VERJAARDAGSCADEAU VOOR DE
100-JARIGE ROTARY FOUNDATION
In 1917 werd met een eerste gift van $ 26,50 The
Rotary Foundation in het leven geroepen.
Met bestedingen aan goede doelen van ruim drie
miljard sinds de oprichting in 1917, heeft The Rotary
Foundation zich in de afgelopen honderd jaar
ontwikkeld tot een van de meest gerespecteerde
goede doelen organisaties in de wereld.
Het is niet voor niets dat op lijstjes van vele “charity watchers” - organisaties die de kosten
en bestedingen van grote, wereldwijd opererende benefit organisaties monitoren - The
Rotary Foundation steevast in de top tien eindigt.
The Rotary Foundation is niet alleen een van de meest transparante (in de zin van publieke
verantwoording) maar - met daadwerkelijke besteding aan goede doelen van ruim 90% van
alle gedoneerde gelden - ook een van de meest efficiënte goede doelen organisaties ter
wereld. Daar mogen wij als Rotarians best trots op zijn!
Zou het niet aardig zijn als wij in ons Rotaryjaar de jarige met een bescheiden cadeautje
zouden eren voor het vele goede werk dat door deze organisatie is verricht? En op deze
manier onze Rotary Foundation een goede start te laten maken voor de volgende 100 jaar!

€ 25
De $ 26,50 in 1917 komt overeen met circa $ 536 nu. Dat is wel wat veel als individuele
bijdrage. Maar als elke club uit ons district in het jaar 2016-2017 nu eens een bedrag van
€ 25 per lid cadeau doet aan het Annual Fund van The Rotary Foundation, levert dat voor
ons district alleen al een bedrag op van € 50.000. Zouden alle Rotarians in de wereld mee
doen (en heel veel gaan meedoen) zou dit een bedrag opleveren van ruim € 30 miljoen. Een
mooi verjaardagscadeau niet waar?
Gemiddeld € 830 per club. Je kunt een fundraising voor dit bedrag in touw zetten, uit de
beschikbare reserves putten of simpelweg een eenmalige extra bijdrage per lid vragen (ter
hoogte van een lunch plus een drankje). Dit is natuurlijk helemaal aan jullie en jullie clubs.
Voor alle duidelijkheid; veel clubs doneren elk jaar trouw aan The Foundation en dat is
geweldig! Hier gaat het dus om een eenmalige extra actie (verjaardagscadeau), buitenom de
jaarlijkse giften. Bespreek het eens met je bestuur en leden en neem ook eens een kijkje bij
The Rotary Foundation op MyRotary.
Voor vragen en praktische informatie, wend je tot
oud-gouverneur, thans districtvoorzitter Rotary
Foundation, Albertine Perre albertineperre@gmail.com
Veel succes!
Pieter Schut, gouverneur D1570 2016-2017

