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BELEIDSPLAN 

Stichting Community Service Rotary Club Etten-Leur e.o. 

 

Doel:  

- Persoonlijke inzet van de leden van Rotaryclub Etten-Leur e.o. 

- Financiële ondersteuning van projecten 

- Bijdragen aan activiteiten van de Rotary organisatie (RI) 

 

Taak:  

- Het beoordelen van aanvragen en/of het initiëren van activiteiten op het 

terrein van diensten aan de gemeenschap. 

 

Realisering: 

De commissie zal alle rechtstreeks vanuit de samenleving, via de Rotary organisatie of via 

clubleden aangeboden projecten beoordelen op basis van de in dit beleidsplan opgenomen 

criteria en daarbij rekening houden met de financiële en praktische mogelijkheden. 

De commissie heeft de beschikking over financiële middelen, volgens een door de 

penningmeester van de stichting te verstrekken opgave welke bestaan uit: 

- het batig saldo van de stichting community service van het voorliggende clubjaar.  

- de bijdragen van de clubleden gedurende het huidig clubjaar. 

- baten van bestaande of nieuwe activiteiten welke middelen genereren (fundraising). 

De commissie Community Service mag zelfstandig beslissen over uitgaven tot een bedrag 

van maximaal €1000,= per gift. Dit mandaat heeft een maximum van €10.000,= per jaar of 

tot zover de middelen reiken.  

De uitgaven dienen ten allen tijde getoetst te worden aan het Beleidsplan Community 

Service. Afhandeling door de commissie vindt plaats binnen het mandaat, dan wel na 

goedkeuring van het bestuur. Community Service informeert de leden van Rotary Club 

Etten-Leur e.o. op regelmatige basis over de voortgang.   

Dit document zal door Community Service regelmatig op actualiteit getoetst worden. 

Voorgestelde wijzigingen worden voorgelegd aan het Dagelijks bestuur van Rotary Club 

Etten-Leur e.o. Na goedkeuring zal het document worden aangepast en op de website 

worden geplaatst. 

 

Fundraising: 

De fundraising van Rotaryclub Etten-Leur e.o. geschied middels de vrijwillige bijdrage van 

de leden van de club en middels een aantal jaarlijkse activiteiten waarvan het batig saldo 

bestemd is voor activiteiten op het terrein van Community Service.   

Waaronder, maar niet beperkt tot: 

- de IQ-quiz welke de financiële basis vormt voor een Sinterklaasactie.  

- De Haring Party waarvan de baten ten goede komen aan een of meer te kiezen  

community projecten.   

Voor elk van deze fundraising projecten zijn aparte uitvoerings-commissies in het leven 

geroepen. Deze subcommissies verzorgen alle werkzaamheden van operationele en 

organisatorische aard en opereren zelfstandig. De subcommissies informeren de Stichting 

Community Service op regelmatige basis en houden hen op de hoogte van de vorderingen. 

Tevens informeren zij de leden van de Rotary Club op regelmatige basis. De feitelijke 

organisatie van de fundraisingprojecten als ook de Sinterklaasactie is door het Dagelijks 

bestuur van Rotary Club Etten Leur e.o., omwille van de continuïteit, opgedragen aan leden 

van de commissie Community Service. Voor de uitvoering van die taak zullen die leden 

uiteraard een beroep doen op de medewerking van anderen.  
 
NB. De besteding van de baten van de fundraisingprojecten valt binnen de door de club vastgestelde 
afspraken en behoort derhalve tot de opdracht van de commissie Community Service.  
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Procedure: 

1. Iedere aanvraag die onze club bereikt wordt ter behandeling voorbereid door de 

commissievoorzitter. Hij/zij controleert of de aanvraag voldoende onderbouwd is om 

te kunnen beoordelen en zorgt zonodig en mogelijk voor aanvullende informatie. 

2. Alle aanvragen worden vervolgens besproken binnen de commissie en voorzien van 

een commissiestandpunt. Besluiten vallende binnen het mandaat worden direct ten 

uitvoer gebracht. Alle betalingen lopen via de penningmeester van de stichting 

Community. 

3. Aanvragen > €1000,= worden voorzien van een commissiestandpunt voorgelegd aan 

het clubbestuur. Indien het bestuur voornemens is het standpunt van de commissie 

Community Service niet te delen volgt overleg tussen club- en commissievoorzitter 

over de voortgang van de procedure.  

4. Indien er overeenstemming is tussen commissie en bestuur wordt het besluit ten 

uitvoer gebracht en zorgt Community Service voor de financiële afwikkeling. 

5. Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen het clubbestuur en de commissie 

beslist het clubbestuur.  

6. Regelmatig worden de clubleden door of namens de commissievoorzitter 

geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. de lopende projecten. 

7. Binnen de commissie Community Service wordt een contactpersoon goede doelen 

aangesteld om binding te houden met organisaties van de door ons gesteunde 

doelen. Zodoende kunnen we ook op lange termijn onze inzet monitoren en 

eventueel een aanvullende bijdrage leveren.  

 

Criteria: 

1. Projecten dienen te voldoen aan de algemene uitgangspunten van Rotary en te 

passen binnen de door onze club gemaakte afspraken. 

2. De commissie kan kiezen voor projecten waaraan onze club meer kan bijdragen dan 

alleen het beschikbaar stellen van geld. Projecten waarbij (tevens) een beroep 

gedaan wordt op de aanwezige deskundigheid, vaardigheid en inzet van Rotaryleden 

hebben de voorkeur. 

3. De commissie hecht eraan dat, wanneer er sprake is van louter een financiële 

bijdrage, de clubleden direct of indirect (bijvoorbeeld door een inleiding of 

werkbezoek) kennis kunnen nemen van dat financieel ondersteunde project. 

4. In principe kiest de commissie niet voor ondersteuning van projecten waarbij sprake 

is van een persoonlijk of zakelijk belang van individuele Rotaryleden.  

5. Kleinschalige concrete en afgeronde projecten hebben de voorkeur boven bijdragen 

in exploitatiekosten en bijdragen aan grotere projecten.  

6. Projecten die (ook) binnen de eigen regio worden gerealiseerd hebben de voorkeur. 

7. We richten ons allereerst op de verbetering van de leefomstandigheden en eenmalige 

activiteiten op sociaal-cultureel en maatschappelijk terrein van personen of groepen 

in onze woonomgeving. (kansarme jeugd, zieken, ouderen en gehandicapten). 

Hierbij richten wij ons niet op individuen. 

8. We willen geen “lange termijn” verplichtingen. Wel kan een financiële bijdrage 

worden verspreid over meerdere jaren ten behoeve van de continuïteit. 

9. We opteren in principe niet voor participatie in (grootschalige) projecten in binnen- 

of buitenland waarbij onze rol louter bestaat uit het geven van geld en verder de 

betrokkenheid van onze club of Rotary Internationaal ontbreekt. 


