YENİ KULÜP
YÖNTEMLERİ
Grand Cayman Sunrise R.K.
Üye Sayısı: 60
Rotaract Kulübü: Grand Cayman

Central Cayman Island R.K.
Üye Sayısı: 65
Rotaract Kulübü: Rotaract Blue

Grand Cayman Sunrise Rotary Kulübü
her zaman üye sayısını arttırmaya çalışmakta.
Kulübün üyelikten sorumlu üyesi Hazel Brown,
her zaman yeni üye alabilmekte olduklarını belirtiyor.
Ancak bu üyeler yeterince kendilerini vermedikleri takdirde,
kısa bir müddet sonra ayrılıyorlar.
Ancak bir grup yeni üye farklılık gösteriyor. Kulübün sponsoru olduğu Grand Cayman Rotaract kulübü ile çok güçlü bir
ilişkisi var ve Rotaryenler, Rotaraktörlerin hizmette çok iyi partner olmalarının yanı sıra, çok da iyi Rotary kulübü üyesi olduklarını tespit etmişler. Brown "Yeni bir üye Rotaraktör ise, geçiş
kusursuz oluyor. Onları zaten eskiden tanıyor ve aramızda olmalarından memnuniyet duyuyoruz" diyor.
Rotaryenler ve Rotaractörler birbirlerini çok iyi tanıyorlar
zira birbirleriyle etkileşimleri çok sık oluyor. Yılda bir kaç kez,
Rotaraktörler sponsorları olan Rotary kulüp toplantısını yönetiyorlar ve bir toplantının prosedürünü baştan sona uyguluyorlar.
Bu onlara Rotary kulübünün bir parçası olma duygusunu verirken, Rotaryenlerin de genç ve dinamik hissetmelerini sağlıyor.
Rotaraktörler aynı zamanda Rotary kulübünün organize ettiği her aktiviteye davet ediliyorlar. Bu aktiviteler sosyal toplantılardan, yerel ve uluslararası hizmet projelerine, kulübün aylık
olarak düzenlediği ve yatırım, emeklilik planlaması ve etiket gibi
çeşitli konularda konuşmacıların sunum yaptığı mentorluk gecelerine kadar çeşitli aktiviteleri kapsıyor.
Katılım iki yönlü de olabiliyor. Grand Cayman Rotary kulübü üyeleri rutin olarak Rotaract toplantılarına katılıyorlar ve Rotaract toplum hizmeti projelerine katılıyorlar. Brown, kulübü ile Rotarakt
kulübü arasındaki ilişkinin organik, yaşayan ve nefes alan bir ilişki olduğunu belirtiyor. Böylece,
Rotaraktörlerin Rotary'ye katılmaları durumunda, hoşgeldiniz
halısını şimdiden onlar için sermiş oluyorlar.
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Rotaraktörler adanın
Rotary kulüplerine
gençlik aşısı yaptılar
YENİ YÖNTEM :

Grand Cayman adalarındaki iki Rotary Kulübü beraberce projelere ve sosyal organizasyonlara katılarak
aralarındaki bağı güçlendirdiler. Her iki taraf da
bundan kazançlı çıktı: Rotaraktörler mentorluk fırsatı yakaladı ve projelerine destek buldular, Rotary
kulüpleri de farklılıklarını arttırarak gençlerin işleri
yapış yöntemlerini öğrendiler
Solda: Grand Cayman Rotaract Kulübü üyeleri bizlere Çocuk Felcine
Son'a ne kadar yakın olduğumuzu işaret ediyorlar. Altta: Rotaract Blue
üyesi Marzeta Bodden (sağda) Cedric Gidarisingh'i kulübe kabul ederken

Yakındaki Central Cayman Adaları Rotary kulübünün de
sponsoru olduğu Rotaract Blue kulübü ile, kulüp toplantılarının
bazılarını Rotaraktörler tarafından yönetilmesi de dahil olmak
üzere benzer bir ilişkisi var. Kulüp başkanı William Inniss, Rotaractörlerin ne zaman ihtiyaçları varsa, her zaman yanlarında
olduklarını, fon toplama, reklam, ne isterlerse her zaman orada
olduklarını söylüyor.
Inniss kulübünün Rotaract'dan Rotary'ye geçiş konusuna
önem verdiğini zira bir çok Rotaraktörün liderlik pozisyonunda
bir hizmeti daha önce de yapmış olduklarını ifade ediyor. Inniss, onlara önce Rotaryen olma şansı verdiklerini, daha sonra
da hizmete geçişlerini sağladıklarını belirtiyor.
Her iki kulüp de katılan Rotaraktörlere indirimli bir ücret
uygulaması yapıyor. Bunun yanı sıra, Central Cayman Rotary
Kulübü toplantılarında değişiklik yaparak gençlerin de katılımlarını arttırmaya çalışıyor. Bu nedenle toplantı yerlerini bile
değiştirmişler ve kulübün rutin yemekleri haricinde alakart bir
menünün de sunularak daha ekonomik yemek yeme imkanını
sağlamışlar.
Bir Rotary kulübünün Rotaraktörleri daha iyi entegre edebilmesi için neden yöntemlerini değiştirdiğini sorabilirsiniz. Bu
davranış sonucu yaratılan farklılık kendinden bir değer ifade
ediyor ki bu da yapılan hizmet projelerinde, sosyal aktivitelerde,
toplantılarda ve liderlik konusunda kendini gösteriyor. Kulüp
başkanı Inniss konunun esasını şöyle özetliyor: "Rotaraktörler
ile olan iyi bir ortaklığı geliştirmenin en geçerli yolu eğlenceli,
yeni fikirleri denemekten çekinmeyen ve geçmişimize de saygı
duyarak hareket eden enerjik bir liderler grubu oluşturmaktır."

