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Suggesties voor ZV

Gemeenschappelijke en 
gelaagde aanpak

Hugues Angot  GMT district c-15/09/2021



Rol van de ZV in elke club
• Geef een overzicht van de situatie van de club, de 

samenstelling, de werking, de sociale projecten, de 
fondsenwervingsprojecten, de menselijke
betrokkendheid,de staat van de site van de club, indien 
aanwezig

• Verzamelen en delen van informatie over de 
dienstverleningsprojecten van de club

• Verslag uitbrengen aan de districtgouverneur

• Initiëren en ondersteunen van een ontwikkelings- en 
wervingsplan voor de club

• Voorstellen en in herinnering brengen van de beste
werking pratijken

• Verschillende mogelijke projecten voorstellen in 
verband met de laag waartoe de club behoort

• De club steunen en haar regelmatig ondervragen over 
haar actieplan en haar algemene evolutie

• Elk gezamentlijk sociaal project en elke toenadering
tussen clubs vergemakelijken

• Herinner aan het belang van steun aan LCIF

• Bevorderen van alle vormen van opleiding (OB,Site, 
districts- of MD initiatieven )

• Doe zo nodig berroep op het district 
(bemiddeling,ondersteuning)
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Doelstelling voor netto
ledengroei in het district

- Zone 11: 2 Zone 41: 4
- Zone 12: 2             Zone 42: 2
- Zone 22: 2 Zone 51: 2
- Zone 31: 10          Zone 52: 6

Dat is, voor het district, meer dan 
30 nieuwe leden als netto groei in 
2021-2022
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Bevordering van 
aanwerving, welzijn en 
behoud van de leden

• Door suggesties voor
alle clubs
• Door specifieke

suggesties naar
gelang van het type 
club (stratum).
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Gemeenschap-
pelijke aanpak

Suggesties
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Aanwerving

• Reflexie over het functioneren van de club, 
gewoonten, werken, vermogen tot verandering
en evolutie

• Een ontwikkelingsstrategie uitvoeren die gericht
is op aaanwerving, welzijn en behoud van leden

• Een beleid van sociale zichtbaarheid ( lokale
website, twitter, facebook, instagram, Tik Tok)

• Vermeld in dit verband duidelijk de 
contactgegevens van de club en met wie contact 
kan opgenomen worden (naam, e-mailadres, 
telefoon..) 

• Te integreren in het zichtbaarheidsbeleid van     
het district en het MD

• Activiteiten openstellen voor gezinnen en 
gasten

• Alleen of met andere clubs 
voorlichtingsbijeenkomsten en gezamelijke
activiteiten ondersteunen

• Nadenken over genderdiversiteit

HA-15/09/2021



Welzijn en behoud

° Alle leden nemen deel aan de zonevergaderingen, 
die een normale clubvergadering vervangen

° Organisatie van de clubvergaderingen ; agenda, 
belangrijk onderwerp voor discussie, feestelijke, 
intellectueel, interessante activiteiten

° Overweeg feestelijke activiteiten buiten traditionele
vergaderingen, met familie en vrienden.

°Flexibiliteit in de tijden, dagen, plaatsen en middelen
om samen te komen

° Rolbeurt in alle functies en met name in het comité 

° Geef iedereen een functie, hoe klein ook, en vraag
hen regelmatig verslag uit te brengen

° Verslag uitbrengen aan iedereen op alle
vergaderingen, inclusief het comité

° Elk lid moet tijdens elke vergadering het woord
kunnen voeren; plus een rondvraag aan het eind van 
de vergadering
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Welzijn en behoud
- Aandacht aan de rol van de   
protocolverantwoordelijke
- Telefonisch contact of bezoek van alle leden die 
afwezig zijn op de vergaderingen, in het bijzonder de 
« at large », « life members » of oudere leden
- Activeer de rol van de peters
- Zet elk lid in het zonnetje bij verjaardagen,  
promoties,… en geef hen eventueel een klein
geschenk namens de club
- Bedank iedereen voor het werk dat ze doen in de 
club of elders

- Organiseer een systeem van bezoeken in andere
clubs
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Aanpak van 
de strata

Suggesties
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Intergenerationele clubs:
specifieke GMT acties
- Nodig een vriend, buurman, collega, enz. uit; 
- Nodig lokale persoonlijkheden uit ;
- Plaatselijk betrokken raken door diensten te verlenen

die op plaatselijke behoeften inspelen;
- Maak jezelf bekend via sociale netwerken;
- Werving via netwerken;
- Uitnodigen voor informatiebijeenkomsten ;
- Zorg voor een budget om de kosten van de gasten te 

dekken
- In de ondersteunde werken leiders regelmatig

uitnodigen en aanmoedigen om zich bij de club aan te 
sluiten ;

- Vrouwelijk worden, of een vrouwentak creëren, of een
gemengde jonge en oude tak creëren;

- Buiten de club reclame maken en uitnodigen tijdens de 
dienstverleningsprojecten;

- Elk jaar aanwerven
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Seniorenclubs: 
specifieke GMT acties
1. Creëer een « fan club » en nodig hen uit voor alle

activiteiten zodat zij toekomstige leden worden
2. Wijs elke GAT functie toe aan een tandem ( één of twee

ervaren leden of één ervaren en één nieuwkomer)
3. Verbied « levenslange » posities
4. Deelnemen aan de « algemene » activiteiten van het 

district of het MD
5. In het kader van een genderbenadering, een

« partnerschap » met een vrouwen of mannen club 
aanvaarden

6. Neem deel aan lokale evenementen in jullie gemeente
(buurtfeest, wedstrijd voor mooie gevels, enz) en maak
uzelf zichtbaar

7. Deelnemenn aan opleidingen (permanente verandering, 
evolutie,…)

8. Geen gelegenheid voorbij laten om de banden met 
iedereeen aan te gaan

9. Benoem een « ambassadeur » om vergaderingen van 
andere clubs bij te wonen ( ideeën,  ervaringen, gezamelijke
projecten)
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Clubs die steun nodig hebben: 
specifiece GMT acties

• Voor behoud en gezelligheid, nadruk leggen op 
vriendschapsaspect

• Zich profileren als ontvansplaats voor (jonge) 
gepensioneerden en geïsoleerde pesonnen, om 
lokale nooden van de gemeenschap tekunnen
beantwoorden

• Bevorderen van banden tussen clubs door middel
van gezamenlijke projecten

• Overweeg fusie met andere clubs

• Aandacht hebben voor leden van andere clubs die 
van club wensen te veranderen, waarbij stroperij
moet vermeden worden

HA-15/09/2021



ACTIEPLAN GMA-GMT

Yes we can,
to serve

HA-15/09/2021.


