Sumário Executivo do Plano Regional para
Desenvolvimento do Quadro Associativo e Plano
de Ação - 2016-17
Região: Europa, Zonas 13A e B, 14 e 18B
Perfil
Região
Zonas
Diretor
Líder de projeto
Coordenadores do Rotary

Europa
13, 14 e 18B
Eduardo San Martín Carreño
Rob Klerkx: Zonas 13 A/C e 18B
Jörg Goll: Zona 14
Paolo Biondi: Zona 13B

Sumário executivo
Metas
A. Fortalecer os clubes
 Formar equipes para trabalhar no âmbito de
clubes e distritos
 Utilizar o Rotary Club Central e outros recursos
rotários
 Fazer planejamento estratégico e avaliar os clubes
 Aumentar a conscientização comunitária sobre os
Rotary Clubs

B. Atrair associados em potencial
 Contribuir ao crescimento de clubes
Aumentar a diversidade de gênero, etária e
racial/étnica

Indicadores-chave de desempenho
 100% dos distritos terão uma Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA),
com seu respectivo presidente.
 Dentre os clubes, 30% estabelecerão e
monitorarão seu progresso em relação a pelo
menos 10 metas através do Rotary Club Central.





C. Engajar associados
 Aumentar o nível de satisfação dos associados
 Aumentar a taxa de retenção
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Cada distrito fundará pelo menos um novo Rotary
Club.
O aumento da taxa de diversidade do quadro
associativo será de pelo menos 2%.
O aumento da taxa de diversidade etária no quadro
associativo será de pelo menos 2%, com o ingresso
de mais rotarianos abaixo de 40 anos de idade.
O aumento da taxa de retenção será de pelo
menos 1%.
O aumento do número de associados cadastrados
no Meu Rotary se dará com os clubes conseguindo
que no mínimo 50% dos seus associados se
cadastrem nesta ferramenta digital.

Plano de ação de 2016-17
Metas e táticas

Responsáveis

Previsão para
alcance da
meta

Diretor, CR

1° de julho

Objetivos

A. Fortalecer os clubes
A.1

Garantir que todo distrito tenha uma Comissão de
DQA.




Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19,
Táticas:
o Garantir que cada Comissão
Distrital de DQA tenha mais de
um membro.

Goll – Zonas 14 e parte da 19. Táticas:
o Pedir para todos os distritos que
falam alemão enviarem um
presidente de comissão para
participar de seminários e
reuniões sobre DQA (em
Frankfurt, três vezes ao ano).



A.2

Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Realizar reuniões com os
governadores no início do ano
para assegurar a indicação de
uma Comissão Distrital de DQA e
respectivos presidentes seja feita
em tempo hábil. A seguir, marcar
reuniões com tais presidentes
para discutir o plano de ação.
Formar uma comissão para apoiar os clubes.
Fornecer descrição das responsabilidades e
recursos relativos às diferentes funções dos
membros da comissão quanto ao seu trabalho no
âmbito de clubes e distritos.


Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Táticas:
o Realizar um seminário para
presidentes de Comissão de DQA
de clube em Out/Nov de 2016.
o Realizar duas reuniões com a
Comissão Nacional de DQA da
Holanda.
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Klerkx
Diretor, CR
Klerkx:
governadores,
governadores
eleitos,
presidentes e
membros de
Comissão
Distrital de DQA
Goll
Governadores,
governadores
eleitos,
presidentes de
Comiss. Dist. de
DQA

Klerkx
1º de julho
Klerkx:
2º semestre
de 2017

100% dos distritos
terão uma Comissão
de DQA e seu
respectivo
presidente.

Goll
Quarto
semestre de
2016

Biondi
1º de julho de
2017

Biondi
Diretor, CR

Klerkx
Comissões
Nacionais e
Distritais de DQA

Klerkx
Terceiro
trimestre de
2016

Klerkx
Promover
treinamento para
distritos e para os
clubes em cada
distrito da Holanda
(ainda não é o caso).

o

o



Realizar uma reunião com as três
Comissões Distritais de DQA da
Bélgica em Bruxelas.
Realizar uma reunião via Skype
com a Comissão Distrital de DQA
da Suíça.

