
 

 
Rotaract Club of F.R.E.S.H. is partnered with Rotary Club of Paramaribo Residence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

LIDMAATSCHAP ORIЁNTATIEPAKKET 
ROTARACT CLUB OF F.R.E.S.H. 

 
 

“Think FRESH, act FRESH, serving the community is what we do BEST!” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Versie Beschrijving van 
wijzigingen 

Auteurs Goedgekeurd 
door 

Datum 

1 Versie 1.5 Rolinzo Huur 
Darren Sarijoen 
Stacey Zebeda 

Rolinzo Huur 1 juli 2019 

2 Versie 2.0 Rolinzo Huur Darren Sarijoen 13 juli 2020 



 

1 

 

 
 

 

 

Rotaract Club of F.R.E.S.H. is partnered with Rotary Club of Paramaribo Residence  
 

 

Voorwoord 

De Rotaract Club of F.R.E.S.H. is een niet gouvernementele dochterorganisatie van de Rotary 

en bestaat uit young professionals vanaf 18 jaar, die zich bijkans tien (10) jaar dienstbaar 

stellen voor de gemeenschap. 

Om officieel lid te worden van deze organisatie wordt de gast in de gelegenheid gesteld om 

de gestelde procedures te doorlopen en te voldoen aan de gestelde criteria. 

Dit document is samengesteld met als doel: de nodige kennis te verstrekken aan de 

Prospective Member met betrekking tot het overgaan tot pinnen door het bestuur. 

Wij hopen dat de inhoud van dit document wezenlijk zal bijdragen aan de kennisverrijking van 

de Prospective Member. 

 

Yours in Rotaract,  

- People & Culture 
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Introductie Prospective member 

 

Welcome Prospective Member! 

Na een succesvol traject als gast van de organisatie ben jij nu officieel Prospective Member, 

ook wel “PM” genoemd. Voordat wij verder gaan op deze geweldige reis, willen wij jou kennis 

laten maken met onze lidmaatschap procedure welke verplicht is na te leven door elke 

Prospective Member om uiteindelijk gepind te worden tot officieel lid (fellow) van de club. 

Wij hopen dat dit iets voor jou is en dat jij je gauw thuis bij ons voelt. 

Dit document is een pakket van essentiële informatie welke als leidraad kan dienen tijdens 

jouw traject als PM. In dit pakket zal je tegenkomen: 

 

-    Criteria overstap tot officieel lid; 

-    Rotary Four - Way Test; 

-    Algemene informatie over F.R.E.S.H.; 

-    Contactinformatie Board of directors; 

-    Rotaract acroniemengids. 
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Criteria overstap tot officieel lid 

Voorafgaand aan het pinnen, voldoet de PM aan de volgende voorwaarden: 

 Een participatie van minimaal 60% (projecten en ALV’s), binnen een tijdsbestek van 6 
maanden; 

 Een score van minimaal 75% op het beoordelingsformulier van de F.R.E.S.H.-waarden; 

 Minimaal 75% van de fellows dienen goedkeuring te geven tot pinnen van de PM 
middels het invullen van een vragenlijst; 

 Een evaluatiegesprek wordt gevoerd door de P&C commissie met de PM, waaruit de 
persoonlijke wensen van de PM, zoals verwacht wordt, moeten voortvloeien & 

 Officiële doorslaggevende goedkeuring van het bestuur in samenspraak met de 
Ballotage Commissie  

 

Naast de specifieke taak van de aangewezen P&C en Ballotagecommissie 

onderzoekt/controleert deze commissie ook de toegevoegde waarde van de PM en aan de 

hand daarvan wordt deze toegelaten. Na de fase van observatie van de persoon wordt 

hierover verslag gedaan aan het bestuur. Mede op basis van dit advies besluit het bestuur of 

iemand lid wordt van de club. 

Lidmaatschapsverplichtingen als fellow: 

 Financiële verplichting: 

 Contributie van SRD 240 per jaar of SRD 20 per maand 

 District contributie van $15 per jaar (de club neemt $5 voor haar rekening) 

 Boetes van de Sergeant tijdens ALV’s 

 Club truitjes en andere Rotaract kleding (Polo: SRD 80; Blazer Patch: SRD 30-) 

 

Tijdsbetrokkenheid 

 Ten minste 60% van de club bijeenkomsten en activiteiten bijwonen 

 Actief betrokken zijn bij het plannen en uitvoeren van activiteiten binnen een 
toegewezen commissie. 
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Rotary FOUR-WAY test 

De zogeheten “Four-Way Test”, wereldwijd opgevolgd door Rotarians en Rotaractors in hun 

zakelijke en beroepsmatige leven, werd bedacht door Rotarian Herbert J. Taylor in 1932. 

