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Doelstelling
De Stichting Community Service 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 RC Bunnik.

Bestuur.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een deels jaarlijks van samenstelling wisselende
Commissie.

Beleid.
In de afgelopen jaren heeft CCS 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.
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