Jaarplan Commissie Community Service (CCS)
Inleiding
In de Vernieuwingsvoorstellen heeft CCS een functie gekregen in het
onderhouden van Netwerken (met organisaties binnen Rotary en in de
samenleving), in Meewerkvormen (brede betrokkenheid bij activiteiten
organiseren) en als Fundraiser.
Beoogde resultaten
Met de CCS-activiteiten beogen wij:
- Interne cohesie in de club te bevorderen door samen de schouders te zetten
onder activiteiten;
- Een visitekaartje van onze club naar derden te zijn, waaronder niet in de
laatste plaats potentiële nieuwe leden;
- Zichtbaarheid van Rotary te bevorderen;
- Maatschappelijk effect te sorteren (iets tot stand brengen/in stand houden,
dat van duurzame waarde is);
- Samenwerking binnen en buiten Rotary te bevorderen. Activiteiten CCS wil in
het komend jaar bestaande succesvolle activiteiten voortzetten dan wel
afronden. Deze activiteiten zijn verdeeld in projecten van onze club en
projecten van de gezamenlijke Rotary clubs.
Projecten van onze club
- D’ROEM door bezoek over en weer (in samenwerking met de
Jeugdcommissie); Projecten van Rotary
- RYLA-kandidaten aanleveren (in samenwerking met Commissie Jeugdzaken); Tulpenbollenactie in kader van Help Polio de Wereld Uit,
- Deelname IQ-quiz;
- Beach Clean-up i.s.m. Haagse Rotaryclubs
- Deelname aan de Boomfeestdag;
- Een Kerstconcert in december.
Nieuwe projecten van onze club

In vervolg op een sponsorverzoek van De Dutch Don’t Dance Division wordt
opnieuw contact gezocht met deze 6 organisatie. Hierbij kunnen we een
mogelijke koppeling met Pulchri onderzoeken. Voedselbank Den Haag heeft
ons uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek naar aanleiding van onze gift in het
vorige bestuursjaar. Afhankelijk van een te kiezen meerjarig project zullen wij
een fundraisingactiviteit opzetten, om meer middelen beschikbaar te krijgen.
Deze fundraising zou moeten worden gekoppeld aan één van bovengenoemde
activiteiten. Voor de lange termijn, 10-15 jaar, is er een eerste stap gezet om in
samenwerking met andere Rotary Clubs te kijken om in het kader van
Klimaatacties te komen tot het aanplanten van een bos. Middelen Jaarlijks
staat CCS een bedrag van ongeveer € 15.000 ter beschikking uit de middelen
van de Stichting Rotaryclub ‘s Gravenhage-Zuid. Eventuele middelen uit
Fundraising zijn hierin niet mee gerekend.

