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De Stichting heeft de ANBI-status  
RSIN nummer: 8161.07.415 
 
 
Doelstelling en Activiteiten 
 
Het doel van de Stichting Community Service is de bevordering van maatschappelijke, 
culturele en sociale activiteiten, zowel nationaal als internationaal.  
 
In samenwerking met leden van onder andere de Rotary Club Haarzuylens, worden inkomsten 
gegenereerd, door middel van het organiseren van een aantal activiteiten. Het bestuur gaat 
ervan uit dat met name de organisatie van de jaarlijkse kasteelloop “De Halve van De Haar”, 
de ‘Haarzuylens Pub Quiz’ en de autorally “Tour Unlimited” de komende jaren zullen worden 
gecontinueerd.  
 
Daarnaast wordt er regelmatig een wijn verloting gehouden en streeft het bestuur ernaar 
overage incidentele initiatieven gericht op de generatie van inkomsten ten behoeve van 
Community Service, zoals bijvoorbeeld de verkoop van open haardhout, te ondersteunen en 
waar mogelijk verder uit te breiden. 
 
Jaarlijks streeft het bestuur van de Stichting Community Service ernaar circa € 10.000 
beschikbaar te krijgen, om aan goede doelen te kunnen besteden.  
 
Gang van zaken 
 
Verzoeken tot steun aan goede doelen worden in principe via de leden van de Rotary Club 
Haarzuylens kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Stichting Community Service. De 
activiteiten van de Stichting Community Services, zijn te volgen middels web site 
www.anbiportaal.nl/323.  
 
Op die web site zal het jaarlijks financiële verslag zijn opgenomen, de doelen welk in het 
vorige kalenderjaar zijn gesteund en de doelen, waarvan gepland is dat ze in het lopende 
kalenderjaar zullen worden gesteund. De Stichting Community Service is bereikbaar via 
email: jawerkhoven@hotmail.com. 
 
Deze doelen worden door het bestuur van Community Service, tijdens een reguliere 
vergadering geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van een aantal door het 
bestuur van Community Service vooraf vastgestelde criteria.  
 
Enkele van deze criteria zijn de omvang van de aanvraag, het directe effect welke Community 
Service met haar bijdrage kan bereiken (is de bijdrage van belang voor het bereiken van het 
gewenste resultaat). Tevens wordt ernaar gestreefd ieder jaar een of meerdere projecten te 
ondersteunen welke direct ten goed komen aan de gemeenschap in de directe omgeving van 
het woon- en werkgebied van de leden van de Rotary Club Haarzuylens. 
 
Op basis van het bovenstaande legt het bestuur jaarlijks, ultimo januari een voorstel neer bij 
het bestuur van de RC Haarzuylens ter fiattering en uitvoering in datzelfde jaar. In het 
uitzonderlijke geval dat het bestuur van de RC Haarzuylens zich niet in de voorstellen kan 



vinden en/of redenen aandraagt dat de voorstellen niet haalbaar zijn, verzoekt het bestuur van 
de RC Haarzuylens het bestuur van de Stichting Community Service de gedane voorstellen te 
(her) overwegen. 
 
Samenstelling Bestuur 
 
J. Lisman voorzitter   josentinekelisman@kpnmail.nl 
J. Neuteboom secretaris   j.neuteboom@ijsselstreek.nl 
J. Werkhoven penningmeester  jawerkhoven@hotmail.com 
 
Beloningsbeleid 
 
Bestuursleden ontvangen geen beloning en kostenvergoedingen 
 
Jaarrekeningen 
 
Jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn in te zien op de websites www.anbiportaal.nl/323 
en www.rotary.nl/haarzuylens/Goede%20Doelen/. 
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