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STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARYCLUB LEIDEN 

BELEIDSPLAN 2021-2025  

 
Doelstelling en uitgangspunt 
De Stichting Community Service van de Rotaryclub Leiden (hierna: Stichting) heeft als 
statutaire doelstelling : 
 De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van 

de Rotarybeweging door het verlenen van steun aan instellingen van algemeen 
maatschappelijk belang die: 

 - zich inzetten voor geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven;  
 - zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen; 
 - zich inzetten voor de culturele ontwikkeling van personen en groepen, 
 en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 
 De stichting dient het algemeen belang. 
 De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Het Rotary-ideaal van de dienstvaardigheid is het uitgangspunt van het subsidie- en 
donatiebeleid van de Stichting. Deze richt zich zowel op de plaatselijke als de nationale en 
internationale gemeenschap. Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen in kwetsbare 
posities. Het streven is om in te kunnen spelen op acute noden. 
Er wordt geen financiële steun verleend aan individuele personen. 
 
Projecten 
1. In de periode 2021-2025 gaat de aandacht uit naar: 
 a.  Leidse projecten 
  Leidse projecten van maatschappelijk en cultureel belang kunnen rekenen op 

bijzondere aandacht van de Stichting. Dit geldt vooral voor nieuwe initiatieven. 
 b. Nationale projecten 
  Nationale projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidies indien zij tot doel 

hebben activiteiten in de Leidse regio te steunen of noden in Leiden en omgeving te 
verlichten. Ook worden bijdragen verleend aan projecten van Rotaryclubs elders in 
Nederland. 

 c. Internationale projecten 
  De stichting streeft ernaar een langlopend internationaal project te steunen zoals 

bijvoorbeeld het inmiddels afgeronde project in Suriname op het gebied van pre-
conceptuele gezondheidszorg- en voorlichting (project Perisur).  

  Ook verleent de Stichting financiële steun aan internationale acties van de Rotary 
Foundation, het IHE-Delft project (watermanagement) en van buitenlandse 
Rotaryclubs, met name die in het “Pentangular”-samenwerkingsverband (Canterbury, 
Leuven, Lüdenscheid en St. Quentin).  

  Daarnaast is er ruimte voor het subsidiëren van internationale projecten van andere 
organisaties.  

2.  De stichting heeft zich voor langere termijn verbonden aan enkele Rotary-projecten, o.a. 
3Octobary, Santa-Run, Jeugddorp, Job-Rotary en de Vlielandkampen. 

 
FINANCIËN 
Inkomsten  
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De reguliere inkomsten van de stichting komen uit periodieke schenkingen van leden, oud-
leden en overige bijdragen van (de leden van) de Rotaryclub Leiden. Voor specifieke doelen 
worden speciale acties gevoerd. 
 
Toekenning/verdeling 
De Stichting streeft naar een evenwichtige verdeling van gelden over de volgende 
doelgroepen en projecten: 
a.  Kwetsbare ouderen 
b.  Kwetsbare jongeren 
c.  Culturele projecten 
d. Medische projecten 
Speciale aandacht is er ook voor talentvolle jongeren, onder andere via het RYLA-
programma (Rotary Youth Leadership Award). 
 
Financiele verantwoording 
De balans en jaarrekening van de stichting worden jaarlijks gecontroleerd door de 
kascommissie van de Rotaryclub Leiden. Deze worden vastgesteld door het bestuur van de 
Stichting na verslaglegging aan de algemene vergadering van de Rotaryclub Leiden. De 
goedgekeurde jaarcijfers van recente jaren worden vermeld op de website.  
 
ANBI-status 
De Stichting Community Service van de Rotaryclub Leiden is door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.  
Fiscaal nummer: 8042 14 591 

 


