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1. Doel 

De Stichting Community Service Club Amstelveen-Amstel stelt zich ten doel om 
met behulp van een daartoe bestemd vermogen bij te dragen tot de 
verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen 
van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan 
instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van 
bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. 

2. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, 
de penningmeester en de voorzitter commissie community service van 
Rotaryclub Amstelveen- Amstel. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. 

3. Te ondersteunen projecten 

Bij de selectie van de te ondersteunen projecten wordt als norm de doelstelling 
van de stichting gehanteerd. In de Rotary-beweging geldt als doelstelling het 
bevorderen van internationaal begrip en vrede en het uitdragen van service 
above all. Daarom zal bij de keuze van de te ondersteunen projecten een mix 
van nationale en internationale projecten worden nagestreefd. De Stichting is 
door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hiervoor geldt onder meer als voorwaarde dat de stichting zich voor 
minstens 90% inzet voor het algemeen belang. 

Door de leden van de Rotaryclub Amstelveen-Amstel voorgedragen projecten 
zullen worden getoetst door de Commissie Community Service aan de 
doelstelling van de Stichting, het in acht houden van een goede mix van 
nationale en internationale projecten en passend binnen de financiële 
draagkracht van de stichting. 

Wanneer een project wordt voorgedragen dat de financiële draagkracht van de 
Stichting te boven gaat, kan een commissie fundraising in het leven worden 
geroepen om voor dit specifieke doel een fundraising actie te organiseren. 

Na een positief oordeel van de Commissie Community Service zal een 
voorgedragen project voor besluitvorming worden voorgelegd aan het bestuur 
van de Stichting en aan de leden van de Rotaryclub Amstelveen-Amstel. 

4. Financiering 



De financiering van de uitgaven voor projecten vindt plaats uit de volgende 
bronnen: schenkingen van leden van Rotaryclub Amstelveen-Amstel en 
eventueel van anderen ontvangen schenkingen, ontvangen rente op 
aangehouden banksaldi van de Stichting en baten uit loterijen of andere 
activiteiten. Indien besloten wordt tot een project van bijzondere financiële 
omvang, kan een specifieke fundraising actie worden georganiseerd. 

5. Beheer 

De reguliere kosten van werving en beheer van de gelden bedragen minder 
dan 10% van de reguliere jaarlijkse bestedingen. 

Er wordt een gezond financieel beleid gevoerd, waarbij het in stand houden 
van een minimum eigen vermogen als uitgangspunt geldt. 
Het boekjaar van de Stichting loopt gelijk aan het Rotary jaar, te weten van 1 
juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Aan het bestuur van de 
Stichting en aan de leden van Rotaryclub Amstelveen-Amstel zal jaarlijks 
uiterlijk in maart een halfjaarbericht (met een staat van baten en lasten over 
de eerste helft van het boekjaar en een balans per 31 december) en uiterlijk in 
september de jaarrekening over het boekjaar worden overlegd. 
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