Sindsdien is deze vertaald in meer dan 100 talen. De oorspronkelijke tekst van Taylor luidt: 

 

The Four-Way Test of the things we think, say or do: 

 Is it the truth? 

 Is it fair to all concerned? 

 Will it build goodwill and better friendships? 

 Will it be beneficial to all concerned? 

 

In het Nederlands vertaald: 

Bij de dingen die we denken, zeggen of doen, stellen we ons de volgende vier vragen: 

 Is het waar? 

 Is het billijk voor alle betrokkenen? 

 Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? 

 Komt het alle betrokkenen ten goede? 
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Algemene informatie over F.R.E.S.H. 

Algemeen 

De Rotaract club of F.R.E.S.H. is de jongste Rotaract club in Suriname en werd opgericht in 

2010 door de Sponsorclub oftewel moederclub genaamd Rotary Club Paramaribo Residence. 

Rotarian Elwin Atmodimedjo is de initiatiefnemer, ”the godfather”, van de totstandkoming 

van de Rotaract Club of F.R.E.S.H. Op 04 november 2010 werd het eerste bestuur officieel 

geïnstalleerd. 

 

De naam F.R.E.S.H. is bedacht door de charterleden en is een afkorting voor:  

F – Friends & Family 

R – Relations 

E – Education 

S – Stimulation 

H – Helpful 

 

De slagzin van de club luidt als volgt: 

“Think FRESH, act FRESH, serving the community is what we do BEST!” 

 

Vanaf de oprichting van Rotaract club of F.R.E.S.H. zijn er drie (3) elementen die niet kunnen 

ontbreken tijdens het dienen van de gemeenschap. Deze zijn: Fun, Food & Fellowship. 

F.R.E.S.H. waarden 

Gedurende het Rota – knowledge traject welke plaatsvond in het fiscaal jaar 2016 – 2017, 

heeft de hele club vijf (5) F.R.E.S.H. waarden vastgesteld waaraan elke fellow, gast en PM 

invulling moet kunnen geven om de club op de juiste manier uit te dragen. 

Deze F.R.E.S.H. waarden zijn: 

1. Creativiteit 

2. Enthousiasme 

3. Professionalisme 

4. Respect 

5. Vriendschap 
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Organisatie van de club 

Elk fiscaal jaar worden er bestuursverkiezingen gehouden, zodat steeds nieuwe fellows, die 

geloven dat zij capabel zijn, de kans krijgen de club te leiden. Onderstaand in het schema staan 

de namen van de presidenten die Rotaract Club of F.R.E.S.H. tot op dit moment heeft gekend. 

 

  Fiscaal jaar   President 

  2010 – 2011   Said Muntslag 

  2011 – 2012   Said Muntslag 

  2012 – 2013   Charline Stein 

  2013 – 2014   Timothy Mendonca 

  2014 – 2015   Chavelli Kasanpawiro 

  2015 – 2016   Sharoma Ramawadh 

  2016 – 2017   Janet van Klaveren 

  2017 - 2018   Serge Lo-Fo-Wong 

  2018 - 2019    Yanaika Purperhart 

  2019 - 2020   Rolinzo Huur 

  2020 - 2021   Darren Sarijoen 
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Lidmaatschap niveaus 

A. Hoofdbestuur: Gekozen/aangestelde Rotaractors die eindverantwoordelijk zijn voor 

de gehele operatie van de club gedurende het fiscaal jaar. 

B. Directors: Gekozen/aangestelde Rotaractors die eindverantwoordelijk zijn voor de 

desbetreffende avenues gedurende het fiscaaljaar. 

C. Fellow: Rotaractors vanaf 18 jaar, die de naleving van de lidmaatschap vereisten van 

de club hebben bereikt en onderhouden. 

D. Prospective Member: Zij die binnen twee maanden drie (3) of meer vergaderingen of 

activiteiten hebben bijgewoond en belangstelling hebben getoond voor volledig 

lidmaatschap. 

E. Gast: Zij die minder dan drie (3) vergaderingen/activiteiten hebben bijgewoond 

binnen twee maanden en belangstelling hebben getoond. 

 

Avenues/Commissies 

Finance & Fundraising: Plannen van fundraisingsactiviteiten om de gemeenschapsprojecten 

te financieren en de clubadministratie te onderhouden. 

Professional Development: Is belast met het bijbrengen van persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van de clubleden door middel van workshops, trainingen en seminars. 

