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Doelstelling, beleid en activiteiten 
 
Doelstellingen 
De Stichting Community Service van de Rotary Club Bunnik stelt zich ten doel maatschappelijke projecten te 
ondersteunen in binnen- en buitenland. Projecten van politieke aard worden uitdrukkelijk niet gesteund.  
Om haar doel te bereiken doet de Stichting aan fondsenwerving in de breedste zin van het woord.  
De fondsen kunnen afkomstig zijn van:  

• Vrijwillige jaarlijkse bijdragen door de leden van Rotary Club Bunnik (hierna genoemd RC Bunnik).  

• Opbrengsten van specifieke activiteiten ter verwerving van fondsen, georganiseerd door de club, zoals het Jazz & 
Blues Festival en het Zomeravond Concert.  

• Alle overige legale bijdragen aan de fondsen van de stichting.  
 
De maatschappelijke doelen, in de vorm van concrete projecten, worden voorgesteld door de jaarlijks wisselende 
Commissie Community Service (CCS). De projecten worden overlegd met het bestuur van RC Bunnik en de leden van de 
gehele club, waarna zij ter beslissing voorgelegd worden aan het bestuur van Stichting Community Service.  
Ook niet-leden van de RC Bunnik kunnen een verzoek tot ondersteuning van hun project doen. Zij dienen dan daartoe 
een verzoek te richten aan het Bestuur van de Stichting.  
 
Beleid  
In de afgelopen jaren heeft de Stichting een aantal criteria opgesteld voor besteding van de fondsen:  

• 1/3 van de besteding voor lokale doelen, 1/3 regionaal en 1/3 internationaal;  

• Voorkeur voor meerjarige projecten;  

• Steun moet rechtstreeks bij de doelgroep terecht komen;  

• Voorkeur voor startsubsidies;  

• Liefst geen bijdrage aan een zeer groot project, geen “druppel op een gloeiende plaat”;  

• Bijdrage moet van wezenlijk belang en herkenbaar in een project zijn;  

• Bij gelijke geschiktheid verdienen Rotary projecten de voorkeur;  

• Geen politieke projecten.  
 
Activiteiten 2020-2021 
Het is helaas in 2020 en 2021 door de vele beperkingen rond Covid niet mogelijk geweest om de jaarlijks terugkerende 
activiteiten zoals ROOS (het muziekfestijn voor ouderen in de gemeente) en de fundraising ten behoeve van een aan te 
schaffen Shelterbox te organiseren. Voor dit laatste hebben we een reservering opgenomen die door de lockdown niet is 
gebruikt. 
Uitgaven bestonden uit (internationale) afdrachten aan de Rotary Foundation en de Stichting Job Rotary. Daarnaast 
hebben we een donatie overgemaakt naar de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rhijnauwen voor het onderhoud 
van dit oorlogsmonument. 
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Ondanks de corona beperkingen hebben we kans gezien om in 2020 en 2021 het project Samen Tafelen (ten behoeve 
van eenzame ouderen) door te laten gaan. Omdat gezamenlijk lunchen gedurende de lockdownperiodes niet mogelijk 
was hebben we de deelnemers via onze zelf georganiseerde maaltijdbezorging kunnen laten genieten van een lunch en 
een praatje bij de deur.  
 
In het kader van het 50-jarig bestaan van onze club heeft de Stichting een ontwerpwedstrijd voor een mozaïekbank 
georganiseerd. Het idee is om deze bank(en) te plaatsen op het te vernieuwen centrale plein in het dorp Odijk binnen de 
gemeente Bunnik. Leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen uit de gemeente hebben tekeningen gemaakt met als 
thema Ontmoeten. Helaas werden we ook hier beperkt door de lockdown. De ontwerpen zijn echter geweldig en we 
hebben de materialen ingekocht en de kunstenaar staat in de startblokken. We hopen in 2022 het project te kunnen 
uitvoeren. 
 
Activiteitenplan 2021-2024 
Afhankelijk van de mogelijkheden op basis van de Covid-restricties zal in de komende jaren een aantal activiteiten weer 
worden opgepakt. Als de samenleving weer ‘open’ gaat willen we graag via de Bunnik Fair aandacht besteden aan de 
Shelterbox. Het project Samen Tafelen voor eenzame ouderen wordt weer opgepakt binnen de geldende richtlijnen 
middels het organiseren van lunches in lokale restaurants. We continueren de inzet voor JobRotary, ook middels 
persoonlijke inzet van leden van RC Bunnik. Verder blijven we op zoek naar (lokale) projecten ter ondersteuning. 
 
Daarnaast staat de uitvoering van het in 2021 gestarte project ‘mozaïekbank’ op het programma vanwege het lustrum 
van de RC Bunnik. De Stichting geeft drie banken cadeau aan de gemeente, te plaatsen op het te vernieuwen centrale 
plein in het dorp Odijk binnen de gemeente Bunnik. 
 
Het thema ‘ontmoeten’ staat ook centraal bij een nieuw te ontwerpen fundraising project ‘Bunniks kookboek’ dat 
samen met de Commissie Fellowship van de RC Bunnik wordt vormgegeven. Deze eerste ideeën staan hieronder. Dit zal 
de komende periode verder worden uitgewerkt. 
 
 
 


