
yaklaşım,  işlerin daha 
kolay yürümesi ve üyele-
rin bundan zevk almaları-
nı sağlıyor. Üyeler arada sıra-
da kulüp toplantısı dışında da 
yerel müzeyi gezmek, ya da bir 
uçuş simülatörğnğ denemek 
için de toplanıyorlar. 

ÖNCÜ CESARETİ
Missouri'nin Başkentinin planları Amerikanın öncülerinden olan Mimar 

Daniel Morgan tarafından yapılmıştı. Je� erson Cİty Evening Rotary Kulübü, bu 
öncü ruhu kalbinde taşırken, güçlü bir hizmet de sunuyor. 6080'inci bölgede et-
kinliğini de liste küçük olmasına rağmen dört kişi ile bölge yönetiminde görev 
almış olmasıyla gösteriyor.  

2011 yılında hortikültür eğitmeni olan Nick Rackers, ders 
verdiği üniversitenin başkanı tarafından Avustralya'ya yapıla-
cak Grup İnceleme Değişim programına müracaat etmesi tekli-
fini aldı. Onu misafir eden Rotaryen dostları eğlence ve işin be-
raber yapılabileceğini gösterdiler. "Birbirleriyle sürekli şakala-
şan ve bu şakaları hiç bir zaman da ciddi seviyeye taşımayan bu 
insanların arasında hep sevgiyi gördüm. Benimle de sanki grup-
tan biri imişim gibi çok samimi ve şaka dolu yaklaşım ile sanki 
onlardan biriymişim gibi  davranıyorlardı. Aralarında olmak is-
tiyordum. Bu insanlarla eğlenmek istiyordum."

Edindiği bu tecrübe, Nick'i Rotaryen olmaktan hoşlanabi-
leceğini düşünmeye itmiş. Je� erson Cİty'deki kulüpleri ziyaret 
etmiş ve sonunda Evening kulübünde kalmış. 1997 yılından beri 
Rotaryen olan ve daha önce de Je� erson City Breakfast kulübü-
nün başkanlığını da yapmış olan Joan Kramer, Nick'in bu seçi-
mini kulüpte gördüğü tutku nedeniyle yaptığını belirtiyor. Kra-
mer Breakfast kulübünü iş programı nedeniyle terkedip evening 
kulübüne geçmiş mecburiyetinde kaldığını da belirtiyor.

UR'nin devam ve toplantılar konusundaki yeni esnek kural-
ları kulübe de yardımcı oldu. Üyeler her hafta toplantıya katılma-
ya zorlanmıyorlar.  Kramer'e göre, katılım için değişik imkanla-
rın bulunması üyelerin kulüpte kalmalarını sağlayan önemli bir 
faktör. Ayrıca kulüp aile konusuna çok önem veriyor ve üyelerin 
çocuklarını da toplantılara ve aktivitelere getirmelerini teşvik 
ediyor. 

Kulübün dışında da bir takım ilişkilerin olması başka bir ni-

Temel olan eğlence
Je� erson City Evening Rotary Kulübü, 
Missouri, ABD 

YENİ YÖNTEM:
Cömertlik ve heyecan yaratmak, Rotary çalışmalarına yeni 

katılanların oryantasyon oturumlarında aşılanıyor. Üyeler, rutin 
ve çok ciddi olarak yapılmayan toplantıların katılımı arttırdığı 
görüşündeler. Düşük aidatlar ve sabit olmayan yemek bedelleri 
daha fazla paranın projeler ve Rotary Vakfına ayrılabileceği anlamına 
geliyor. Kulüp her zaman eyalette Vakfa en çok bağış yapan kulüpleri 
arasında yer alıyor. 

Fikirlerinizi bizimle paylaşmak için 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Kuruluş: 2002
Başlangıç üye sayısı: 24

Üye sayısı: 26

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Kulüp üyeleri İnsanlık için 
Habitat projesi çalışmasında 

(üstte); ağaç dikme aktivitesine 
katılım (altta)
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algıladıklarını belirtiyor. Rahat bir ortamda gerçekleştiği için, 
bazı komite toplantılarının da rutin toplantılar esnasında ya-
pılması, üyelerin ek  zaman ayırma ihtiyacı hissetmemelerini de 
sağlamış. 

