
 

Rotary is een van de grootste serviceorganisaties ter wereld die zich al meer dan 

honderd jaar inzet voor vrede en wederzijds begrip. De leden van de club zijn zeer 

divers, zowel mannen als vrouwen zijn lid, vanuit uiteenlopende beroepen en religies.   

Rotaryclub Rijswijk, een van de 4 Rijswijkse Rotaryclubs komt bijeen op dinsdag van 

12.30 tot 13.45 uur, en 1 x per maand op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.   
 

De bijeenkomsten zijn in Amicitia aan de Oranjelaan 39 in Rijswijk.  
 

 
 

Rotaryclub Rijswijk heeft een zusterclub in België in Mechelen, in Duitsland in 

Lauterbach (Hessen). De band met de club in Lauterbach is zeer hecht en jaarlijks 

bezoeken we elkaars uitstapjes. 

Onder leiding van Flip Rosdorff is er een fietsgezelschap die regelmatig op zondag gaan 

fietsen in de regio en jaarlijks een weekje ergens in Nederland of Duitsland. 
 

 
 

Doelstellingen van Rotary 

1. Vriendschap [‘fellowship’]; Het beter leren kennen van elkaar om van daaruit  

dienstvaardig te kunnen zijn.  

2.  Beroeps-ethisch handelen; in bedrijf en beroep ethische normen toepassen, het    

     waarderen door Rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen 

3.  Iets doen voor anderen; toepassen van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere   

    Rotarian in het persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven.  

4. Het bevorderen van vrede en begrip onder de volkeren.  
 

Voor meer informatie en lidmaatschap www.rotaryclubrijswijk.nl 

http://www.rotaryclubrijswijk.nl/


 

Club organisatie 

 Club Service: commissie voor het bevorderen onderlinge betrekkingen en de vriendschap  

 Vocational Service: commissie maakt plannen, die de leden van de club kunnen leiden en 

steunen bij het vervullen van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun beroep 

 Community Service: commissie ontwerpt en brengt plannen ten uitvoer, die de leden van de 

club kunnen leiden en steunen bij het vervullen van hun plicht jegens de gemeenschap 

 International Service: commissie zorgt voor de internationale contacten  

 New generations: commissie voor zaken aangaande de jeugd  

 Ledencommissie: commissie actief in werving en beoordeling nieuwe leden  

 Programma commissie: commissie verzorgt de programma’s de clubbijeenkomsten 

 Webmaster: het ontwerpen, beheren en onderhouden van de website van de club  

 Rotary Foundation: commissie met de taak het onderhouden van de contacten met de Rotary 

Foundation  

De leden Rotaryclub Rijswijk 
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