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Beleidsplan Stichting Community Service Rotary Club Amersfoort 2017-2019
Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan de activiteiten en donaties van Rotary
Amersfoort als het gaat om community service. Het plan is bedoeld voor de jaren 2017-2019
en het bestuursjaar 2019-2020. Het voorziet in concentratie van onze inspanningen om
beter het verschil te kunnen maken en versnippering te voorkomen. Dat houdt niet in dat
doelen buiten dit plan in het vervolg niet meer kunnen. Wij zullen zeker gevoelig blijven voor
oproepen van Rotary International, Rotary Nederland en zusterclubs. Van geval tot geval
zullen aanvragen beoordeeld blijven worden, maar nu afgezet tegen dit beleid.
1. Dichtbij
Wij willen ons primair richten op doelen in Amersfoort of nabije omgeving. Verder
weg gelegen doelen hebben geen prioriteit.
2. Doelgroepen
Wij willen ons in richten op de volgende deels onderscheiden doelgroepen die onze
steun nodig hebben en goed kunnen gebruiken:
a. Mensen in achterstandssituaties, met een focus op kinderen en jeugd
b. Eenzame ouderen
c. Mensen met een handicap
d. Immigranten
3. Activiteiten en donaties
Wij leveren bij voorkeur ondersteuning in natura door inzet van hoofd
(relatienetwerk, management, levenservaring) en handen. In een aantal gevallen kan
dat versterkt worden door een bijdrage in geld. Er zal onderzocht moeten worden of
en zo ja hoe bij deze doelgroepen ook sprake kan zijn van een multiplier van de
opbrengsten.
4. Repeterend karakter
Wij streven naar activiteiten die continuïteit hebben over de jaren heen, zodat onze
bijdragen meer effect hebben. Bovendien kan ervan geprofiteerd worden dat er
ervaring is met de organisatie van evenementen en acties.
5. Organisatie
Wij willen de organisatie zodanig inrichten dat per evenement of activiteit altijd
tenminste twee leden van community service betrokken zijn. Het is bovendien
wenselijk dat Rotaryleden een even aantal jaren deel uitmaken van community
service waarbij hooguit de helft wisselend wisselt. Daardoor kan in de bezetting per
evenement of activiteit er voor gezorgd worden dat er altijd tenminste één lid kan
zorgen voor continuïteit en overdracht van ervaring naar het volgende clubjaar.
6. Communicatie
Wij willen ertoe bijdragen dat onze doelgroepen in beeld zijn van onze club. Dat kan
bevorderd worden door betrokkenheid van leden bij de activiteiten zelf, maar ook
door (vertegenwoordigers) van de doelgroepen op een clubavond uit te nodigen,
bijvoorbeeld als spreker. Wij stemmen dit uiteraard af met de programmacommissie.
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