
 

Stichting Community Services Rotary Club Ede 2018-2019 

Naam van de stichting: 

Stichting Community Services Rotary Club Ede 

Doelstellingen 

1. De stichting heeft ten doel het dienen van de gemeenschap, zowel financieel als daadwerkelijk, 
door het direct en indirect deelnemen aan charitatieve, educatieve en culturele projecten, passend 
binnen de doelstellingen van de te Ede gevestigde vereniging Rotary Club Ede, en voorts al 
hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van 
fundraisingprojecten, na voorafgaande goedkeuring van voormelde vereniging Rotary Club Ede. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en 
met 30 juni. 

Bestuur: 

 J.G Groothengel (voorzitter) 

 M. Jonker (secretaris) 

 C. Cuperus (penningmeester) 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Contactgegevens: 

Secretariaat: Dorpsstraat 29, 6721 JJ Bennekom 

RSIN-nummer: 09159052 

Contactgegevens: 

Secretariaat: Dorpsstraat 29, 6721 JJ Bennekom 

  



Beleidsplan 2019-2020 Stichting Community Services Rotary Club Ede 

1. Inleiding 

De Stichting Community Services Rotaryclub Ede is opgericht op 10 maart 2006. De Stichting zet onder 
andere de activiteiten voort van de inmiddels geliquideerde stichting Rotary Services Ede. 

2. Doelstelling van de Stichting 

De Stichting heeft als doel het dienen van de gemeenschap, zowel financieel als daadwerkelijk, door 
direct en indirect deelnemen aan charitatieve, educatieve en culturele projecten, passend binnen de 
doelstellingen van de te Ede gevestigde vereniging Rotary Club Ede. Het dienen van de gemeenschap 
kan zowel in Nederland als daarbuiten plaatsvinden. 

3. Het bestuur van de Stichting 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende drie personen: 

- J.G Groothengel (voorzitter) 
- M. Jonker (secretaris) 
- C. Cuperus (penningmeester) 
 
Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. 

Alle bestuursleden zijn lid van vereniging Rotary Club Ede. 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

4. Werkzaamheden van de Stichting 

De Stichting heeft de afgelopen periode onder andere de volgende projecten ondersteund: 

- Kerstconcert mantelzorgers Oude Kerk Ede; 

- Oncokar-project; 

- Kerstpakkettenacties; 

  

5. Fondsenwerving 

De Stichting heeft sinds de instelling geldmiddelen vergaard via fondswervingsacties die worden 
uitgevoerd door leden van vereniging Rotaryclub Ede. Incidenteel ontvangt de Stichting schenkingen en 
andere donaties. 

De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een goed hart 
toedragen. 

6. Fondsenbeheer/besteding/uitkering 

Geldmiddelen worden uitsluitend aangehouden in de vorm van bankrekeningen en deposito’s in 
afwachting van de daadwerkelijke besteding in het project waarvoor de gelden zijn verkregen. 

Vermogensvorming is niet een doel van de Stichting. 

Het bestuur beoogt ook in de komende jaren ontvangen geldmiddelen uit fondswerving en donaties niet 
aan te houden om tot vermogensvorming of de vorming van exploitatieoverschotten over te gaan, maar 



zo spoedig mogelijk binnen de kaders van (nieuwe) projecten aan te wenden. Dit is ook in lijn met de 
wijze waarop de Stichting in de afgelopen jaren is omgegaan met de geldmiddelen. 

Uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige donatie, 
dan wel van een langjarige donatie. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een 
vaste vorm van aanwending. 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. De huidige beheerskosten van 
de Stichting kunnen vooralsnog geheel worden gefinancierd uit de lopende inkomsten. 

7. Beleidsvoornemens periode 2019-2020 

Het bestuur meent dat het beleid van de afgelopen periode een goede basis vormt voor de toekomst 
van de Stichting. 

In het boekjaar 2019-2020 zullen een aantal activiteiten worden ontwikkeld, met name gericht op 
fondsenwerving .Onder meer : 

–  organiseren van een pianoconcert in Cultura 

– organiseren van een dienstenveiling onder leden van de rotaryclub Ede 

– ondersteuning bieden bij een groots opgezet ontmoetingsfeest door Netwerk  Dien Je Stad 

– opzetten van een Vriendenstichting ten behoeve van Netwerk Dien Je Stad 

– organiseren Santa Run ( een loop door Ede Centrum in kerstmanpakken) 

– organiseren van een autorally 

– uitvoeren van allerlei ‘hand- en spandiensten’ door de leden van Rotary Ede om geld in te zamelen. 

