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Beleidsplan 

Stichting Community Service Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht 

 

De Stichting Community Service Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht is onderdeel van de 

Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht, welke club onderdeel is van Rotary Nederland en Rotary 

Internationaal. Zowel Stichting Community Service Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht als 

Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht stellen zich ten doel het aanmoedigen en aankweken van de 

wil om te dienen (het dienstideaal) in het dagelijks leven, onder meer door het ontwikkelen en ten 

uitvoer brengen van plannen, die leden kunnen helpen bij het vervullen van hun plicht jegens de 

maatschappij om slechts geestelijke, maar ook stoffelijke steun te geven aan hulpbehoevende 

personen en aan instellingen, die zich de bestrijding van maatschappelijke noden ten doel stellen.  

De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van de 

Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp 

behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van 

bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken 

door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan. 

De concrete uitvoering van boven aangehaalde doelen wordt verwezenlijkt door het organiseren van 

evenementen en het werven van sponsoren om middelen te genereren ten einde maatschappelijke 

noden te bestrijden.  

Hiertoe zijn jaarlijks een aantal evenementen en activiteiten gepland, onder andere: 

• Het (mede)organiseren van de Santa Run; 

• Het (mede)organiseren van een wielerevenement (Tour de Soes); 

• Het organiseren van een wandeltocht in samenwerking met een basisschool (Wandelen voor 

Water); 

• Het vervoeren van een jongeman met een lichamelijke beperking naar zijn wekelijkse 

hockeytraining; 

• Het inzamelen van kleding voor Stichting Je mag er zijn. 

De opbrengsten gaan naar diverse goede doelen, zoals: 

• Jeugdfonds Sport en Cultuur; 

• Stichting Je mag er zijn; 

• Stichting Maria Magdalena; 

• Medische Kindercirkel 

• Simavi. 

  



Gegevens Stichting Community Service Rotaryclub 

Langedijk-Geestmerambacht 

 

Stichting Community Service Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht 

RSIN: 8157.25.644 

E-mail: lidykirkenier@hotmail.comPostadres: Snip 3, 1722 HD  Zuid-Scharwoude 

Doelstelling  

Verwezenlijking van de Rotary gedachte door het verlenen van steun aan personen die hulp 

behoeven en aan instellingen. 

Bestuurders 

Kees Zuurbier – voorzitter 

Hans Aardenburg – penningmeester 

Lidy Kirkenier-Tempelman – secretaris 

Ellie Mens – algemeen bestuurslid 

Bob Smith – algemeen bestuurslid 

Beloningsbeleid  

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning en/of onkostenvergoeding. 
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