
Beleidsplan St Community Service

1. Gegevens Stichting

1.1. RSIN nummer 816764840.

1.2. De stichting is opgericht op 29 november 1973 en heeft haar statutaire zetel in Uithoorn. 
Het postadres van de stichting is: Turkoois 32 te 3643 AJ Mijdrecht. De stichting is voorts 
bereikbaar per e-mail op: rinie@rinieverleun.nl.

1.3. Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

2. Doelstellingen

2.1. De stichting stelt zich in de meest ruime zin ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van 
het dienst-ideaal (het aanmoedigen en aankweken van de wil om te dienen in het dagelijks 
leven) van de Rotary beweging in het algemeen en van de Rotary club Aalsmeer-Uithoorn te 
Uithoorn in het bijzonder, door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan 
personen die om welke reden dan ook, ongeacht ras, geloof, politieke voorkeur, sexe of 
anderszins, hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die 
zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen, alsmede het 
(doen) verrichten van allerhande zaken en (rechts)handelingen die het bereik van de 
doelstellingen kunnen bevorderen.

2.2. Buiten het Rijk gevestigde instellingen kunnen alleen in aanmerking komen voor 
vorenbedoelde steun, indien en voorzover dit de aftrekbaarheid voor de Inkomstenbelasting 
van de giften (lijfrenten) aan de stichting van de respectieve gevers niet aantast.

2.3. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een algemeen nut 
beogende instelling als bedoeld in artikel 6:33 eerste lid, onderdeel b van de wet 
Inkomstenbelasting 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling en 
streeft ernaar als zodanig te worden aangemerkt door de in de wet Inkomstenbelasting 
2001 bedoelde inspecteur

3. Wijze van verkrijging van gelden

3.1. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd casu quo verkregen door:

a. het eigen vermogen;

b. bijdragen van begunstigers, zijnde al dan niet leden van de Rotary club Aalsmeer-
Uithoorn, hetzij ineens, hetzij in de vorm van periodieke uitkeringen;

c. opbrengsten van inzameling van gelden bij de leden van Rotary club Aalsmeer-Uithoorn

d. opbrengsten van inzamelen van gelden bij anderen (fund-raising);

e. hetgeen krachtens erfstelling, legaat of schenking — wordt verkregen;

f. inkomsten uit belegging van het vermogen van de stichting;



g. alle andere baten, welke de stichting mochten toevallen of op andere wijze - wettig 
mochten worden verkregen

4. Beheer van het vermogen

4.1. Het bestuur is vrij om bestedingen tot € 500,-- naar eigen inzicht te bepalen, binnen de 
gestelde beleidsdoelen. Voor bestedingen die dit bedrag te boven gaan, of voor bestedingen 
die afwijken van de gestelde beleidsdoelen, is toestemming vereist van Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn.

4.2. Bestuur

4.2.1.Het bestuur bestaat uit:

 N.A. (Nico) Röling, voorzitter

 D.A.A. (Kees) de Kuiper, penningmeester

 M.L.A. (Rinie) Verleun, secretaris

4.3. Activiteiten bestuur

4.3.1.Vergaderen

4.3.1.1. Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een 
bestuursvergadering. Van de vergaderingen worden notulen opgemaakt. 

4.3.2.Activiteiten

4.3.2.1. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten 
verricht:

a. Het opzetten en begeleiden van projecten

b. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden

4.3.3.Financiën

4.3.3.1. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken 
die hierbij horen zijn onder meer:

a. Jaarlijks een begroting opstellen; 

b. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 

c. Beheren van de gelden; 

d. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

4.3.4.Vergoeding bestuursleden



4.3.4.1. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
bestuurswerkzaamheden.

5. Besteding van de ontvangen middelen/het vermogen

5.1. Voor het jaar 2021-2022 zullen de ontvangen middelen worden besteed aan lokale 
projecten. In bijzondere omstandigheden kan worden besloten aan een internationaal 
project deel te nemen. 

5.2. Het bestuur van de stichting laat zich bijstaan in haar activiteiten door leden van de Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn. Voor de dagelijkse werkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan 
door een avenue van voornoemde Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn: de avenue Community 
Service. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2022 

N.A. Röling M.L.A. Verleun

Voorzitter secretaris


