
ROTARY FOUNDATION 100 jaar 



Rotary Foundation 100 jaar!

Foundation is “gereedschap” om uitvoering van projecten 
van clubs gemakkelijker te maken 

Alle districten hebben een Districts Rotary Foundation 
Commissie (DRFC)

Taak DRFC:

– Voorlichten

– Meedenken in Grant aanvragen 

– Stimuleren om mee te doen



Uitgangspunt

• Rotary leden bepalen met z’n allen hoe het gebeurt.

• Rotary Clubs zijn autonoom maar maken wèl deel uit van de 
wereldwijde organisatie. Dat geeft verplichtingen. 

• Met elkaar werd/wordt bepaald waar we wereldwijd onze aandacht 
op richten en hoe we met het geld omgaan.

• De afgesproken regels worden uitgevoerd door betaald personeel

• De regels en aandachtsgebieden worden op verzoek van Rotarians 
en op grond van ervaring in het werk aangepast. 

Hoe? 

• Drie-jaarlijkse meeting van districts-afgevaardigden in de zgn 
Council on Legislation. 

• Suggesties uit het veld naar de “ambtenaren” in Evanston.



Leden DRFC district 1580
zie website voor contact

Grant commissie:

•Pyly Mucuthi (RC Alkmaar), Global Grants en stewardship

•Barbara Wasch (RC Koggenland), District Grants en voorzitter

Peacefellows en Scholarships:

•John Mahnen ( RC Amsterdam International)

Poliocommissaris:

•Rob Beemster (RC Enkhuizen)

Secretaris: Huub de Kruijf (RC IJmond)

Communicatie: Paul te Bokkel (RC Amsterdam Blauw)

Voorzitter: Jack Groot (RC Heiloo)



Polio (1)

• Poliovirus veroorzaakt kinderverlamming 

• Niet te genezen, wel te voorkomen

• Eerste aanzet clubs op de Filipijnen (1979)

• Start in 1985 met Polio Plus programma

• Toen 350.000 gevallen per jaar

• Nu minder dan 40 meldingen

• 1988 WHO, Unicef, CDC en overheden

• Bill & Melinda Gates Foundation



Polio (2)
Rotary:

Maakt propaganda voor de vaccinatie 

Overleg met Overheden over type vaccinatie

Werkt lokaal met de gezondheidsdienst

Vormt vaccinatie teams

Helpt bij transporten en inklaringen

Geschat totaal: 11 miljard $ waarvan 1.6 direct uit Rotary

Nederland uniek met Poliotulpen actie (tip: buurt, bordje)

Werk in Nederland voor Rotarians?

Nederland is risicogebied volgens WHO



• Vloeiend Engels en een tweede taal is een pré

• Leiderschapservaringen 

• Master program:  Bachelor, 

• 3 jaar fulltime werkervaring in vredesvraagstukken, 
conflictbeheersing.

• Certificate program: Goede academische achtergrond

• tenminste 5 jaar fulltime werkervaring in 
vredesvraagstukken, conflictbeheersing.

Peace fellowships
financiering door RF-Evanston (World Fund)

Eisen



Scholarships

• Investering in één persoon waarvan we hoge 
verwachtingen hebben, op grond van 
voorgeschiedenis

• District betaalt deels voor eigen kandidaat 

• District betaalt mee aan opleidingen Watermanagement 
(Delft)

• District ontvangt buitenlandse scholars (geen kosten)



Projecten

• Kleinschalige, kortdurende projecten
financiering deels met geld uit District Grant

• Omvangrijke Projecten van 
tenminste $ 30.000
financiering deels met Global Grant 

NB Scholarships: District Grant òf Global Grant



Fondsen bij The Rotary Foundation
1.End Polio
2.Fondsen op Naam….
3.Annual Fund (SHARE)  !!!!

Financieringsmodel van SHARE

District Designated Fund
50.000

World Fund
50.000 (vd ca 120 miljoen) 

tbv
District Grants

25.000

tbv
Global Grants

25.000

tbv Global Grants
50.000 +/- X

Bijdragen Clubs in District aan Annual Fund   stel 100.000
Andere
inkomsten

drie jaar later

ongebruikt blijft
beschikbaar in DDF van District tbv GG

District verzamelt 
aanvragen

uit of naar
Andere districten



District Designated Fund
Het district doet voorstellen om het DDF te besteden

Maar   …… TRF-Evanston keurt uiteindelijk goed

Districten en Clubs moeten zich dus aan de regels houden

District moet gecertificeerd zijn.

