
Rotariërs van overal ter wereld reisden de voorbije dagen naar Chicago om
er de komende dagen te vergaderen over voorstellen om de Rotary-
regelgeving aan te passen. Onder hen ook vier Belgen. 

De verkozen districtsafgevaardigden zijn Werner Braemscheute voor D 
1620, Philippe Slap voor D 2170 en Guido Vangansewinkel voor D 1630. 
Ook Regio-coördinator Ludo Van Helleputte reisde af naar de heimat van 
Rotary (Chicago, USA) als waarnemer (observer). We brengen u graag een
dagelijks verslag vanuit Chicago over de 117 voorstellen die er de 
komende dagen zullen besproken worden.

De ‘Council on Legislation’ kan best vergeleken worden met het 
‘parlement’ van Rotary. Elke drie jaar komen alle afgevaardigden bijeen 
om er te stemmen over ‘enactments’ (beschikkingen) om de ‘grondwet’ 
van Rotary aan te passen: de fameuze ‘Manual of Procedure’.

Er is ook nog zoiets als de ‘Council on Resolutions’ … wat is dat?
Om kosten te besparen maakt men een duidelijk onderscheid tussen 
‘enactments’ en ‘resolutions’.

‘Resolutions’ zijn vragen aan de ‘Board of directors’ (de bestuurders van 
Rotary International) of de ‘Board of trustees’ (de bestuurders van de 
Rotary Foundation) om beslissingen te nemen die niet raken aan de 
‘grondwet’ (lees ‘Manual of Procedure’). In principe moeten deze 
‘Resoluties’ het algemeen belang dienen binnen Rotary. Het gaat dus niet 
over specifieke lokale problemen of administratieve vragen maar over 
zaken die alle Rotariërs aanbelangen.

Het is de ‘Council on Resolutions’ die elk jaar beslist welke ‘resolutions’ 
aan de Board of directors of de Board of trustees al dan niet voorgelegd 
zullen worden. Deze ‘Council on Resolutions’ vergadert jaarlijks maar 
weliswaar online. Ook dit jaar zal deze doorgaan (van 15 oktober tot 15 
november).

We merken daarbij op dat er na elke vergadering van de bestuurders (in 
principe 4x/jaar) een aangepaste versie van de ‘Code of policies’ 
verschijnt.



Deze week (van 14-18 April) gaat de ‘Council on Legislation’ dus door, in 
het Hyatt Regency Chicago.

Op zondag kregen alle afgevaardigden een (verplichte) training en werd er 
geoefend met de stemapparatuur.

Op maandag begint het echte werk. En er hangt voorlopig nog een raar 
sfeertje van nervositeit (voor velen is dit een 1e CoL!).

Eventjes terug in de tijd.
De ‘Council’ werd opgericht tijdens de conventie van 1933, als een 
adviesraad bij de talrijke voorstellen (enactments & resolutions) en kwam 
dus voor het eerst samen bij de conventie van 1934.

Het was de ‘Council on Legislation’ die in 1950 de slogan ‘Service Above 
Self’ aannam.

Het was ook de ‘Council on Legislation” die in 1980 steun gaf aan het 
PolioPlus-project.

Vanaf 1970 is de raad de wetgevende macht binnen Rotary, veel meer dus 
dan een louter adviserende raad. Sindsdien komt de raad elke drie jaar bij 
elkaar. Aanvankelijk gebeurde dat samen met de Rotary Conventie. 
Uiteindelijk werd in 1977 beslist om hiervoor een aparte vergadering te 
beleggen.

In 2001 waren er meer dan 600 voorstellen … dit jaar zijn er exact 117.

Meer info: 
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/councils
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