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BELEIDSPLAN Stichting Community Service Vlaardingen ’80 – geactualiseerd 12 april 2021 - 
 
Onderstaand het beleidsplan van de Stichting Community Service Vlaardingen ‘80. Het plan geeft inzicht op de 
volgende punten. 
 
1. Gegevens stichting 
2. Bestuurders 
3. Doel 
4. Activiteiten 
5. Rol en bezoldiging bestuurders 
6. Fondsenwerving 
7. Beheer van het vermogen 
8. Bestedingen 
9. Situatie bij opheffing 
 
1. Gegevens stichting 
Statutaire naam:  Stichting Community Service Rotary Vlaardingen ’80 (CSV ’80) 
KvK-nummer:  41141978  
Rechtspersoon:  RSIN 815282515  
Rechtsvorm:  Stichting 
Statutaire zetel:  Gemeente Vlaardingen 
Bezoekadres:  Gretha Hofstralaan 125, 3136 LS Vlaardingen 
Telefoonnummer:  0657741874 
E-mailadressen:  rotary.vlaardingen80@gmail.com, ben.valk@kpnmail.nl 
Datum akte van oprichting:  16-04-1986 
Datum akte laatste statutenwijziging: 03-07-2019 
Activiteiten SBI-code:  94996 - Overige ideële organisaties Maatschappelijke hulpverlening 
 
2. Bestuurders 
Naam: Borgers, Harm Christiaan 
Geboortedatum: 22-10-1973 
Datum: in functie 01-07-2015 (datum registratie: 16-11-2015) 
Titel: Voorzitter 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam: Bouman, Hendrik 
Geboortedatum: 05-03-1964 
Datum in functie: 30-05-2018 (datum registratie: 14-06-2018) 
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam: Valk, Benno Arie 
Geboortedatum: 26-08-1954 
Datum in functie: 30-05-2018 (datum registratie: 14-06-2018) 
Titel: Secretaris 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
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Naam: van Rooijen, Ronald 
Geboortedatum: 24-04-1974 
Datum in functie: 30-05-2018 (datum registratie: 14-06-2018) 
Titel: Penningmeester 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
3. Doel 
Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage tot verwezenlijking van het dienstideaal van de 
Rotarybeweging door het verlenen van maatschappelijke hulp zowel in sociale als in educatieve zin, alsmede het 
bevorderen van die hulpverlening (statuten, artikel 3 lid 1). De werkzaamheden van de stichting worden verricht 
zonder winstoogmerk. 
 
4. Activiteiten 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het (financieel) ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland 
die aan de doelstelling voldoen. In het financieel jaarverslag wordt verantwoord aan welke projecten ondersteuning is 
gegeven. De werkzaamheden van de stichting dienen uitsluitend het algemeen belang. 
 
5. Rol en bezoldiging bestuurders 
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, die onderling geen familierelatie hebben. De bestuurders verrichten 
hun werkzaamheden conform de doelstelling van de stichting, zonder enigerlei bezoldiging. Uitsluitend 
onvermijdbare, werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het 
vermogen van de stichting en bepaalt het beleid (statuten, artikel 7 lid 3). 
 
6. Fondsenwerving 
Er worden fondsen geworven door middel van vaste jaarlijkse activiteiten zoals een bowlingtoernooi of de inzameling 
van kerstpakketten. De Rotary Club Vlaardingen 80 draagt voor haar leden per jaar een door de Club te bepalen 
bedrag af. Daarnaast worden speciale acties gehouden met het doel fondsen te werven voor hiervoor aangewezen 
projecten. 
 
7. Beheer van het vermogen 
Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting. Het vermogen is beperkt van 
omvang en wordt liquide aangehouden bij een bank. 
  
8. Bestedingen  
Gestreefd wordt om de opbrengst van het vermogen te besteden. Hiertoe worden voor projecten aanvragen 
ingediend en getoetst aan de doelstelling. Het bestuur besluit op advies van het bestuur of de commissie Community 
Services van de Rotary Club Vlaardingen 80 of – en zo ja, in welke mate – een aanvraag wordt gehonoreerd. De 
penningmeester voert het besluit uit. De Stichting stelt jaarlijks 80% van de in dat jaar voorziene inkomsten ter 
beschikking voor toewijzing aan projecten, onder aftrek van reeds in eerdere jaren gedane toezeggingen. Het bestuur 
controleert achteraf of een en ander volgens de regels is verlopen. 
 
9. Situatie bij opheffing van de stichting 
Artikel 16 van de statuten regelt de ontbinding en vereffening van de stichting. Onder meer is bepaald dat een 
eventueel batig saldo bestemd dient te worden voor een of meer instellingen, die een gelijk of soortgelijk doel van de 
stichting beogen. 
 
 