(we tekenen ervoor dat we de regels zullen hanteren)

Clubs moeten gecertificeerd zijn om een grant te 
ontvangen. 

-Weten hoe de regels zijn (Memorandum of Understanding     
getekend hebben, seminar, webinar, workshop)

-Meebetalen



Alleen deze sheet onthouden!!!

Neem voordat je iets begint contact op met 
de 

District Rotary Foundation Commissie

Wij zijn te vinden via: 

www.rotary.nl/d1580/trf



Focusgebieden (1)

• Projecten met steun uit Global Grants moeten passen in 
één of meer van de FOCUS-gebieden en DUURZAAM 
en MEETBAAR zijn

• Voor Districtgrants ruimere scope maar wel binnen 
doelstellingen van Rotary International



Sustainability 
• De belangrijkste eis voor 

DUURZAAMHEID: 

Als de projectorganisatie naar huis gaat 
moet het project doorgaan

Sustainability



1. Laat de vraag uit de gemeenschap 
komen. Bedenk samen een 
oplossing die lokaal past. 

2. Zoek en betrek lokale keypersons.
3. Werk samen met lokale 

organisaties en betrek ze in de 
financiering.

4. Gebruik en koop lokale materialen.
5. Verzorg opleiding en training.
6. Organiseer en borg het onderhoud 

door de gemeenschap. 
7. Zorg voor (lokaal) eigenaarschap.
8. Meet de impact in getal.

Duurzaamheid



Door clubs en Non-Rotary donors bijeengebracht:   310.000

Door DDF uit meerdere districten toegevoegd:         110.000

Door WF toegevoegd:                                                210.000

Totaal besteed aan projecten/scholarships:               630.000

Bedragen afgerond in USD

Projecten waarbij D1580 betrokken was/is in 2014-2016

TRF is een fonds dat voor verdubbeling 
van de club-bijdrage zorgt. Is die uitspraak correct?

Conclusie:  De uitspraak is correct voor D1580 in deze jaren

De vermenigvuldigings factor hangt af van de verhouding tussen 
clubbijdrage en DDF. De  DDF bijdrage is de limiterende factor.   Blijf dus doneren!  



Voorbeelden Global Grants

Global Grant moet 
vallen binnen één 
of meer focusgebieden

Brochure



Focusgebieden
• Vrede en conflictbeheersing (oa Peacefellowships)

• Preventie en behandeling van ziekten (oa End Polio Now)

• Water en sanitatie (Waterprojecten, filtering, hergebruik 
afvalwater)

• Gezondheid van moeder en kind (oa pre- en postnatale zorg. 
kliniek en voorlichting, ziekenhuisfaciliteiten)

• Basisonderwijs en alfabetisering (oa onderwijsmiddelen incl 
opleiding leerkrachten) 

• Economische en sociale ontwikkeling (oa technische 
scholing, minikredieten, ) 



• Heel veel veilig water 
projecten:

INFORMATIE HALEN BIJ:

• District Water Commissie 
(zie site D1580)

• Water and Sanitation 
Rotarian Action Group                            
wasrag 
http://www.wasrag.org/

Waterprojecten

Denk ook over afvalwaterverwerking in ieder plan



Voorbeelden Global Grants

REGIO MIDDEN KENNEMERLAND
De clubs steunen nu samen projecten met partnerclub Machakos, waarvan 
veel vrouwen lid zijn. Na veel water nu inzetten op educatie van AIDS-
wezen. Global Grant toegewezen 14-2-2017

RC HOORN
R.C. Hoorn met steun van o.a. de Provincie Noord-Holland, Aqua4All, Oxfam 
Novib, Rotaryclubs uit District 1580 en daarbuiten en heel veel particulieren, 
héél veel  watertanks
samen met RC  Nakuru. 6T Projecten: Tanks, Toilets, Trees, Table banking 
(micro fi nanciering), Training en Teaching en Transformation.