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Yeni üye kategorileri
yeni üyeleri de
beraberinde getiriyor
YENİ YÖNTEM :

Kulübün üye sayısı 20'nin altına düştüğünde, kulüp
liderleri yepyeni bir üyelik yapısı sunmanın mevcut
üyeleri tutma ve yeni üye kazanma konusuna çare olabileceğine inanarak radikal bir adım attı. Alınan riskin
karşılığı iki yıl içinde %61'lik üye artışı ile karşılığını
gördü.

YENİ KULÜP
YÖNTEMLERİ
Central Ocean R.K.
Toms River New Jersey
2015'de üye sayısı: 18
2017'de üye sayısı: 29

PROJELERE ODAKLANMAK:

New Jersey'nin Central Ocean Toms River Rotary kulübü, yaşları 30
ile 89 arasında değişen, kadın-erkek oranı eşit olan bir üyelik yapısına sahip. Kulübün güçlü bir proje listesi var zira tüm üyeler hizmet
konusuna direkt olarak katılmanın önemli olduğuna inanıyorlar.
Kulüp üyeleri 2017-18 döneminde kendi aralarında küçük gruplar
oluşturarak dokuz projeyi ele aldılar ve farklı projelerde aynı anda
çalışma imkanını yarattılar..

2015 yılının Temmuz ayında Mike Bucca Central Ocean
Rotary Kulübünün üyelik komitesinin başına geldiğinde kulübün ciddi bir problemi olduğunun farkındaydı. Üye sayısı 18'e
düşmüş ve gerilemekteydi. Bucca kulüp liderlerini üyelik konusuna daha ciddi bakmaya ikna etti.
Kulüp yaptığı üç üyelik zirvesinde insanların neden Rotary'ye katıldıklarını ve neden kaldıklarını tartıştılar. Bunun sonucu, kulübün üyelik yapısının dramatik bir şekilde değiştirilmesinin mâli taahhütleri azaltarak yapılabileceği kararına vardılar. "Zaman ve maddi olarak imkanları ölçüsünde katkı yapan insanların kulüpte olmalarını arzu ediyoruz" diyen Bucca,
bu yaklaşımın gerçekten
sonuç verdiğini söylüyor.
Central Ocean Rotary kulübünün halen
standart ve kurumsal
üyelik opsiyonu bulunuyor. Kurumsal üyelikte
yerel bir işyeri belli sayıda
kalifiye çalışanını kulübe
üye yapabiliyor. Her iki
kategorideki üyeler altı
ayda bir 399 dolar ödeme
Üstte: Kulüp üyeleri İnsanlık İçin
yapıyorlar. Kulüp ayrıca
Habitat projesinde bir evi tamir ediyorlar.
üç alternatif üyelik progAltta: Fon yaratma yürüyüşü üyelere
enerji katıyor.
ramı da sunuyor.

Birincisi giriş niteliğinde bir üyelik. Yeni üyeler ilk altı ay
için ayda 99 dolar, ikinci altı ay için de 199 dolar ödüyorlar. Birinci yılın sonunda standart ücreti ödemeye başlıyorlar.
"Katıldığımda en büyük tereddütlerimden bir para idi" diyen Bucca, "başlangıçta 99 dolarlık teklife evet diyebilirdim ama
üç yıl sonrası için değil" diyor.
İkinci üyelik tipi ise standart ücret ödeyen mevcut üyelerin
aile fertlerine sunulan indirimli bir tarife. Aile ferdi olarak altı
ayda bir 199 dolar ödeyerek üye olmak mümkün ve bu üyelik de
standart ödemeyi yapan kişi üye kaldığı sürece devam ediyor.
Bu konuda da Bucca tecrübesine dayanarak böyle bir kararda ısrarcı olmuş: "Eşim ve iki üyenin de eşleri katılmak istiyorlardı ama bütçelerine uygun değildi. Ancak yarı fiyat uygulaması onlara uygun geldi ve böylece üç yeni üye kazanmış olduk."
Üçüncü tip ise arkadaşlık üyeliği. Bu üyelik kulübe yardım
etmek isteyen, projelere katılan ancak toplantılara katılma zorunluluğunu yerine getiremeyen üyelere yönelik. Bu üyeler altı
ayda bir 249 dolar ödeme yapıyorlar.
Toplantılara katılmayan üyeler bir anlamda suçluluk duymakta idiler. Bu opsiyon sunulunca, konu ile ilgili sorunlar da
hallolmuş.
Sonuçlar yeni sistemin başarılı olduğunu gösteriyor. Üye sayısı 2015'te 18 iken 2017'de 29'a yükselmiş bulunuyor. Yeni üyelerin bir çoğu 30'lu yaşlarında ve büyük kısmı da kadın. Bucca,
2013 yılında 40 yaşın altındaki tek üye olduğunu belirtiyor ve
şimdi ise kulüpte yedi kişinin 40 yaşın altında olduğunu söylüyor. Central Ocean Rotary Kulübü de bölgede Rotary'ye katılan
kadın adedi sayısı ile rekor kırmış.
En önemlisi, yeni üyelerin kulübü canlandırmış olmaları.
Bucca gelişmeyi şöyle tanımlıyor: "Kulüp ölüyordu ve büyük sorunumuz vardı. Bunu ters çevirdik ve şimdi hızla yükseliyoruz."

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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