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Rob Oudshoorn en Carol Verdegaal  
zijn rotarians bij Rotary Sassenheim

'We zijn een actieve club mensen, met ieder zijn eigen (vak)kennis die graag 
iets doen voor de samenleving’, start bloemiste Carol Verdegaal. ‘Want 
samen is meer mogelijk! Voor mij zijn de veelzijdigheid aan leerervaringen 
van een diversiteit aan collega-ondernemers en de vriendschappen heel 
erg verrijkend. Dat ik daarnaast voor een ander iets kan betekenen, zowel 
lokaal, nationaal én internationaal, is fantastisch.’

Voorzitter Rob Oudshoorn beaamt: ‘Het ontmoeten van ondernemers uit 
andere beroepsgroepen is inderdaad een waardevolle bijkomstigheid van 
de goede dingen die we bij de Rotary doen. Het draait niet alleen om het 
ondersteunen van goede doelen, maar juist ook om het leren kennen van 
andere ondernemers en daar vriendschappen mee opbouwen. Ik ben van 
nature vrij op mezelf en heb best getwijfeld of het lidmaatschap bij me zou 
passen. Me openstellen bij mensen die ik niet goed ken ligt niet in mijn 
aard, maar dat heb ik inmiddels heel goed ontwikkeld. In mijn bollenexport-
bedrijf had ik contacten over de hele wereld, maar die kwamen nagenoeg 
nooit op het niveau van vertrouwelijkheid en loyaliteit die ik binnen de 
Rotary heb mogen ervaren. Wat je geeft, krijg je terug. We stáán voor elkaar, 
hebben hetzelfde DNA en die band heeft zich al vaak bewezen.’ 

‘Je steekt veel tijd en energie in het lidmaatschap’, gaat Carol verder, 'dus 
dan is het fijn als het je zelf ook iets geeft en dat doet het zeker. Ik overdenk 
op oudejaarsdag altijd mijn leven. Dan maak ik de balans op van alle  
dingen die ik doe, zowel in het werk als privé. Word ik er nog blij van, past 
de activiteit nog bij me? Over mijn Rotarian-zijn kan ik dat gelukkig nog 
steeds volmondig met “ja” beantwoorden. Ik krijg zoveel energie van de 
mooie projecten die we mogen ondersteunen. Op diverse plekken in de 
maatschappij adviseer, enthousiasmeer en stimuleer je plannen die de 
wereld een stukje mooier maken. Van een StreetGolf toernooi of het opknap-
pen van een park in Sassenheim tot een actie met Amaryllissen of voor de 
zorg, van steun aan een hospice tot projecten in Roemenië en Tanzania tot 
de Shelterbox. Een uiteenlopendheid en diversiteit aan prachtige projecten. 
Daar kom ik met liefde eenmaal per week voor naar de bijeenkomsten!’ 

Rob besluit: ‘De Rotary is echt heel transparant en open, er zit niks 
geheimzinnigs aan. Ik gun iedereen die ervoor open staat de ervaring van 
het lidmaatschap. We zijn een club van enthousiastelingen die heel graag 
iets voor een ander doen. Als je dat ook zo voelt en je je daarbij aan wilt 
sluiten, ben je meer dan welkom!’

‘ Wat je geeft,  
krijg je terug’
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