Voorbeelden Global Grants

RC Purmerend
Scholarship Master Int. Affairs

RC Heemstede Bennebroek
Sustainable School Health and Nutrition Project, Addis Ababa

RC Bergen
Sulawesi Cleft Project

RC Haarlemmermeer
Children Hospital Chisinau Moldova

RC Alkmaar
Renovation of Health Center in Nairobi



Voorbeelden Global Grants
Door samenwerking met clubs in andere districten meerdere DDF bijdragen,
Daardoor meerdere malen 100% daarvan uit Worldfund.

RC Amsterdam Nieuwendam
RC Amsterdam-Minerva
RC Izegem Belgium 
RC Wymondham UK 
RC Sudbury UK 
RC Visakhapatnam India 

The placement of 65 solar computers with innovative English in tribal and fisher 
villages and urban slum areas in India



budgetverhoging mbv TRF

•



Voorbeelden District Grants
Velsen training program for people with cancer

Wieringen training schoolchildren against bullying

Heiloo duo bike for people with dementia

Haarlemmermeer music instruments for a school in Hungary

Amsterdam-Halfweg The costs to train a dog to assist visual impaired 
persons

Bergen N.H. Computers for a poor school in Greece

Purmerend-
Polderland

equipment for a children home after a fire

Purmerend Music festival to stimulate young musicians

Wormerveer-
Krommenie

contribution to a boat for an educational center

Purmerend Equipment for two daycare centers disabled children

Zaandam equipment shelterhome



Voorbeelden District Grants
Haarlemmermeerlanden Organisation of a full leasure day for about 150 elderly, poor and

lonely people in the region of Haarlemmermeer.

Wieringen Organisation of a week holiday for a group of disable youngsters in 
the age of 16-22 years on the island of Texel.

Langedijk-
Geestmerambacht

Support to organise fitness training for a group of elderly people 
suffering from chronical deceases and dementia and providing 
support to the foodbank of Alkmaar.

Purmerend-Waterland Procurement of sailing equipment for disable youngsters, provide 
support for a sailing training camp and provide furniture for a 
home of disable poeple.

Amsterdam-Halfweg Purchase of special sport equipment for youngsters with a 
handicap, this in cooperation with the organisation "Only 
Friends Kids".

Amsterdam Minerva Language training for people with illiteracy problems and support 
music education for pupils of elementary schools. This project is 
part of the initiative "Children&Music" of DG Willem van der 
Mark.

Zaanstad Procurement of 40 music instruments for the elementary school "De 
Golfbreker" at Koog aan de Zaan. This project is part of the 
initiative "Children&Music" of DG Willem van der Mark.

Amsterdam-Arena Support to the "Leerorkest"/Instrumentdepot"in Amsterdam, this
witin the framework of the special District Governor D1580 
project "Children&Music"



Voorbeelden District Grants
Amsterdam-Nieuwendam Provision of up to 6000 lunches to disabled people invited by the Red 

Cross Organisation visiting Sail Amsterdam 2015.

Amsterdam This project is part of the District Governor's initiative "Children&Music". 
Organisation of four concerts for the peoples of the "Nieuw 
Amsterdams Kinderkoor"

Amstelveen In close cooperation with RC Semarang Kunthi and Women's 
International Club of Semarang, 80 children will receive a 
lips/labio-palatal cleft repair surgery.

Zaanstad This project is part of the District Governor's initialive "Children&Music". 
Procurement of 40 music instruments for a primary school in the 
region.

Koggenland As part of the programme "Bake for Life" the Rotary Club will take care 
of the construction of a two chamber brick oven.

Hoorn Procurement of a monument to be offered to the community of Andijk to 
commemorate the brave man who prevented in 1916 a dramatic 
collapse of the seadyke, saving the lives of hundreds of people.

Haarlemmermeer This project is part of the District Governor's initiative "Children&Music". 
Procurement of 20 music instruments and provision of training for 
children suffering from epilepsy.

Beverwijk This project is pert of the District Governor's initialive "Children&Music". 
The RC will provide music classes to peoples of two primary
schools in the region.



Wie doet Wat?

• Foundation wil dat de gelden door 
Rotarians worden beheerd. Dus geen 
cheque aan een goed doel en dan naar 
huis. Controle op voortgang door 
Rotarians.

• Rapportages door de gesteunde clubs

• Zonder eindrapportage geen vervolg



Wanneer?