Goll – Zonas 14 e parte da 19. Táticas:
o Motivar, incentivar e treinar todos
os presidentes de Comissão
Distrital de DQA que falam
alemão em três seminários em
Frankfurt (incentivar a
colaboração com Ertler/Klerkx).

Goll
Governadores,
Comissão
Distrital de DQA

Biondi
Diretor,
assistentes de
CR,
governadores

Goll
Preprogramado
10.29.16
01.21.17
05.20.17
Biondi
1º de julho de
July 2017

Goll
Promover
treinamento para
Comissão de DQA de
clube para cada
distrito (verificar
treinamentos para
multidistritos).



A.3

Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Apoiar os governadores,
comparecendo aos seminários
sobre DQA. Reunir-se com eles
para desenvolver um plano
estratégico de DQA para atender
a problemas do quadro
associativo.
o Comparecer a reuniões sobre
DQA.
o Promover o treinamento dos
membros.
o Promover a realização de
seminários.
Auxiliar os clubes no estabelecimento e
acompanhamento de metas pelo Rotary Club
Central.




Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Táticas:
o Ter um clube piloto por distrito na
introdução a esta ferramenta,
servindo de referência.

Klerkx
Líderes de
projeto ,
governadores,
presidentes de
clube

Klerkx
Segundo
trimestre de
2017

Goll
Contínuo

Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Ter de 3 a 5 clubes por distrito
como referência para discutir
questões relacionadas à Comissão
Distrital de DQA, presidente da

Goll
Líderes de
projeto,
Comissão
Distrital de DQA,
presidentes de
Comiss. Dist. da
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Biondi

Conseguir que pelo
menos 30% dos
clubes estabeleçam e
monitorem o
progresso de pelo
menos 10 metas no
Rotary Club Central.
Klerkx
É impossível alcançar
a meta que diz que
pelo menos 30% dos
clubes estabeleçam e
monitorem o
progresso de pelo
menos 10 metas no
Rotary Club Central.
Há muita resistência
entre rotarianos com

Comissão Distrital da Fundação
Rotária, Comissão Distrital de
Imagem Pública no
PETS/Assembleia Distrital de
Treinamento (somente em parte
relativo às metas de DQA).


A.4

Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Pressionar os governadores para
que incentivem os clubes a
usarem o Rotary Club Central e
concordem em obter relatórios
periódicos sobre o progresso em
relação a isso.
o Promover os benefícios de usar o
guia de referência do Rotary Club
Central, o qual estará disponível
em breve.
o Explicar o Rotary Club Central.
o Demonstrar o uso do site aos
governadores assistentes.
o Incentivar a formação de um
visualização para governadores
assistentes.
Auxiliar os clubes a atualizar seu website, páginas
de mídias sociais e materiais de imagem pública.
 Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Táticas:
o 30% dos clubes terão um website
atualizado com:
 link para pessoas
interessadas em se
associarem ao Rotary;
 app atualizado: Rotary na
Holanda, com mais
recursos.




Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Cooperar com o CIPR e líderes
distritais encarregados de
comunicação.
Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Incentivar fortemente os
governadores a comunicarem
adequadamente, em nível local e
nacional, serviços rotários que
possam fortalecer a nossa
imagem pública. Renunir-se pelo
menos a cada seis meses com os
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Fundação
Rotária,
presidentes de
Comiss. Dist. de
Imagem Pública,
presidentes de
clube

Dezembro de
2016

Goll
Conseguir que pelo
menos 10% dos
clubes estabeleçam e
monitorem o
progresso de pelo
menos 10 metas no
Rotary Club Central
(10% é mais realista).

