
1Nova Scotia'daki kulübü-
nüz Halifax Harborside, 
üç yılda üye sayısını 

22'den 60'a çıkardı. Bu nasıl 
oldu?   

Farklı sorular sorma �ht�yacımız olduğunu 
farketmem�zle başladı. Her zaman "Nasıl daha 
fazla üye alırız?" d�yorduk. Herkes b�r�ler�n� da-
vet ed�yor, ya da b�r akt�v�teye ev sah�pl�ğ� ya-
pıyorduk. Ancak üyel�k meydan okumaları b�r 
semptomdur. Aynaya bakıp kulübümüzü nasıl 
daha çek�c� ve dayanılmaz yapab�l�r�z demeye �h-
t�yacımız vardı.

Sonuçta potans�yel b�r üyen�n b�z�mle olab�-
lecek etk�leş�m�ne baktık. Kend�m�ze şunu sor-
duk: Toplantımıza �lk defa katılan b�r�s�, ne gö-
rürdü? Toplantı odası nasıl görünüyor? B�z� bul-
maları yeter�nce kolay mı?  Oturma düzen� uygun 
mu? Ne y�yoruz?  Buradan h�zmet avenüler�m�ze 
geçt�k. Projeler�m�z nelerd�r? Heps� esk�den ber� 
devam eden projeler m�? Gen�ş kapsamlı b�r ke-
s�m �ç�n �lg�nç m�? Sıra fon yaratmaya gelm�şt�. 
Bunu nasıl yapıyorduk? Her zaman aynı k�ş�lere 
b�let satmaya çalışan del�ler g�b� m�yd�k? Bu b�-
letler� alanlar olaya katılıyorlar mıydı? Son ola-
rak da kulübümüz, b�r cuma sabahı erkenden 
kalkıp toplantısını kaçırmak �stemed�ğ�n�z �ç�n 
g�deceğ�m�z b�r yer m�? sorusunu sorduk.

  

2Attığınız adımları 
spesifik olarak belirtir 
misiniz?

Louisa Horn
7820. Bölge Guvernörü

Kulübünüzü nasıl 
çekici yapabilirsiniz

Kulüp �ç�nde bazı çalışma atölyeler� yaptık 
ve son b�r kaç yıldır kulüpten ayrılanlar �le, b�r 
kez gel�p b�r daha gelmeyenlerle, ya da katılma-
yı düşünüp vazgeçenlerle kapsamlı mülâkatlar 
gerçekleşt�rd�k. Sıklıkla yanımızdak� �nsanlara 
odaklanıyoruz. Anlamamız gereken, b�z�mle be-
raber olmamayı terc�h edenler�n ne düşündük-
ler�. Rotary Üyel�k Memnun�yet Anket� �le baş-
ladık, b�z�m akt�v�teler�m�ze daha uygun olması 
�ç�n bazı soruları daha spes�f�k duruma get�r-
d�k ve başka konular �le �lg�l� sorular da ekled�k. 
Terkedenlerle yaptığımız görüşmelerde, yüksek 
mal�yet, kulüp kültürü (fazla resm�), yemek (pek 
�y� değ�l), akt�v�telere angaje olmak ve d�ğer kül-
türlere karşı kabul etme, farklılık ve saygınlık ek-
s�kl�ğ� ortaya çıktı. Önce ağacın alt dallarındak� 
meyveler� topladık. Tab� k� herşey her zaman 
�sted�ğ�m�z g�b� olmadı ama b�r gayret göste-
r�p farklı �nsanların katılmaya başladıklarını 
görmek büyük b�r mükâfat. Karşınızdak�n� 
katılmaya �kna etmeye çalışıyorsanız, b�l�n k� 
yalnış ağaca seslen�yorsunuz. 

3 Daha spesifik olarak 
açıklayabilir misiniz?

Cezaları kaldırdık. Bazı özel sebep-
ler�nden  dolayı her toplantıya beş dak�ka geç 
gelenlere toleranslı davrandık. Büyük b�r kah-
valtı  bedel� ödemek �stemeyen ve sadece kahve 
�çmekle yet�necek üyeler�m�z �ç�n toplantı yaptı-
ğımız yer �le konuşup bazı düzenlemeler yaptık. 
Öneml� m�ktarda para get�rmeyen fon yaratma 

akt�v�teler�n� b�r kenara �� �k. Onur yürüyüşüne 
katıldık. Bütün bunlar b�r değ�ş�m�n başlangıcı 
olarak canlı, büyüyen ve farklılık �çeren b�r kulüp 
olmamızı sağladı.

Topladığımız ver�ler değ�ş�me destek �ç�n 
öneml� rol oynadı. Örneğ�n, b�r noktada büyük 
çoğunluğun kulüp törenler�n�n öneml� b�r kıs-
mından hoşlanmadığı görüldü. B�z�m durumu-
muzda örneğ�n dua etmek vardı. Belk� k�mse 
bunu önemsemez d�ye düşüneb�l�rs�n�z ama ku-
lüpten ayrılmış olan 10 k�ş�den 7's� bu konuyu 
gündeme get�rd�. 

4Halen üzerinde çalış-
makta olduğunuz başka 
konular var mı?

İçselleşt�rme konusu �le �lg�l� hep çalışaca-
ğız. Bu süregelen b�r konu. Ayrıca �nsanları an-
gaje ederken yaratıcı olmanın yanı sıra, çeş�tl� 
arzulara h�tap edeb�lecek b�r akt�v�teler yelpa-
zem�z�n olmasına da gayret etmektey�z. Toplum 
�ht�yaçları açısından ve b�z� çek�c� bulan �nsanla-
rın �ht�yaçlarına bakarsak bu hareket hal�nde b�r 
hedef görünümünde.  B�z�m sorumluluğumuz da   
bu �ht�yaçlara cevap vermek ve �nsanların tutku-
larını yaşamalarına �mkan yaratmak olacaktır.                                

—DIANA SCHOBERG
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