• Aanvraag willen doen?  

Dan eerst contact met DRFCommissie!!

District Grant: Volledige en bediscussieerde 
aanvraag binnen vóór 29 juni 24 uur.

Global Grant: Kan ‘t hele jaar ingediend.



Voorbeelden van Projecten
www.rotaryhelpt.nl



Doneren
• De meeste clubs hebben een Stichting waarin geld voor goede 

doelen (o.a. de Rotary Foundation) wordt beheerd.
• Maak er een ANBI stichting van of doneer direct aan de Rotary 

Foundation (dat is een ANBI stichting)

• Voordeel voor u en de Foundation in een rekenvoorbeeld:
• Bedrag via uw contributie aan de Foundation  € 50, 

Belastingvoordeel € 0,- Foundation ontvangt € 50,-
• Indien uw giften boven de drempel uitkomen en uw belastingtarief 

40,4% is:  Belasting voordeel € 20,20  Foundation ontvangt € 50,-
• U spreekt af dat u een periodieke bijdrage aan de Stichting of de 

Foundation doet. Dat scheelt u in 5 jaar  € 100. 

• U kunt desgewenst uw belasting aftrek gebruiken om uw bijdrage te 
verhogen. Als uw gift tot € 84 verhoogt betaalt u werkelijk € 50 en de 
Foundation ontvangt € 84,- Dat is € 34 meer!!



Achter de 
Schermen
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Rotary Foundation heeft een bestuur, “Board of Trustees” (vrijwilligers),  
een kantoor bezetting (betaalde personeelsleden), en

De Rotary Foundation kent een groep Technische Adviseurs (“Cadre”, 
vrijwilligers) die technische expertise en advies kunnen geven aan Rotarians die 
een Grant-project voorbereiden of uitvoeren ergens in de wereld.

Doel is dat de fondsen op een goede wijze worden besteed.



De werkzaamheden van de adviseurs omvatten: 

Reviews: Kaderleden evalueren de technische mogelijkheden van een 
projectvoorstel en sturen een schriftelijke rapportage aan de Rotary Foundation. 

Site visits: Een site-visitor evalueert de technische uitvoerbaarheid ter plekke. 
Een interim-monitor rapporteert na een site-visit over de implementatie van een 
lopend project. 



Een post project monitor evalueert de impact en de resultaten van een 
afgesloten project. Hiertoe reizen de kaderleden naar de plaats waar het 
project werd uitgevoerd en hebben daar contact met de sponsors en de 
lokale gemeenschap. 

Audits. Kaderleden evalueren het financiële beheer en toezicht ter 
plekke. 

Operational audits. Kaderleden evalueren de manier waarop grant 
ontvangers de boekhouding, verslagen en andere documenten beheren 
teneinde hun kwalificatie te behouden





Voorbeeld: Werving Kaderleden



www.rotary.nl/d1580/trf
Informatie is te vinden op website van district

paragrafen

grants.d1580@gmail.com

mail ons:



https://my.rotary.org/en

Log-in of registreer met het email adres waarmee u 
in LEAD bekent bent en het bij dat adres horende wachtwoord



Na enige seconden opent deze pagina Kies tab The Rotary Foundation en  
dan Grants Application Tool





Onderaan de vorige webpagina staat de link naar deze pagina waarmee 
een grant aanvraag gestart kan worden
In de rechter kolom van webpagina’s staat veel onontbeerlijke informatie.

Overleg eerst met de Districts Rotary Foundation Commissie 
om teleurstelling te voorkomen. Veel kan maar niet alles!
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Resources & references: alle nuttig om te lezen

https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/apply-grants/global-grants

Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants

Areas of Focus Policy Statements

Guide to Global Grants

Six Steps to Sustainability

Grants travel request

Global Grant Lifecycle

Cadre of Technical Advisers

Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement

Global Grant Online Application Process

Global Grant Vocational Training Team Member Online Application Process

10 Ways to Improve Your Global Grant Application

Reporting on Global Grants

Global Grant Scholar Online Application Process

Global Grant Application Template

Global Grant Calculator

Training Plan for Global Grants

Tools

Take a course on Rotary grants in the Learning Center

Get started with the grants application tool

Check our discussion groups