Biondi
Governadores,
governadores
eleitos,
assistentes de
governador

Klerkx
Líderes de
projeto,
CIPR,
governadores,
RAN

Klerkx
Segundo
trimestre de
2017

Coordenador de
imagem pública
Goll
Contínuo
Goll

Biondi
CR, Comissão
Distrital de DQA,
governadores

relação ao uso do
Rotary Club Central.

Biondi
Abril de 2017

Conseguir que 30% de
todos os clubes
tenham websites
atualizados, usem as
mídias sociais e
contem com recursos
de promoção da
imagem pública.

o

o

A.5

líderes distritais responsáveis pela
imagem pública para ouvir seus
planos e trocar ideias.
Fornecer ajuda a clubes
interessados em usar as mídias
sociais.
Aumentar os recursos para
promoção da imagem pública
disponíveis aos clubes.

Recurso: Brand Center
Auxiliar os clubes na avaliação de suas
necessidades e elaborar uma estratégia para o
quadro associativo que cubra vários anos.







Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Tática:
o Oferecer um modelo padrão de
PETS em cada distrito da Holanda
e da Bélgica, junto com os
benefícios do programa de
capacitação de líderes durante
cada visita a clube; ser convidado
a pelo menos três PETS.
Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Treinar governadores durante o
GETS em Madri, que será
realizado em Nov de 2016.
Comparecer a PETS quando
convidado – incentivar
presidentes de Comissão de DQA
de distrito e de clube a
participarem do PETS e da
Assembleia Distrital de
Treinamento.

Biondi – Zona 13B: Táticas:
o Ajudar governadores a avaliarem
seus planos estratégicos de DQA
para verificar como tais planos
estão sendo colocados em prática
e se os presidentes de clube estão
conseguindo engajar os
associados na execução dos
planos.
o Fornecer informações durante os
PETS.
o Assegurar que os governadores
assistentes promovam este item.
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Klerkx
Klerkx:
governadores,
escritório do RI
em Zurique

Klerkx
Primeiro e
segundo
trimestres de
2017

Goll

Biondi
Assistentes de
CR,
governadores,
governadores
assistentes

Goll
Goll
Nov de 2016
Fev/Mar
de 2017
Biondi
Mar/Abril de
2017
Julho de 2017

Fazer com que 30%
dos clubes tenham
realizado uma
avaliação do clube, e
redigido um plano de
DQA para vários anos.

A.6

Recursos: Fortalecendo o Quadro Associativo –
Elaboração do Plano para Desenvolvimento do
Quadro Associativo, Ferramentas para Avaliação do
Quadro Associativo
Marcar teleconferências, webinars, etc., para falar
sobre estratégias, desafios e como contribuir ao
desenvolvimento do quadro associativo .



Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Táticas:
o Realizar reuniões com o diretor do
RI, como a realizada em Zurique
em 3-30-16, para falar de custos
de teleconferência e
comunicação.

Klerkx
Diretor do RI,
CRs,
governadores,
governadores
eleitos,
CRFR,CIPR,
funcionários da
Suíça/Bélgica
Goll





Goll – Zonas 14 e parte da 19. Táticas:
o Realizar reuniões ou
teleconferências com o diretor do
RI para coordenar este esforço.
Organizar apresentação virtual
sobre as decisões do COL de 2016
para todos os clubes.
Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Todo semestre, eu e meus
assistentes nos reuniremos com
os governadores para discutir a
situação do quadro associativo,
avaliar o sucesso do respetivo
plano de ação, e planejar e
implementar as devidas ações.
o Organizar Seminários sobre DQA.
o Divulgar entre todos os clubes
informações sobre as propostas
apresentadas nos seminários.
o Organizar Seminários Distritais de
Liderança para os novos
associados.