Kulüp, yöredeki kabak festivali gibi geleneksel olan aktivi-
telere destek sağlarken, organize ettiği Jockeys & Juleps parti-
sinden ilk iki yılda 100.000 dolar elde etmiş ve bunun bir kısmını 
risk altında olna gençlere yönelik "My Friend's House" projesin-
de kullanmış. Rotaryenler buradaki çocukların yaşamlarında 
etkili oluyorlar, onlarla bowling gibi  oyunlar oynarken, beraber 
yaptıkları yemekleri de paylaşıyorlar. 

Kulübün projelerine katılımının yüksek olması diğer kulüp-
lerle de işbirliği yapmasından kaynaklanıyor. Alday bölgedeki 
kulüplerin birbirlerini desteklediklerini belirtirken "Sonunda 
hepimiz Rotary'nin bir parçasıyız; sadece farklı zamanlarda top-
lanıyoruz" diyor.

Dörtlü Özdenetim Testi için de Alday beşinci bir elemanı kat-
tıklarını ve "şerefe" diye bağırdıklarını söylerken sosyal yönün 
de unutulmaması gerektiğini ifade ediyor.

❏❏❏

HIZLI BÜYÜYEN KASABA
Tennessee Eyaletini Franklin kasabası 2017 yılında ABD'nin en hızlı büyüyen ilk 

sekiz yerleşiminden biri idi. Nashville şehrinin bu banliyösünde, o yıl dördüncü Ro-
tary kulübü kuruldu. Eski arkadaşlardan oluşan bir grup, golf oynayan aileler ve ço-
cukları nedeniyle tanışmış aileler, arkadaşlığı eğlenceli ve hizmete dönük bir amaçla 
kurulan  Downtown Franklin Rotary Kulübünün çekirdeğini oluşturuyorlar.  

 
Yıllar boyunca, Franklin, Franklin at Breakfast ve Cool 

Springs Rotary kulüpleri şehrin dokusunun bir parçası olmuşlar. 
Ancak topluma hizmet etmek düşüncesini taşıyan bir çok kişi-
nin, bu kulüplerin sabah ve öğlen yapılan toplantılarına katıla-
madıklarını gözlemleyen Lawrence Sullivan, kulübünden bu ne-
denle ayrıılmış olan Mike Alday ile temasa geçip   aynı konumda 
olan insanlarla bir grup oluşturmuş.  Gruptakiler yakın arkadaş 
olmamalarına rağmen, herkes birbirini tanıyormuş. Kulübü kur-
duklarında 40 kişi olarak planlamışlar ve toplantılarını da fark-
lı yerlerde organize etme kararı almışlar. İlk başkan Alday, üye 
sayısının çok kısa bir zaman içinda iki misline çıkması nedeniy-
le belirli bir mekanda toplanmanın daha doğru olacağını düşün-
müş. Kulüp artık Williamson Country Enrichment Merkezinde  
toplantılarını sürdürürken, kulübün yemek programı açık bar ve 
ordövr düzeninde devam etmiş.

Sosyal ağları kullanan kulübe bir çok çift müracaat etmiş. İşi 
nedeniyle daha önce öğlen toplantılarına katılamayan ve eşi de 
Rotaryen olan Candida Cleve Bannister, kocası Jerome ile bera-
ber kulübe katılmış. Daha önce 6760. Bölge Guvernörü görevini 

de yapmış olan Jerome'un iş değişik-
liği nedeniyle sabah toplanan 

kulübünden ayrılmak zo-
runda kalması sonrası 

ortaya çıkan bu fırsat, 
onun da Rotary'de 
kalmasını sağlamış. 

Cleve Bannister, 
çiftlerin da katılımı-

nın yoğun olması ne-
deniyle aidatları düşük 

tuttuklarını ve kulübü 
bir eğlence merkezi olarak 

Kulüp üyeleri İnsanlık için Habitat projesinde çalışıyorlar (üstte); 
Üyelerden Kathy Reynolds iş başında (altta)

Sosyal ağ
Downtown Franklin Rotary Kulübü, 
Tennessee ABD

YENİ YÖNTEM:
Akşam toplantıları öncesi düzenlenen ve yarım saat süren  "Happy 

Time" oturumları iletişim kurma ve üyelerin yakınlaşmasına fırsat yaratıyor. 
Kulüp üyeleri tarafından hazırlanan atıştırmalıklar ve içecekler, ful bir 
yemeğe düşük maliyetli alternatif oluştururken, yıllık aidatların da 400 
doların altında kalmasını sağlıyor.

Kulubünüzün kendini yeniden yaratması için fikir mi 
arıyorsunuz?  

rotary.org/fl exibility linkine bakınız

Berat tarihi: 2017
Başlangıç üye sayısı: 61
Bugünkü üye sayısı: 145
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