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GESCHIEDENIS VAN DE ROTARY FOUNDATION 
door Rotary International 

Q2 – ROTARY JAAR 2014-15   29 december 2014 

The Rotary Foundation (TRF) is een 

onafhankelijke, non-profit 

organisatie die Rotary helpt bij het 

vervullen van hun gezamenlijke 

missie.  

 

Elke Rotarian draagt op basis van 

vrijwilligheid per jaar een bedrag af 

aan The Rotary Foundation. Van 

elke euro die TRF uitgeeft, gaat 90 

cent daadwerkelijk naar het project. 

Een bijzonder goede score, die 

vooral te danken is aan de vele 

vrijwilligers. Rotaryclubs kunnen bij 

TRF een zogenaamde Grant 

aanvragen om extra geld voor hun 

internationale project te verkrijgen. 

Hiervoor zijn strikte criteria 

opgesteld. 

 

Een belangrijk humanitair project 

van TRF is: ‘End Polio Now’. Met dit 

programma, gestart in 1985, wordt 

beoogd om de wereld in 2018 

poliovrij te verklaren. 

 

JACARANDA_KIKOPEY HWS 
PROJECT,  

GILGIL, KENYA 
Humanitair project dat zich richt op de toegang tot basisgezondheidszorg voor de 

gemeenschap van Kikopey, Gilgil, Kenya. 

Dit project gaat een bestaande structuur, die door gebrek aan geld een paar jaar leeg stond, 
herstellen en afwerken.  

Het project heeft betrekking op het verstrekken van medische apparatuur, sanitaire 
voorzieningen en elektriciteit om ervoor te zorgen dat het gezondheidscentrum 
volledig functioneel is. 

Beeld: RI Website –Financials:  our support is worldwide 

1978:  

Rotary introduceerde de gezondheid, 

honger en mensheid (3-H) Subsidies. De 

eerste 3-H Grant financierde een project 

om 6 miljoen Filipijnse kinderen te 

vaccineren tegen polio. 

1985:  

Het PolioPlus programma werd gelanceerd 

om polio wereldwijd uit te roeien. 

1987-1988:  

De eerste vredeforums werden gehouden, 

wat leidt tot Rotary Peace Fellowships. 

2013:  

Met nieuwe District, Global, en Packaged 

Grants kunnen Rotarians over de hele 

wereld reageren op de grootste noden van 

de wereld. 

Heden; 

Sinds de eerste donatie van $ 26,50 in 

1917, heeft de Stichting bijdragen van in 

totaal meer dan $ 1 miljard ontvangen. 

 

1917: 

Op de 1917 conventie, uitgaand RI 

President Arch C. Klumph heeft 

voorgesteld om een schenking “voor 

het doel van het doen van goed in de 

wereld” op te zetten.  

1928: 

In 1928 werd het omgedoopt tot The 

Rotary Foundation, en het werd een 

afzonderlijke entiteit binnen Rotary 

International. 

 

EVOLUTIE VAN STICHTING PROGRAMMA'S - 

1947:  

De Stichting vestigde zijn eerste 

programma, beurzen voor Advance 

Study, later bekend als 

Ambassadorial Scholarships. 

1965-1966:  

3 programma's gelanceerd: Group 

Study Exchange, Awards for 

Technical Training, en subsidies voor 

activiteiten die verband houden met 

de doelstelling van de Rotary 

Foundation, die later Matching 

Grants werd genoemd. 

 

Dit project valt onder het Rotary motto: 

Service Above Self – through International 

Service 

Meet humanitarian needs around the 

globe and promote world understanding 

and peace. 
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FACTSHEET 
 

  

$9.000,00 
De hoeveelheid geld bijgedragen door Rotary Club 
Alkmaar 

  

$47.239,00 
De hoeveelheid projectgeld bijgedragen na 
verdubbeling. 

Verdubbeling 

Alle club contributies zijn gestort: 

Het Global Grant (GG) projectgeld is 

verdeeld in club bijdragen, district 

bijdragen en Rotary International (RI) 

bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status van het geld 
door Pyly Mucuthi & Machiel Baaijens 

Vorderingen tot dusver 
*Uit de laatste tweewekelijkse email uit Kenia 

 

door Rotary Club of Hurlingham 

GG Contributies 

 20 augustus 2014- de 

bankrekening voor het 

projectgeld in Kenia geopend. 

 22 augustus 2014 – de bijdrage 

van RC Hurlingham is gestort. 

 2 september 2014 – de bijdrage 

van RC Alkmaar is gestort.  

 9 oktober 2014 – de bijdrage van 

RC Bath is gestort. 

 27 oktober 2014 – de bijdrage 

van RI is gestort. 

 

 

 

 

 Uitbreiding (fase 1 – niet-GG): bijna klaar 

 

Fase 1 (niet-GG) 

 Het hek rond het pand en de 

poort is klaar. De gunning is 

toegekend. 

 Men is bezig met de 

uitbreiding van het 

kliniekgebouw en installatie 

van eco-toiletten. 

  

Fase 2 (GG) 

 Deze fase heeft betrekking 

op de subsidie (GG geld). 

Men is bezig met  het 

analyseren van en 

onderhandelingen met drie 

(3) leveranciers. 

 De gunning is uitgezet. 

 

 

Voortgang: november 2014 

Fase 1 – Verpleegkundigen gebouw 

 
Rotary Club Alkmaar 

District 1580, Alkmaar, The Netherlands 

Opgericht op:  13 juni 1932 
Clubbijeenkomst op:  vrijdag om 12.00uur 
Adres:  ’t Gulden Vlies, Koorstraat 30,  

1811 GP, Alkmaar 
Telephone: +31 (0)72 5122 442 
 

Extra nieuws 

Omdat het niet mogelijk is om met Rotary geld te bouwen, 

was het nodig om een andere manier te vinden om de 

uitbreiding van het kliniekgebouw te regelen. 

Het is uiteindelijk besloten om dat met lokaal geld te 

doen. RC Hurlingham heeft evenementen voor het goede 

doel georganiseerd en al €3.000 verzameld.  

Op dit moment heeft de RCC Kikopey, Kenya een 

bankrekening geregeld voor de verbouwing. De rekening 

is op 19 augustus 2014 geopend en Ksh. 260.000 

(ongeveer €2.380) is al gestort. Dit is het geld dat 

momenteel gebruikt wordt voor de bouwwerkzaamheden. 

Fase 1 – niet Global Grant geld (niet-GG) 

Fase 2 – Global Grant geld (GG) 

 

 

Excuses voor de fout in het laatste nummer (Issue 1 – 1 oktober 2014), het geld bedrag is in dollars en niet in euro’s. 

 

Voortgang: december 2014 

Fase 1 – Officiële ondertekening van 
contracten. 

 

 