Metas e táticas

B. Atrair associados
B.1

Conduzir pesquisa entre os associados
para determinar o seu nível de
Plano Regional para DQA de 2016-17: Europa

Biondi
Assistentes de
CR,
governadores,
Seminários
Distritais de
Liderança,
presidentes de
Comiss. Dist. de
DQA

Responsáveis

Klerkx
03-30-16
e primeiro
trimestre de
2017

Goll
Contínuo

Biondi
Durante 2017

Biondi
Organizar pelo menos
um seminário em
cada distrito e
organizar dois
Seminários Distritais
de Liderança em cada
distrito.

Previsão
para
alcance da
meta

Objetivos

satisfação. Orientar presidentes de
clube, governadores eleitos e indicados
quanto à avaliação e implementação de
medidas que aumentem o nível de
satisfação dos associados.


Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e
parte da 19. Tática:
o Informar governadores
eleitos e governadores
indicados sobre a
pesquisa de satisfação
do associado durante o
treinamento de
governadores na
Holanda. Fazer
apresentações no PETS.
Enviar newsletters.



Goll – Zonas 14 e parte da 19.
Tática:
o Divulgar os benefícios da
pesquisa e incentivar a
participação nela
durante o conselho de
governadores que falam
alemão e o GETS.



Biondi – Zona 13B. Tática:
o Recentemente, uma
pesquisa foi realizada na
Zona 12 para entender
os motivos pelos quais
associados deixam o
Rotary; os resultados
indicam que a falta de
interesse em nossas
atividades é a principal
razão. Portanto,
realizaremos reuniões
com os governadores
para incentivá-los a
engajar o maior número
possível de associados
em serviços
humanitários, para
assim promover nossa
atuação na área de
serviços sociais em vez
de apenas parecermos
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Klerkx
Líderes de projeto,
governadores eleitos,
governadores indicados

Goll
Governadores eleitos e
Comissão Dist. de DQA

Klerkx
Quarto
trimestre
de 2016
Primeiro e
segundo
trimestres
de 2017

Goll
Contínuo
Biondi
CR, assistentes de CR, Comiss.
Dist. de DQA, governadores
Biondi
Outubro de
2016 a
junho de
2017

Klerkx
Informar 30% dos
clubes sobre os
benefícios da
pesquisa.

Goll
Informar 25 % dos
clubes e conseguir
motivar 3 a 5
clubes pilotos por
distrito a
implementarem a
avaliação.

Biondi
Informar clubes
sobre os
benefícios destas
pesquisas.
Conduzir
pesquisas em pelo
menos 25% dos
clubes.

uma organização
beneficente.

B.2

Recurso: Aprimorando a Experiência no
Clube
Incentivar e apoiar os distritos na
fundação de novos Rotary Clubs .







B.3

Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e
parte da 19. Tática:
o Participar do GETS em
Madri e das reuniões da
Comissão Nacional de
DQA /Comissão Distrital
de DQA da Bélgica e
enviar newsletters.
Goll – Zonas 14 e parte da 19.
Tática:
o Falar em reuniões da
Comissão Distrital de
DQA, PETS e Assembleia
Distrital de Treinamento
e colégio de
governadores que falam
alemão.

Klerkx
Governadores eleitos, Comissão
Nacional de DQA,
Comiss. Dist. de DQA da Bélgica
Goll
Governadores/governadores
eleitos,
GETS
Biondi
Governadores, Comissão de
DQA

Klerkx
Quarto
trimestre
de 2016 e
segundo
trimestre
de 2017
Goll
Contínuo

Biondi
Maio de
2017

Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Este objetivo já está
bem claro para todos os
governadores, e nós
simplesmente
verificaremos o
progresso em relação a
esta meta quando nos
reunirmos com eles.
o Cumprir à risca as
diretrizes da Fundação.
o Treinar novos clubes
antes de receberem seu
diploma de admissão.

Recurso: Guia para Criação de Novos
Rotary Clubs
Aumentar a taxa de diversidade de
gênero entre os associados .



Conseguir que
cada distrito
forme pelo menos
um novo Rotary
Club.

Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e
parte da 19. Táticas:
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Klerkx
Governadores, presidentes de
clube

Klerkx
Segundo
trimestre
de 2017

Aumentar em
pelo menos dois
pontos
percentuais a
diversidade de
gênero entre

o

o

Divulgar no GETS,
treinamento de
governadores da
Holanda, PETS e por
meio de newsletters.
Publicar matéria na
revista regional da
Holanda.



Goll – Zonas 14 e parte da 19.
Táticas:
o Falar sobre o assunto
em reuniões da
Comissão Distrital de
DQA, PETS e Assembleia
Distrital de Treinamento.
o Falar sobre isso ao
colégio de governadores
que falam alemão, e
incluir dois jovens
assistentes de
coordenador do Rotary.



Biondi – Zona 13B. Tática:
o Dois assistentes (um
encarregado da
diversidade o outro
encarregado da
liderança) promoverão o
assunto, o qual
mencionaremos em
toda reunião com os
governadores e seus
representantes. No
nosso país, a
porcentagem de
mulheres é bem menor
do que em outras zonas.
Portanto, aumentar o
número de mulheres e
fazer com que o nível de
diversidade esteja
equiparado ao de outras
zonas é uma ferramenta
eficaz para o DQA!
o Promover a associação
de mulheres.
o Falar sobre este assunto
no GETS.
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associados de
clube.

Goll
Governadores, Comiss. Dist. de
DQA,
presidentes de clube

Biondi
Diretor, CRs, assistentes de CR,
governadores

Biondi
Junho de
2017

B.4

Recursos: Diversificando seu Clube e
Encontrando Novos Rotarianos
Aumentar a taxa de diversidade etária
entre os associados .

Klerkx


B.5

Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e
parte da 19. Táticas:
o Falar sobre o assunto no
GETS, treinamento de
governadores da
Holanda, PETS e por
meio de newsletters.
o Publicar matéria na
revista regional da
Holanda.



Goll – Zonas 14 e parte da 19.
Tática:
o Falar sobre o assunto no
GETS, PETS; levar dois
assistentes de
coordenador do Rotary
(um homem e uma
mulher, com menos de
45, e com experiência
em e-clube).



Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Um assistente se dedica
exclusivamente às novas
gerações e está em
contato constante com
os governadores.
o Pesquisar os exrotaractianos, ROTEX,
etc.
o Promover este item
durante o GETS.

Governadores, presidentes de clube

Klerkx
Segundo
trimestre
de 2017

Goll
Governadores, Comiss. Dist. de
DQA,
presidentes de clube

Biondi
Diretor do RI, CRs, assistentes de
CR, governadores

Biondi
Junho de
2017

Recursos: Diversificando seu Clube e
Encontrando Novos Rotarianos
Aumentar a taxa de diversidade
racial/étnica entre os associados.



Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e
parte da 19. Tática:
o Falar sobre o assunto no
GETS, treinamento de
governadores da
Holanda, PETS e por
meio de newsletters.
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Klerkx
Governadores, presidentes de
clube

Goll
Governadores, governadores
eleitos,

Melhorar a
diversidade da
faixa etária dos
associados de
clube,
aumentando em
pelo menos dois
pontos
percentuais o
número de
rotarianos com
menos de 40
anos.

Klerkx
Segundo
trimestre
de 2017

Goll

Melhorar em pelo
menos dois
pontos
percentuais a
diversidade
racial/étnica do
nosso quadro
associativo.

o

Publicar matéria na
revista regional da
Holanda.

Comiss. Dist. de DQA,
presidentes de clube
Biondi





B.6

Goll – Zonas 14 e parte da 19.
Tática:
o Incentivar mais
“associados
internacionais” a
comparecerem ao GETS,
PETS e Assembleia
Distrital de Treinamento.

