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De ijsberg is een perfecte illustratie 
van wat onze Rotaryclub is: boven water 

zie je interessante activiteiten en je merkt 
dat er “goede doelen” gerealiseerd worden. 

Maar het gigantische onzichtbare draagvlak van 
dat alles, het grootste deel van die ijsberg, blijft  
onopgemerkt. Deze flyer wil je meenemen 

in het geheel.



Welkom bij onze Rotaryclub, Sint-Gillis – Stekene Camasiacum. Wij zijn een 
club die vrij en zelfverzekerd, met verve maar zonder toeters of bellen en zon-
der franjes een opmerkelijke plaats bekleedt in het wereldwijde landschap 
van Rotary. We vertellen graag over het hoe, waarom en wat van deze groep 
vrouwen en mannen.
Het Rotarymotto is Service Above Self.  Rotary verwacht dus dat je iets geeft 
van jezelf. Dat je dienstbaar wil zijn aan de samenleving en dit in de praktijk 
ook zichtbaar maakt. Dat doe je via lokale en internationale hulpprojecten 
waarvoor de club de fondsen verzamelt. Je stelt ook je (vak-)kennis ter be-
schikking, je schenkt een deel van je tijd en jezelf aan de gemeenschap. Zie 
dat als ‘investering’ van een Rotarylid en daarvoor krijg je een mooie return 
on investment…  

Wat doet deze club?
Kort gezegd: onze club is een open gemeenschap van mensen die geloven dat 
zij anderen kunnen helpen, niet als Einzelgänger, maar samen als een team 
van vrienden.  Dit is de beste reden om Rotariër te worden: je grijpt de kans 
om als vrienden iets voor anderen te doen. 

“Niemand die erbij was zal ooit vergeten dat we met de club 
een weekend in Limburg samen waren met de gehandicapten-
verenigingen. De dankbare ontroering bij die mensen en het 
groepsgevoel van onze leden is niet te beschrijven.”

Onze club werkt dus zowel lokaal als internationaal. We steunen projecten in 
onze twee gemeenten en in de ruimere regio. Daarvoor werken we geregeld 
samen met clubs uit de buurt. Recent schonken we bv een bestelwagen aan 
de vzw VOEDSAAM, die voedselbanken organiseert in een zestal Wase ge-
meenten. 

“Rotary is voor mij ook ontspanning. Onze jaarlijkse fietstocht met 
de club en de ontmoeting met de zusterclub uit Nederland wil ik niet 
missen!”

Internationaal zijn wij actief voor organisaties met eigen projecten in Afrika, 
Azië of Latijns-Amerika. Via Rotary International - als één van de zowat 35 000  
Rotaryclubs in 163 landen - nemen wij ook deel aan bijvoorbeeld de uitroeiing 
van polio of aan crisishulp bij grote rampen. Samen met de ruim 1,2 miljoen 
Rotariërs wereldwijd proberen we zo bij te dragen tot een betere wereld voor 
iedereen.  

1



Vergaderen en meer…
We vergaderen op donderdagavond bij een gezellige maaltijd in ons club-
huis Art Nouveau te Sint-Gillis. Op die vergaderingen willen we ons vooreerst 
ontspannen en onze vriendschap beleven. Natuurlijk blijft ook onze machine 
werken, het Rotarywiel blijft draaien. We bespreken de clubwerking en de 
lopende of geplande projecten. We inviteren sprekers over onderwerpen die 
ons in de dagelijkse bezigheid kunnen ondersteunen, die als vorming kunnen 
dienen of gewoon ontspannend zijn. 

“De club werkt hard om centen bijeen te krijgen, je moet je 
inspannen om dat telkens weer waar te maken. Maar je weet  
dat het voor de goede zaak is.” 

Partners zijn in onze club elke week welkom, maar we hebben ook maan-
delijks de zogenaamde partnervergaderingen waarop alle partners expliciet 
uitgenodigd worden. Partners worden in onze club trouwens sterk betrokken 
bij de gewone werking, niet alleen bij de zogenaamde social events. 

“In de korte tijd dat ik lid ben heb ik op onze vergaderingen al 
heel wat boeiende sprekers gehoord over tal van onderwerpen. De 
tafelgesprekken konden zowel mijn man als mijzelf enorm boeien.” 

Rotaryleden van andere clubs komen wel eens op bezoek op onze vergade-
ringen, zoals elk rotarylid op bezoek kan gaan bij alle andere clubs, waar ook 
ter wereld… Als lezer van deze flyer ben je ook vertrouwd met onze ‘open’ 
vergaderingen… 

Wat leden doen
Rotary verwacht van de leden dat ze minstens de helft van de wekelijkse 
vergaderingen bijwonen, dat ze het jaarlijks lidgeld betalen (zowat 160 Euro 
per jaar) en meewerken aan de doelen van de club. Bij de toetreding belooft 
een lid bovendien ook te leven en handelen volgens de ethische rotarische 
principes van vriendschap, waarheid en oprechtheid.  
Concreet engageren de leden zich ook in commissies als bijv. Dienst aan de 
Gemeenschap, de clubwerking, onze PR en natuurlijk ook voor de verschillen-
de initiatieven voor de broodnodige fundraising. 

