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Stichting Community Service van de Rotary Club Purmerend Polderland  
 
Introductie:  
De Stichting Community Service van de Rotary Club Purmerend Polderland (hierna te 
noemen de Stichting) is opgericht door de vereniging Rotary Club Purmerend Polderland 
(hierna te noemen de vereniging) en wordt beheerd door een bestuur dat bestaat uit leden 
van deze service club. De Stichting beheert de via donaties, activiteiten en anderzijds door 
de club gegenereerde gelden.  
Op voorstel en na goedkeuring van de ledenvergadering van genoemde vereniging worden 
de gelden uitgekeerd aan de aangewezen doeleinden.   
 
 
Doelstelling 
De Stichting beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary, voor zover deze 
betrekking hebben op de dienstverlening aan de gemeenschap, door het verlenen van 
materiële steun in de vorm van giften of in de vorm van geldleningen, aan charitatieve 
doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut. 
 

De Stichting realiseert het bovenstaande onder meer door:  
- het dienen van zowel de lokale/landelijke als internationale gemeenschap, zowel 

persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk; 
- het deelnemen en samenwerken met bestaande goede doelen organisaties; 
- het initiëren van projecten ter ondersteuning van goede doelen dan wel ter 

vergaring van middelen;  
- het inbrengen van specifieke deskundigheid van de leden ten behoeve de 

gestelde doelen.  
 

De Stichting werft de genoemde middelen onder meer door:  
- het organiseren van activiteiten en projecten;  
- het verkrijgen van bijdragen van begunstigers, hetzij ineens, het zij in de vorm van 

periodieke uitkeringen;  
- hetgeen krachtens erfstelling, legaat of schenking is verkregen;  

 
 
Organisatie:  
De Stichting wordt geleid door een bestuur dat gekozen wordt uit de leden van de Rotaryclub  
Purmerend Polderland. Dit bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris en de 
Penningmeester.  
 
Het bestuur 2019-2021 bestond uit:  
De Voorzitter:   mevrouw mr. drs. Marjolijn Tuyt 
De Secretaris:  mevrouw Marika Pruis 
De Penningmeester:  de heer drs. Willem Friso Dekker  
 
Het huidige bestuur 2021-2022 bestaat uit:  
De Voorzitter:   mevrouw mr. drs. Marjolijn Tuyt 
De Secretaris:  de heer drs. Willem Friso Dekker 
De Penningmeester:  de heer Harmen Ettema 
 
 
 
 



Beloning en winstoogmerk:  
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
Ook heeft de Stichting geen winstoogmerk en zullen alle aan de Stichting toekomende 
gelden besteed worden aan de beoogde goede doelen.  
 
 
 
Lang lopende projecten/goede doelen waaraan de stichting jaarlijks zal trachten bij te 
dragen zijn o.a.:  

- de Rotary Foundation;   
- kerstpakketten (waarmee tijdens de kerstperiode minderbedeelden worden 

ondersteund); 
- Vlielandkamp (een Rotary initiatief ter ondersteuning van kinderen die anders 

nooit op vakantie kunnen); 
- End polio now (een wereldwijd Rotary initiatief dat streeft naar gehele uitbanning 

van deze ziekte);  
- en verder het steunen van lokale goede doelen en initiatieven.  

 
 

Beheer:  
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting. Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt 
jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter 
inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website.  
 
 
Opheffing Stichting:  
Indien de Stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden 
besteed aan een kwalificerende goed doel/instelling dan wel ten nutte komen van het 
algemeen belang. 
 
 
 