Biondi

Biondi – Zona 13B. Tática:

Recursos: Diversificando seu Clube e
Encontrando Novos Rotarianos
Realizar um grande projeto/evento para
rotarianos e não rotarianos que tenha
um componente que atraia os jovens,
como voluntariado, campanha de
arrecadação de fundos, oportunidade de
networking, etc.



Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e
parte da 19. Tática:
o Uma reunião de jovens
profissionais não
rotarianos foi realizada
em 2;27/16 em
colaboração com o CR
Paul Gelders.

Klerkx
Governadores eleitos, jovens
profissionais não rotarianos



Goll – Zonas 14 e parte da 19.
Tática:
o Considerar a realização
de um ou dois encontros
em ambientes
descontraídos
(norte/sul) para tornar o
Rotary mais atraente.

Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Como todos os distritos
na Zona 12 atualmente
estão envolvidos em um
evento importante que
terá um grande impacto
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Klerkx
Primeiro
trimestre
de 2016

Klerkx
Não faz sentido
repetir esta
reunião dentro de
um ano.

Goll
Primeiro
trimestre
de 2017

Goll
Avaliar os
resultados e fazer
recomendações
ao colégio de
governadores que
falam alemão.

Goll

Biondi


Nov. de
2016
Primeiro e
segundo
trimestres
de 2017

Biondi
30 de junho
Biondi
de 2017
Organizar pelo
menos dois
eventos e
convidar não
rotarianos.

o

B.7

na imagem do Rotary,
nós falaremos com os
governadores para pedir
que organizem eventos
que envolvem rotarianos
e amigos.
Organizar eventos para
não rotarianos
interessados na nossa
organização.

Recurso: Guia de Planejamento de Eventos
no Brand Center
 Biondi – Zona 13B. Tática:
o Organizar
semestralmente
reuniões de clube sobre
DQA, classificação, etc.

Metas e táticas

30% dos clubes
dedicam uma
reunião por mês a
este assunto.

Responsáveis

Previsão para
alcance da
meta

Objetivos

C. Engajar associados
C.1 Aumentar o número de padrinhos de novos
associados.






Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Tática:
o Explicar os novos tipos de
associação durante o PETS, em
newsletters e na revista regional
da Holanda.

Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Explicar as mudanças aprovadas
pelo COL de 2016 e sua relevância
em relação às novas
oportunidades de associação.
Explicar este assunto na revista
regional.
Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Enfatizar que cada clube deve ter
um plano de DQA e pelo menos
dois padrinhos.
o Falar no PETS sobre os novos tipos
de associação.
o Criar um manual para padrinhos
de novos associados.
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Klerkx
Governadores,
governadores
eleitos,
editores da
revista
regional

Klerkx
Junho de 2016
e primeiro
trimestre de
2017

Goll:

Goll

Biondi
CRs,
assistentes de
CR,
governadores

Biondi
Abril de 2017

Biondi
Melhorar a taxa de
retenção em pelo
menos um ponto
percentual. Fazer com
que novos associados
participem de
Seminários Distritais
de Liderança.

Recurso: Indicação de Novos Associados
C.2 Aumentar a taxa de retenção de associados em
cada distrito.


Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Táticas:
o Fornecer informações sobre o
centenário da Fundação e suas
oportunidades.
o Ajudar os esforços dos distritos
para ajudar a transformar clubes
com dificuldades em clubes
dinâmicos.



Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Incentivar a Comissão Distrital de
DQA a da enfoque a “clubes
dinâmicos”.



Biondi – Zona 13B.Táticas:
o O Plano Estratégico de DQA,
mencionado antes sob o item A2,
deve dar enfoque à retenção dos
atuais associados, além de
aumentar o quadro associativo.
Nós contataremos regularmente
os governadores para saber se o
plano está sendo cumprido.
o Dar a cada associado uma função
no clube.
o Envolver a família em eventos
organizados pelo clube.
o Educar e motivar novos
associados.

