
Imago sessie
Annemiek Groen
Rotary Maastricht-Oost



Toelichting bij deze presentatie

• Tijdens de ledencontactdag heb ik vooral plaatjes laten zien voorzien 
van een persoonlijke uitleg. De sessies waren allen interactief. 
Deelnemers vertelden hoe er in de club gecommuniceerd werd.

• Goed om te weten: De Rotary Helpt campagne komt er weer aan. 
Er wordt gewerkt aan een nieuw systeem voor Rotary websites in 
Nederland. De voordeur naar de individuele websites wordt 
Rotaryhelpt.nl. Zorg ervoor dat je eigen project in ieder geval op deze 
website staat! 





Er zijn vast meer projecten in 
ons district! 
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Is je club actief? Draag het uit!

• In het interactieve gedeelte werd het in alle vier de sessies duidelijk 
dat social media een belangijke factor is voor het werven van leden 
en voor het werven van deelnemers bij evenementen.
Social media komt ook de naamsbekendheid ten goede van de 
Rotaryclub èn de activiteiten die de club organiseert. 

• In een van de sessies kwam zelfs aan het licht dat een club die geen 
activiteiten organiseert krimpt. 





Deel je evenementen en Rotary ervaringen

• Zet informatie op je website. Daar beginnen mensen met zoeken. Dat 
geldt ook voor de redactie van het Rotary Magazine.

• Er is een Facebookpagina voor het district 1550. Als je evenementen 
aanmaakt op Facebook kun je deze pagina medeorganisator maken 
zodat de evenementen van alle clubs in het district daar op terecht 
komen. 

• Hetzelfde geldt voor LinkedIn.



Districtspagina: 
Rotary D1550 NL



Ook al heb je niks met Facebook – er 
zitten wel 3 miljoen Nederlanders op! 
Het blijft dus een handig medium! 



Districtspagina: 
Rotary District 
1550 NL



Professionele logos beschikbaar

• Nu op Rotary.org, maar als je even de moeite neemt dan vind je ook 
al een overzicht van de logo’s in het Nederlands. Benut de 
professionele tools! Binnenkort zijn is er ook een zgn corporate brand 
pagina in het Nederlands beschikbaar. 





De volgende 2 slides zijn voorbeelden

• Voor de communicatie van de projecten Keep the Heartbeat Going is 
ervoor gekozen om de clubnaam te noemen Maastricht-Oost in 
combinatie met een Rotary logo.

• Voor een evenement in samenwerking met Roda JC is gekozen voor 
Rotary ipv de namen van alle clubs die bij het project betrokken 
waren.



Een voorbeeld uit eigen ervaring met logo uiting





Heeft je club geen communicatie expert?

Geen nood – vraag om hulp In het 1550 district helpen 

• Annemiek Groen 
• Bart Maes
• Mariecke Schippers
• Monique Nijenhof

jullie graag op weg



Vertel, deel en bouw aan ons imago!


