
	

Elst, 31 mei 2022 
 

Tussenrapport Werkgroep Rotary Helpt Oekraïne 
 
Op 11 maart 2022 is door de gouverneurs van Rotary in Nederland een werkgroep ingesteld om 
een bestemming te vinden voor het geld dat via een crowdfundingsactie is ingezameld door 
Rotarians en Rotaryclubs in Nederland ten behoeve van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 
 
Samenstelling van de werkgroep. 
De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging uit ieder district van Rotary in Nederland. De 
volgende leden hebben daarin zitting genomen: 
D1550 Herman Schimmel, D1560 Hans Nillesen, D1570 Elles Jansen, D1580 Pyly Logman-Mucuthi, 
D 1590 Cees Smit Sibinga, D1600 Martin Wolf, D1610 Maarten Steenbeek. 
Na het eerste overleg is afgesproken dat Herman Schimmel contactpersoon is naar de 
gouverneurs en ook de rol van voorzitter/secretaris op zich neemt. 
 
De werkgroep vergaderde tweemaal per week op maandag en donderdag.  
De werkgroep stelde een formulier samen dat via de landelijke website door de clubs kon worden 
gebruikt om aanvragen in te dienen. 
 
Opdracht aan de werkgroep 
Door de gouverneurs is bepaald dat er maximaal 5000 euro per club kon worden aangevraagd. De 
clubs hoefden geen rapport in te dienen over de bestede gelden.  
De opdracht aan de werkgroep was om ‘snel en ruimhartig’ te besluiten over de aangevraagde 
projecten.  
 
Criteria 
Alvorens daadwerkelijk aanvragen te kunnen beoordelen heeft de werkgroep een aantal criteria 
opgesteld. 
• Projecten moeten passen binnen een van de zeven area’s of focus en voldoen aan de 4-Way 

test. 
• Besluiten worden unaniem door de werkgroep genomen. 
• Bij aanvragen vanuit de eigen club, stemt het betreffende lid van de werkgroep niet mee. 
• We beoordelen alleen getekende aanvragen.  
• Een club dient de eigen bijdrage altijd te vermelden op het formulier. 
• Een club met een herhalingsvraag komt in de wachtrij en wordt eventueel alleen gehonoreerd 

als er voldoende geld is. 
 
Aanvragen 
In totaal zijn er door clubs precies 100 aanvragen ingediend. 
De werkgroep heeft 5 aanvragen afgewezen omdat die of niet volledig waren ingevuld of omdat ze 
niet voldeden aan de gestelde criteria. Van 6 clubs ontvingen we tweede aanvragen die in eerste 
instantie zijn aangehouden en op het eind zijn afgewezen vanwege het ontbreken van voldoende 
geld. 



	

Er zijn 89 aanvragen goedgekeurd. De toegekende bedragen varieerden van 1000 tot 5000 euro. 
Het totale bedrag dat is uitgekeerd bedraagt: €327.532,45, verdeeld over de districten: 
D 1550: 20 
D 1560: 7 
D 1570: 12 
D 1580: 13 
D 1590: 13 
D 1600: 10 
D 1610: 14 
 
Vervolg 
Op 23 mei 2022 zijn de laatste aanvragen beoordeeld en heeft de werkgroep daarna besloten 
voorlopig met de werkzaamheden te stoppen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gouverneurs 
en de inkomende gouverneurs hebben besloten om mogelijkheden te onderzoeken of de actie 
voortgezet kan worden.  
De huidige werkgroep is bereid de werkzaamheden voor te zetten met uitzondering van Pyly 
Logman-Mucuthi. Zij zal dit melden bij de gouverneur van D1580 en vragen een vervanger voor de 
werkgroep te vinden. 
 
Een volgende bijeenkomst wordt belegd als weer voldoende fondsen zijn om aanvragen te kunnen 
honoreren. Vanuit de gouverneurs van 2021-2022 zullen Henriët Dees en Coen Hoencamp de actie 
coördineren en contact houden, via Herman Schimmel, met de werkgroep. 
 
 