 

Uit de opbrengst van deze activiteiten zullen de volgende doelen in ieder geval worden ondersteund: 

OASE: de plaatselijke voedselpakkettenaktie met kerst van de gezamenlijke Edese serviceclubs 

Oncocar: Na een actie ter gelegenheid van het 10e lustrum van de Rotary Club Ede en het 75 jarig 
bestaan van het KWF is er een fonds gevormd .Uit het fonds worden de kosten gedekt van een auto die 
door het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) gebruikt wordt voor de thuis toediening van oncolytica. De 
auto is na 10 jaar trouwe dienst vervangen door een nieuwe leaseauto in 2009. Alle kosten voor het 
gebruik en onderhoud van de auto worden door de stichting betaald. 

Kenia: Er is een fonds gevormd om het ziekenhuis in Lokichar (Kenia) van gelden te voorzien om 
inventaris etc te kunnen kopen. In eerste instantie is er behoefte aan geld voor bedden. Dit loopt via een 
Nederlandse organisatie. Een van de rotaryleden gaat in 2019  ter plaatse kijken. De start van dit fonds 
is gevormd uit overgebleven gelden uit vorige projecten. 

Netwerk Dien je Stad: deze lokale vrijwilligersorganisatie is een jongerennetwerk (van 15 tot en met 30 
jaar) dat zich inzet voor steun en hulp aan (kwetsbare) stadgenoten. Die steun is veelomvattend en 
varieert van iemand helpen bij het doen van boodschappen of een praatje maken met een eenzame 
oudere tot het verrichten van klusjes in of om het huis. (meer informatie via de website Netwerk Dien Je 
Stad). 

Ede, november 2019 

Het bestuur van de Stichting Community Services Rotary Club Ede. 

J. G. Groothengel, voorzitter 



Verslag Activiteiten Stichting Community Services Rotary Club Ede 2018-2019 

Voor de zevende keer is Het Groot Edes Dictee georganiseerd met als doel geld te verzamelen voor 
Netwerk Dien Je Stad ( netto opbrengst van  EUR 12.953). Dit is gereserveerd voor Netwerk Dien Je 
Stad ( zie hieronder). Ook zijn er activiteiten georganiseerd voor en door Rotaryleden met een netto 
opbrengst van Eur 1.998. Door genoemde leden werd daarnaast Eur 6.245 gedoneerd.  

Uitgaven bestonden uit internationale afdrachten aan Rotary International en vooral uit ondersteuning 
van plaatselijke doelen . Onder andere uit de reserve van de stichting is een aantal projecten 
gefinancierd, zoals de jaarlijkse bijdrage aan de voedselpakkettenactie van OASE (een 
samenwerkingsverband van alle serviceclubs in de gemeente Ede), het sponsoren van ShelterBox, dit 
is een internationale noodhulporganisatie die noodhulp en noodonderkomens brengt naar mensen die 
getroffen zijn door natuurrampen of conflicten, waar ook ter wereld. ShelterBox wacht niet af maar komt 
direct in actie door de getroffen mensen een (tijdelijk) thuis en aanvullende middelen te geven, zodat zij 
snel hun leven weer kunnen oppakken. 

Eind 2018 is er in de Oude Kerk in Ede een (gratis) kerstconcert voor mantelzorgers uit Ede 
georganiseerd Het CHE Kamerkoor, onder leiding van Marleen van der Kolk en het symfonieorkest 
Sosjanim onder leiding van Mark Snitselaar hebben, samen met pianist Wouter Bakker, een gevarieerd 
programma uitgevoerd. Bekende kerstmuziek werd afgewisseld met klassieke kerstmuziek van bekende 
hedendaagse componisten als Gjeilo, Arnesen en Lauridsen.  

De volgende projecten liepen eind van het verslagjaar en lopen door in het volgend jaar: 

Oncocar: Het fonds ‘Oncocar’, stamt uit de actie ter gelegenheid van het 10e lustrum van de Rotary 
Club Ede en het 75 jarig bestaan van het KWF. Uit het fonds worden de kosten gedekt van een auto die 
door het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) gebruikt wordt voor de thuis toediening van oncolytica. De 
auto is na 10 jaar trouwe dienst vervangen door een nieuwe leaseauto in 2009. Alle kosten voor het 
gebruik en onderhoud van de auto worden door de stichting betaald. 

Kenia: Het fonds is bedoeld om de aanschaf van bedden voor het lokale ziekenhuis in Lokichar (Kenia) 
mogelijk te maken en is gevormd uit overgebleven gelden uit vorige projecten. 

Doen voor Poen: Door het uitvoeren van allerlei ‘hand- en spandiensten’ is door de leden van Rotary 
Ede geld verzameld om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling van de stichting. 

Netwerk Dien je Stad: deze lokale vrijwilligersorganisatie is een jongerennetwerk (van 15 tot en met 30 
jaar) dat zich inzet voor steun en hulp aan (kwetsbare) stadgenoten. Die steun is veelomvattend en 
varieert van iemand helpen bij het doen van boodschappen of een praatje maken met een eenzame 
oudere tot het verrichten van klusjes in of om het huis. (meer informatie via de website Netwerk Dien Je 
Stad). 

 

 


