De naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Velsen
Fiscaalnummer: 8156.39.648
Postadres: Spieghellaan 5, 1985 GK IJmuiden
Telefoonnummer voor info: 0255525906 (penningmeester)
Doelstelling volgens de regelgeving
Statutaire doelstelling: Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
1. De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary
Vereniging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en
aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde
maatschappelijke noden tot taak stellen.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Beleid: De stichting geeft als volgt uitvoering aan haar statutaire doelstelling:
- een jaarlijks vast te stellen bedrag, welk bedrag wordt toegekend aan veelal regionale doelen; om in
aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage dienen personen en/of instellingen een goed
gedocumenteerde aanvraag in bij het bestuur van de stichting; de documentatie dient tenminste te
bestaan uit: NAW-gegevens van de aanvrager, doelstelling, begroting en een recent ( financieel )
jaarverslag.
- het in samenwerking met de leden van de Rotary Club Velsen op- zetten van evenementen, met als
doel fondswerving. De aldus verkregen gelden worden toegekend aan vooraf bekend te maken
doelen, waarbij ( in grote lijnen ) uitgangspunt van beleid is: 75 % ten bate van regionale doelen en 25
% aan buiten regionale en/of internationale doelen. In voorkomende gevallen kan het bestuur ertoe
besluiten de aldus verkregen gelden volledig te besteden aan een internationaal doel om daarmede in
aanmerking te kunnen komen voor een verdubbeling, dan wel verhoging van de netto baten door
Rotary International en/of het District 1580 van Rotary Nederland. Voorgeschreven is dat een
dergelijke besteding geschiedt in nauwe samenwerking met een Rotaryclub in het land/regio waar het
doel is gevestigd. Rekening en verantwoording worden afgelegd aan Rotary International.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Door de ontvreemding van de gelden zijn de activiteiten tijdelijk minimaal geweest.
Vanaf oktober komt het bestuur weer bijeen om het beleidsplan uit te zetten. Hierbij zal de statutaire
doelstelling gevolgd worden met de nadruk op ondersteuning van lokale initiatieven.

Bestuurssamenstelling:
M.A. Peterson (voorzitter)
D. van Klooster (penningmeester)
R.M. Davio
H.J. van der Vlugt
E.T.M. Krab-Schouten
Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoedingen
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Door het ontvreemde van alle gelden door de vorige penningmeester, hetgeen aan het licht is
gekomen in oktober 2018, zijn er geen normale activiteiten geweest. 20 augustus 2019 zijn de gelden
retour ontvangen. 23 oktober 2019 komt het bestuur van de Stichting bijeen om de activiteiten weer op
te pakken. Samen met de fundraising commissie worden in het jaar 2020 activiteiten uitgezet voor het
goede doel.

