
Beleidsplan 2023/2024 van Stichting Community Rotaryclub Naarden-Bussum 

 

Doelstelling 

Doelstelling van Stichting Community Naarden-Bussum is om 'community-service-gerichte' 
activiteiten te initiëren, organiseren, ondersteunen en begeleiden in de vorm van bijvoorbeeld 
maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de lokale, regionale, 
en/of (inter-)nationale gemeenschap. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de 
stichting ten dienste staan. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Werkzaamheden  

De werkzaamheden van de stichting behelzen het financieel ondersteunen van activiteiten 
die worden geïnitieerd of uitgevoerd door Rotary Club Naarden-Bussum. 

Vanuit de vereniging worden activiteiten bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Per activiteit 
wordt bekeken op welke wijze de kosten worden gedekt. Dit gebeurt  enerzijds door het 
werven van fondsen en donaties en anderzijds d.m.v. het ter beschikking stellen van 
financiële middelen ter ondersteuning van activiteiten ter leniging van maatschappelijke 
noden. 

 

Fondsenwerving 

Fondsenwerving is afhankelijk van het project dat wordt uitgevoerd en geschiedt via 
verschillende wegen: persoonlijke bijdragen, sponsoring, fondsenwerving of het organiseren 
van activiteiten om opbrengsten te genereren.. 

 

Beheer van vermogen 

Courante geldmiddelen worden aangehouden op een ABN-AMRO bankrekening. 

Het vermogen dient direct beschikbaar te zijn voor het lenigen van maatschappelijk noden. 

 

Projecten 

Internationale projecten  
• Rotary Foundation: De stichting steunt de Rotary Foundation middels een 

jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van wereldwijde projecten zoals ‘End 
Polio Now’ en Global Grants. 

Lokale projecten  
• Keep the Heartbeat Gooi-ing: met dit project wil RC Naarden-Bussum het 

reanimatieonderwijs duurzaam verankeren in het middelbaar onderwijs in Het 
Gooi. 

  • Gooise Verhalenwedstijd: Het jaarlijks organiseren van een verhalenwedstrijd 
voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs uit Naarden, Bussum en 
omstreken. Doel is het schrijftalent van de Gooise jeugd bevorderen. 

• Santa Run: het jaarlijks organiseren van een wandel/ run evenement door 
Bussum, dat leidt tot het inkomsten, verbinding en zichtbaarheid. Het goede doel 
wordt ieder jaar bepaald 

• Overige projecten: gedurende het jaar worden nog verschillende kleine projecten 
uitgevoerd zoals de Rotary honing, 5 mei-actie en Koningsdag.  
 

Het bestuur 

De stichting kent een roulerend voorzitterschap en bestaat uit; voorzitter, secretaris, 
penningmeester, vorige voorzitter en inkomend voorzitter.  

 