Recurso: Mantendo os Associados
C.3 Disseminar os resultados de quadro associativo e
retenção de associados pelo boletim zonal e
boletim sobre DQA e imagem pública. Divulgar os
números de aumento de quadro associativo
durante o Instituto Rotary.


Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Táticas:
o Enviar newsletters.
o Discutir o assunto com a Comissão
Nacional de DQA, e com as três
Comissões Distritais de DQA da
Bélgica.
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Contínuo
Klerkx
CRFRs,
governadores,
líderes de
projeto,
Comiss.
Nacional de
DQA, três
Comiss. Dist.
de DQA na
Bélgica

Goll
Pres. de
comissões
Dist. de DQA
no seminário

Biondi
Fazer com que novos
associados participem
de Seminários
Distritais de Liderança.

Biondi
Governadores,
presidentes de
clube

Klerkx
CRFRs,
governadores,
líderes de
projeto,
Comiss.
nacional de
DQA, três
Comiss. Dist.

Melhorar a taxa de
retenção em pelo
menos um ponto
percentual.

Klerkx
Contínuo

Goll
Bimestralmente

de DQA da
Bélgica


Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Enviar bimestralmente dados
sobre o DQA aos governadores,
governadores eleitos, Comissões
Distritais de DQA, escritório do RI
na Europa.



Biondi – Zona 13B.Táticas:
o Nós incentivaremos os
governadores a informarem
periodicamente seus clubes sobre
as tendências do quadro
associativo, e resultados em
relação ao alcance das metas.
o Divulgar o assunto na revista
regional.
C.4 Através do relatório que trata da viabilidade de
clubes, identificar aqueles com taxa de retenção
abaixo do referencial constante do plano de DQA .


Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Tática:
o Contatar os governadores por email e telefone.



Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Discutir o assunto individualmente
com cada distrito; designar o
presidente da Comissão Distrital
de DQA como gerente do projeto.



C.5

Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Monitorar as taxas de retenção
por meio de reuniões com os
governadores.
o Pedir para ex-governadores
apoiarem esses clubes.
o Pedir para o governador visitar
estes clubes diversas vezes.

Goll
DG, DGE, DMC

Biondi
Mensalmente
(publicado na
revista
regional)

Biondi
Governadores,
Comissões de
DQA

Contínuo

Klerkx
Governadores,
governadores
assistentes,
Comiss.
Distrital de
DQA

Goll
Governadores,
e
eventualmente
os seus
assistentes
Biondi
Governadores,
governadores
assistentes

Recurso: relatório do progresso do distrito em relação
ao alcance da meta
Aumentar o número de pessoas cadastradas no
Meu Rotary e o seu uso.

Klerkx
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Klerkx

Aumentar o número
de associados no Meu
Rotary incentivando







Klerkx – Zonas 13 A/C, 18B e parte da 19.
Tática:
o Falar sobre o assunto no PETS ,
newsletters treinamento de
governadores da Holanda, GETS;
formar uma força-tarefa por
distrito.
Goll – Zonas 14 e parte da 19. Tática:
o Promover os benefícios do Meu
Rotary aos governadores antes e
durante o GETS, e incentivar que
se cadastrem.
Biondi – Zona 13B. Táticas:
o Usar o eu Rotary durante reuniões
de clube.
o Explicar a importância do Meu
Rotary durante o GETS e PETS.

Recurso: Como se Cadastrar ou Fazer o Login no
Meu Rotary
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Governadores,
governadores
assistentes

Goll
Governadores,
governadores
eleitos,
Comiss.
Distrital de
DQA

Quarto
trimestre de
2017

os clubes a terem pelo
menos 50% dos seus
associados
cadastrados nesta
ferramenta digital.

Goll
Contínuo

Biondi
Maio de 2017

Obs. do GOLL:
(A meta não é muito
realista considerando
os números
internacionais de
hoje.)
Biondi

Biondi
Diretor do RI,
CRs,
assistentes de
CR,
governadores