“Je kunt het egoïstisch noemen, maar het geeft je een enorme 
voldoening als je dank voelt van de vertegenwoordigers van een 
project.” 
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Behalve hun lidgeld betalen de leden uiteraard ook de maaltijden (of 10 Euro 
per vergadering waarop je verontschuldigd bent). Op de betaling van dat vast 
recht maken wij een uitzondering voor jongere leden . Zij hebben het door 
hun familiale en professionele situatie soms moelijker om zich wekelijks vrij 
te maken, daarom springen we bij hen ook wat soepeler om met de 50% aan-
wezigheid op de vergaderingen.
Als rotarylid geniet je van het clubleven, maar de club verwacht ook flink 
wat van jou. Misschien ontbreekt het je aan tijd om je een heel jaar te en-
gageren. Toch draag je de werking van onze club een warm hart toe en wil je 
meewerken? Voor wie in dat geval verkeert, bestaat het project-lidmaatschap. 
Dan engageer je je voor bv. de voorbereiding van een evenement en neem je 
deel aan de werking van die commissie. In dat kader kom je ook naar enkele 
clubvergaderingen. Wellicht smaakt dat naar meer en opent het de poort 
naar een ‘volwaardig’ deel uitmaken van onze club… Lid worden van onze Ro-
taryclub is niet gewoon een win-winsituatie, maar een kans op win-win-win. 
Al zeggen wij het zelf 1

Engagement – lid worden
Je ziet, lid zijn van onze club, betekent wel wat. Deze flyer vertelt wie we 
zijn en wat we doen, maar voor wie interesse heeft om lid te worden is het 
nodig dat wij elkaar wat beter leren kennen. Daarom kun je de club bij wijze 
van spreken enige tijd aan den lijve ondervinden vooraleer belangstelling 
en sympathie tot engagement en lidmaatschap leiden. Spreek een van onze 
leden aan en die maakt je wegwijs in hoe dat kan gebeuren.

‘What’s in it for me?’ 
“Rotary is voor mij al die jaren een bron van vriendschappelijke 
contacten geweest.”

Je aandeel en inzet bezorgt je een mooi dividend. De vriendschap en de vol-
doening die het dienstbaar zijn je bezorgt vormen de rijkste vergoeding die 
je kunt bedenken. Dat mogen wij in deze club al twintig jaar ervaren… maar 
er is meer: 
Eén: in een steeds complexer wereld, vervullen Rotaryclubs één van de basis-
behoeften van een mens: de behoefte aan vriendschap, kameraadschap. Het 
is een van de redenen waarvoor Rotary in 1905 opgericht werd en het blijft 
ook hier het cement dat onze leden samenhoudt. 
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1  Elke rotariër mag zich jong van hart voelen, maar daarmee bedoelen we mensen jonger dan 40.



Daarnaast ontwikkel je professionele relaties, er vormt zich een netwerk met 
een veelzijdig gamma aan competenties en specialismen. In zo’n verband 
leer je van elkaar en geef je steun zodat we samen anderen kunnen steunen.  
Ten derde: op de vergaderingen leren we van elkaar, we ontvangen gast- 
sprekers over een verscheidenheid aan onderwerpen. We doen ook heel wat 
nuttige ervaring op bij het organiseren van fundraising voor onze projecten 
in binnen- en buitenland… 

De clubcenten
Zonder centen draait het Rotarywiel niet! De kernwoorden hiervoor zijn 
SPONSORS en FUNDRAISING.
Om geld voor die doelen te verzamelen steunen we op de zeer gewaardeerde 
sponsoring en op drie stevige pijlers, elk met een mooie traditie: 

- de Oesterparty, een groot netwerkgebeuren dat traditioneel in juni 
plaatsheeft;

- de jaarlijkse quiz, met zo’n 250 deelnemers die samen met ons een 
ontspannende avond beleven;

- het concert van januari waar we naar een muzikale topper luisteren en 
achteraf op een verzorgde receptie kunnen napraten. 

De drie pijlers van onze fundraising zijn projecten waarbij we als stevig team  
samenwerken, de handen uit de mouwen steken en genieten van het resultaat. 
Samen met het sponsorgeld leveren die evenementen ons de middelen op om 
concrete doelen te steunen, sinds onze stichting begin deze eeuw. 
Om alles in goede banen te leiden zijn er tal van commissies waarbij je kan 
aansluiten. Meer over dit alles in een goed gesprek !

Last but not least: ONZE PROJECTEN 
Met enige fierheid tonen we hier een kriskras overzicht van projecten die we 
in de loop van ons 20-jarig bestaan konden waarmaken. De werking evolueert 
voortdurend. Ideeën en inzet worden heel erg gewaardeerd en zijn de moto-
ren die het Rotarywiel doen draaien.    
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JEUGD 
Loopbaanacties
Orgaandonatie
Chirolokaal De Klinge
Akabe 
Klimmuur Hoge Geest
Sportkamp Sint-Gillis
Snoezelruimte Pieternel Stekene
Wedstrijd Herinnerings - vredeseducatie
RYLA       
HEP 
Toneel: Eefje Donkerblauw
Po

INTERNATIONAAL
KALASI – zonnepanelen 
Congo 
Waterputten Afrika
PolioPlus Rotary International
Acties en uitrusting See and Smile
Noodhulp Tsunami, Nepal, Filippijnen 
School Finado Ethiopië
Junglekids India
School Madagaskar
Mamas for Africa

LOKAAL
Makkelijk Lezenpleinen
Rolstoelpad Panneweel
Liftbusjes
den Durpel Sint-Niklaas
huifkarrentochten 
Blindenhond
Dagcentrum Sint-Niklaas
weekend mindervaliden Maasmechelen
Scheldeparades
uitstappen KVG-MS–liga: boottocht,toneelvoorstellingen 
Planckendael
Keuvelkoffers Erfgoedcel Waasland
Olijf De Kaai Stekene
Kunst in de gemeente
VOEDSAAM : aankoop bestelwagen en steun voor uitrusting 
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