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Doelstelling: 

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de  

verwezenlijking van het dienstideaal der Rotarybeweging 

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, 

alsmede het verkrijgen van – en het beheer voeren over de 

financiële middelen 1), de roerende en onroerende zaken, die 

voor het bereiken van dit doel noodzakelijk en/of nuttig zijn. 
 

1)Financiële middelen. 

De  financiële middelen van de stichting bestaan uit: 

* Bijdragen van begunstigers. 

* Ingezamelde gelden. 

* Hetgeen krachtens erfstelling, legaat, lastbevoordeling, 

   of schenking wordt verkregen. 

* Baten verkregen uit belegging van vermogensbestanddelen 

   van de stichting. 

* Toevallige baten. 

Bestuurssamenstelling 

Samenstelling van het bestuur van de  

Stichting Community Service van de Rotaryclub Bennekom 

 

Naam : Berendse Frank  

Geboortedatum en plaats : 28-02-1951,  Amersfoort 

Infunctietreding : 01-07-2014 

Titel : Voorzitter 

Bevoegdheid :  Gezamenlijk bevoegd 

    met andere bestuurder(s), 

    (zie statuten) 

 

Naam : Jochemsen, Marinus Cornelis   

Geboortedatum en plaats : 03-06-1969, Ede 

Infunctietreding : 01-07-2013 

Titel : Penningmeester 

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd 

    met andere bestuurder(s), 

    (zie statuten) 

 

Naam : Geels, Gerrit   

Geboortedatum en plaats : 15-03-1966, Ede 

Infunctietreding : 01-07-2013 

Titel : Secretaris 

Bevoegdheid :  Gezamenlijk bevoegd 

    met andere bestuurder(s), 

    zie statuten 

 

Beloningsbeleid voor het bestuur: 
* Het volledige bestuur krijgt geen vergoeding voor de 

   Activiteiten die worden verricht aan of namens de stichting. 
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Jaarplan 2014/2015 Community Service 
Doel van de commissie Community Service is dat Rotary met leden uit verschillende 

beroepsgroepen en marktsegmenten elkaar en de samenleving inspireren voor de realisering 

van de doelen. Via vaste en variabele opbrengsten zullen projecten worden gefinancierd. Deze 

projecten zijn gericht op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Het thema van het jaar is        

"Integriteit en verantwoordelijkheid". Gezien de voortzetting van activiteiten op internationaal 

en nationaal niveau zal de focus liggen op lokaal niveau. Indien mogelijk zal in samenspraak 

met de nieuwe gespreksgroep 'Cultuur in Bennekom" projecten op cultureel gebied worden 

gerealiseerd. Deze notitie dient als richtlijn voor de commissie. 

Internationaal: 

Het vorig jaar ingezette project "Fietsvierdaagse Ede" wordt in het Rotaryjaar 2014/2015 

uitgevoerd. De opbrengst is bestemd voor shelterboxen Philipijnen. Met de shelterbox zullen 

themamarkten bezocht worden met om zo giften te verwerven. In het Rotaryjaar zal ook de 

voorbereiding plaatsvinden voor de Fietsvierdaagse Ede in 2015/2016. Vermoedelijk is dit het 

laatste jaar van de Fietsvierdaagse. Voor de opbrengst hiervan dient nog een project worden 

benoemd. Ook onze eigen waterproject Pompen =Leven krijgt de ondersteuning in de vorm 

van mankracht (drie Rotaryleden) en een bijdrage voor de opzet van een tweede 

onderhoudspost. Via de verkoop van spellen is door Novita een bijdrage toegezegd. Deze zal 

naar dit project gaan.  

De opbrengst van "Wandelen voor Water" is geheel voor andere waterprojecten van 

AquaforAll. 

 

Nationaal: 

Buiten de afdracht aan Rotary Foundation zal ook wederom een bijdrage worden gegeven aan 

Oase kerstpakketten. Ook voor sprekers met een nationaal doel zal een bedrag gereserveerd 

worden. 

Lokaal: 

Gedacht wordt aan culturele projecten in Bennekom. In 2015 bestaat ons Bennekoms 

Museum 40 jaar. Een verzoek om een bijdrage is onderweg. Daarnaast zal in samenspraak 

met de gespreksgroep "Cultuur in Bennekom " een lokaal project worden vastgesteld. 

Opbrengst is naast de vaste Rotarybijdragen de opbrengst van een nog te organiseren 

Yardsale. Onderzocht zal worden welk foundraisingproject verder zal worden uitgevoerd. 

