
Jaarverslag Community Service 2018- 2019: 

 

Inkomstenkant 

In het jaar 2018-2019 hebben via de diverse (vaste) donaties € 1.380,00 mogen ontvangen. 

Daarnaast hebben we via de jaarlijkse wijnverkoop vanuit de club voor de goede doelen € 

3.631,36 mogen toevoegen aan het saldo van de CS bakrekening. 

 

Uitgaven : 

Kind en Muziek: 

We ondersteunen waar nodig is een aantal basisscholen met muziekonderwijs.  We betalen 

de muzieklessen gegeven door professionals voor een 3 tal jaren per school, waarbij de 

bedoeling is dat de scholen, daarna het op eigen kracht voortzetten. Er is € 9.167,00 aan 2 

scholen toegekend. 

Kikid: 

Kikid ontwikkelt projecten specifiek gericht op jongeren waarbij zij écht in gesprek komen met 

diverse jongeren van gemengde culturen en bespreekbaar maken belangrijke thema’s die ze 

bezig houden. Thema’s zoals alcohol, drugs, relaties en seksualiteit, sociaal media, geld en 

schulden, groepsdruk en (cyber)pesten. Er wordt gezamenlijk gewerkt om diverse 

oplossingen te bedenken aan de actuele problemen en deze oplossingen worden uitgevoerd.  

De Community service heeft € 5.000 toegekend aan een aanvraag door KIKID om een 

bestelbus te financieren waarbij de KIKID mensen naar scholen kunnen reizen. 

Samenloop voor hoop: 

KWF Samenloop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. 

Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én 

vieren we het leven.. 

De Community service heeft € 1.500 toegekend aan een aanvraag door Samenloop voor 

Hoop Beverwijk om de de lokale samenloop voor hoop te kunnen organiseren. 

Rotary4you: 

Met Rotary4you is er een dag georganiseerd om jongeren van de Heliomare Mytyl school 

een leuke dag te bezorgen en daardoor de ouders een dag te ontlasten. Na afloop was er 

een BBQ voor alle ouders en kinderen 

De Community service heeft € 1.955 toegekend aan een aanvraag om de Rotary4you te 

organiseren. 

Rode Kruis IJmond: 

Aan het Rode Kruis ziekenhuis is € 1.000 euro toegekend als bijdrage aan het mooier maken 

van een behandelkamer van de kinderafdeling. 

  



Santa Run: 

De Santa runs worden vanuit de Rotary’s groot opgezet om gesponsorde kerstmannen 

(vrouwen) en kinderen te laten lopen en geld verzamelen voor een goede doel dat bekend 

wordt gemaakt bij de run.  

De Community service heeft € 1.250 toegekend aan een aanvraag door de Regionale Rotary 

clubs om de Santa Run te organiseren.  

Vrienden van de Beiaard: 

Vrienden van de Beiaard zijn een groep mensen die diverse projecten in de omgeving van 

Beverwijk oppakken met de doelstelling geschiedenis te waarborgen door gebouwen en 

interieurs, waar nodig onderhouden. Deze aanvraag ging over de kerkklok van de Agatha 

kerk te renoveren.  

De Community service heeft € 1.000 toegekend aan een aanvraag door de vrienden van de 

Beiaard om het project te financieren.  

Humanitas 

Humanitas IJmond kindervakanties zorgen vakanties voor de minder beschikte kinderen in 

de  regio, kinderen die anders nooit op vakantie zou kunnen gaan krijgen der kans om een 

week ( 5 dagen) zonder ouders een week rust en spanning mee te maken met leeftijd 

genoten.  

De Community service heeft € 820,00 toegekend aan een aanvraag door Humanitas 

Beverwijk voor dit project. 

 