Internationale service: Is belast met het organiseren van projecten tussen onze club en clubs 

buiten Suriname om zo de internationale verstandhouding te versterken. 

Public Relations: Bewustwording creëren van clubactiviteiten en projecten tussen clubleden, 

media (print en digitaal) en de gemeenschap. Deze avenue zorgt er ook voor dat het imago 

van onze club overeenkomt met het publieke imago van Rotary. 

[Community Service]: Is belast met de planning en uitvoering van de gemeenschap projecten 

van de club. 

[Club Service]: Is belast met organiseren van fellowship-activiteiten met het doel de cohesie 

en onderlinge band van de clubleden versterken.  

People & Culture Commissie: Ook wel de membership commissie, die belast is met alle 

documentatie, data en het human resource gedeelte van de leden.  

Ballotagecommissie: Een geheime commissie onder leiding van de People & Culture 

commissie. De ballotagecommissie gaat na of een potentieel lid kan worden toegelaten tot 

de club. 

  

[Niet actief dit fiscaaljaar]
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Vergaderdagen- en tijden 

 

Contact informatie board of directors 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 Locatie Tijd 

Club Goals ALV Vergaderzaal Diakonessenhuis 

(Zinniastraat) 

18:00u – 20:00u 

Business Affairs Sark Clubhouse/ Senso 

Vergaderzaal/ De Waag 

18:00u – 20:00u 

Naam Functie Contact 

Darren Sarijoen President fresh.rc.pres@gmail.com 

Aleema Arrias Secretary fresh.rotaractclub@gmail.com 

Roann Huiswoud Vice-President Extern fresh.rc.vp@gmail.com 

Afina Edenburg Vice-President Intern fresh.rc.sgt@gmail.com 

Lorenzo Carilho Treasurer fresh.rc.fin@gmail.com 

Richinel Resomardono International Service Director Fresh.rc.is@gmail.com 

Sharma Bihari Finance & Fundraising Director fresh.rc.fund@gmail.com 

Thaissia Hardjooetomo Professional Development Director fresh.rc.pd@gmail.com 

Rineshkumar Ghirao Public Relations Officer fresh.rc.pr@gmail.com 

Xaviera Kross Club Trainer fresh.rc.ct@gmail.com 

Rolinzo Huur People & Culture Chair Fresh.rc.pc@gmail.com 

mailto:fresh.rc.pres@gmail.com
mailto:fresh.rotaractclub@gmail.com
mailto:fresh.rc.vp@gmail.com
mailto:sgt@gmail.com
mailto:fresh.rc.fund@gmail.com
mailto:fresh.rc.pd@gmail.com
mailto:fresh.rc.pr@gmail.com
mailto:ct@gmail.com
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Rotaract Acroniemengids 

Hier volgt een lijst met gebruikelijke afkortingen binnen de Rotary familie. 

 

Club Level 

Pres  
VP  
Sec  
Treas  
Dir  
PRO  
SAA  
CT 
CLSD  
CSD  
FD  
ISD  
PDD  
CLS  
CS  
FIN 
IS  
PD  
AD  
Rtr  
Rtn  
PM  
PE  
IPP  
PP  
DRR 
ROTQ 
ROTY 
DRAW 

President 
Vice President  
Secretary  
Treasurer  
Director 
Public Relations Officer 
Sergeant-at-Arms 
Club Trainer 
Club Service Director  
Community Service Director  
Finance & Fundraising Director  
International Service Director  
Professional Development Director  
Club Service 
Community Service 
Finance 
International Service  
Professional Development  
Assistant Director  
Rotaractor 
Rotarian 
Prospective Member  
President-Elect  
Immediate Past President  
Past President 
District Rotaract Representative 
Rotaractor of the Quarter 
Rotaractor of the Year 
Dependable, Reliable, Always Willing 
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District Level 

 

 

DRRE 

DRR 

District Rotaract Representative-Elect 

District Rotaract Representative 

DRRN District Rotaract Representative-Nominee 

DRRD District Rotaract Representative-Designate 

IPDRR Immediate Past District Rotaract Representative 

DS District Secretary 

ADS Assistant District Secretary 

DT District Treasurer 

ADT Assistant District Treasurer 

CLSO Community Service Liaison Officer 

DCT District Co-Trainer 

ISLO International Service Liaison Officer 

DILO District Interact Liaison Officer 

DDPO District Disaster Preparedness Officer 

DW District Webmaster  

DTL  District Translator 

RRO Rewards & Recognition Officer 

MCO Marketing and Communications Officer 

ADRR Assistant District Representative 