Daadwerkelijke uitvoering zal alleen plaatsvinden bij voldoende participatie van de clubleden. 

Er zullen, gezien de onderzekerheid over de beschikbare financiën, geen toezeggingen worden 

gedaan als er geen gelden beschikbaar zijn. Dan kan alleen sprake zijn van een 

inspanningsverplichting. 

 

Uitgeoefende activiteiten: 

Internationaal: 

 

The Rotary Foundation of Rotary International. De Rotary Foundation (TRF) ondersteunt 

Rotary International (RI) bij het vervullen van zijn missie: het bevorderen van internationaal 

begrip en vrede door internationale en lokale programma's van humanitaire en educatieve 

aard. Hier wordt jaarlijks aan bijgedragen. 

De sociale instelling Laufer Mühle is ontstaan in 2000 en bevindt zich in Höchstadt (D)  Het 

is een sociaaltherapeutische inrichting en is een erkend integratiebedrijf voor mensen met een 

ernstige handicap. In 2013 werd deze inrichting ernstig gedupeerd door een overstroming. In 

samenwerking met onze zusterclub uit Neustadt a/d Aisch is deze instelling financieel 

geholpen. 

Aktie ShelterBox.    Rampen zijn onvoorspelbaar. Maar de ramp ná de ramp, daar kunnen we 

ons wel degelijk op voorbereiden. ShelterBox is daarvan een mooi voorbeeld. ShelterBox 

levert direct na rampen ter plaatse standaard onderdak, kookmogelijkheden en schoon 

drinkwater. Sinds 2001 zijn er wereldwijd na meer dan 150 rampen in meer dan 75 landen 

ShelterBoxen ingezet. Van Japan tot Amerika, van Afrika tot Nieuw Zeeland. Met de 

opbrengst van de"Fietsvierdaagse Ede" zijn twee shelterboxen aangekocht. 



De Bennekomse stichting Pompen is Leven houdt zich bezig met de drinkwatervoorziening 

voor de bevolking op het platteland in Noord Ghana. Sinds 1997 zijn 250 waterputten 

geboord en voorzien van een touwpomp. Ruim 62000 mensen maken hier gebruik van. Door 

het intensieve gebruik is onderhoud gewenst. Community Service helpt de bevolking om dit 

financieel mogelijk te maken.  

Nationaal: 

Een financiële ondersteuning werd gegeven aan de volgende instellingen: 

”Alpe d’Huzes”, dit is een Nederlands wielerevenement dat in Frankrijk wordt gehouden. De 

deelnemers zamelen geld in voor onderzoek naar kanker door zes keer achter elkaar naar Alpe 

d’Huzes te klimmen, 

”De Toekomst”, dit is een school waar speciaal (voortgezet) onderwijs gegeven wordt aan 

leerlingen van 11 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige handicap 

”Hoog Tijd voor Andersom”  Deze instelling streeft ernaar een gebied te ontwikkelen in 

Afrika en andere gemeenschappen, door, naast eigen initiatieven, bestaande hulpinitiatieven 

succesvoller te maken. Wij richten ons op de ontwikkeling van vrouwen - met kinderen - in 

achterstandssituaties, als katalysator voor succes, waarbij ook de man een actieve rol vervult. 

Lokaal: 

 

Community service is lid van Oase, dit is een overkoepelend orgaan van regionale 

serviceclubs. Met gezamenlijke inspanning  van deze clubs zijn weer een groot aantal 

kerstpakketten  aan minder bedeelden beschikbaar gesteld. 

 

De scouting is het Clubhuis aan het verbouwen. Met deze verbouwing wordt het clubhuis 

geschikt maken voor groepen met mindervalide jeugdleden. Hierdoor kunnen ook 

mindervalide scoutingleden genieten van het mooie Bennekomse bos, waar zij als Scouting 

Bennekom al vele jaren van mogen genieten. 

Door een financiële en bijdrage van Rotary wordt de hygiëne en privacy van de douches 

aangepakt.  

 

Overzicht baten en lasten clubjaar 01/07 2013- 30/06 2014. 

Inkomsten 

Ontvangen donaties €   13.062 

Acties €     4.135 

Rente inkomsten €        305 

 €   17.502 

Lasten 

Operationele kosten €     1.045 

Gemaakte donaties €   15.726 

 €   16.771 

Resultaat                                                     €        731 

 



 

 


