
De naam van de instelling: Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaar 

RSIN nummer: 8167.47.477 

• Doelstelling: 

De Stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van de Rotarybeweging 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. 

• Hoofdlijnen actuele beleidsplan 

De Commissie Community Service bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen en 
vormt formeel het bestuur van de Stichting Community Service. Zij maakt en brengt plannen ten 
uitvoer om het welzijn van de lokale en internationale gemeenschap te bevorderen en tracht de 
leden daar zoveel mogelijk op een praktische manier actief bij te laten zijn. Zij bevordert 
deelname van de leden en speciaal het bestuur  aan Districtsconferenties, districtsactiviteiten en 
gezamenlijke activiteiten met de andere Wassenaarse Rotaryclubs. Tevens ontwikkelt en voert zij 
plannen uit om het publiek te informeren over Rotary en over projecten en activiteiten van de 
club. 

• De bestuurderssamenstelling 

Het bestuur van de Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaar bestond voor het 
boekjaar 01 juli 2020 t/m 30 juni 2021 uit de volgende leden: 

• Voorzitter: De heer P.I.M. van den Wijngaart 
• Penningmeester: de heer E. Verhoogt 
• Lid: mevrouw M.E. Ensing-Wijn 
• Lid: mevrouw W. van der Plas 
• Lid: de heer L.M. Blok 

 

Het bestuur van de Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaar bestaat voor het 
boekjaar 01 juli 2021 t/m 30 juni 2022 uit de volgende leden: 

• Voorzitter: De heer P.I.M. van den Wijngaart 
• Penningmeester: de heer E. Verhoogt 
• Lid: mevrouw M.E. Ensing-Wijn 
• Lid: mevrouw W. van der Plas 
• Lid: de heer L.M. Blok 
• Lid: de heer R.I. van Ierschot        

Het beloningsbeleid 

Er worden geen beloningen verstrekt. 



• Actueel verslag 

De commissie heeft in het boekjaar 2020/2021 2x vergaderd. 

Een bestaande lijst “Criteria bij de beoordeling van een project” wordt als leidraad beschouwd, 
waarbij nieuwe projecten vooral ondersteunend en duurzaam dienen te zijn met de focus op de 
Wassenaarse gemeenschap en directe omgeving. Sporadisch zal er ruimte zijn voor 
internationaal georiënteerde projecten.  

De focus werd in het boekjaar 2020/2021 gelegd op het project Verborgen armoede. O.a. in 
verband met privacyaspecten kwam dit niet van de grond. Verder zijn er op dit vlak vele andere 
Stichtingen actief. 

De bijdragen gedurende het boekjaar 2020-2021: 

• De zogenaamde Rotary Bank € 872; het is schenking van de club aan de Wassenaarse 
gemeenschap ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum; de bank is door een clublid 
ontworpen en gefabriceerd en geplaatst voor het Raadhuis De Paauw; 
 

• Het Huis € 500; in Leidschendam-Voorburg is Het Huis voor 18 jongeren geopend; het is 
bestemd voor zes meervoudig gehandicapten en twaalf wat lichtere gehandicapten inclusief 
dagopvang op locatie; er zijn twee jongeren uit Wassenaar gaan wonen; 
 

• De Stille Kracht, Wassenaarse Kringloop € 1.000; De Stille Kracht helpt mensen die tussen wal 
en schip zijn geraakt; de kringloopwinkel wil de mensen beter ontvangen dan voorheen het 
geval was, in een koffiekamer die voldoet aan de eisen van deze tijd, met een passende 
toiletruimte voor dames en heren, maar ook een pantry; 
 

• Stichting Fietsmaatjes Wassenaar 1.500; de stichting wil mensen ondersteunen die niet zelf 
kunnen fietsen, nevendoel is eenzame mensen te activeren; de donatie betreft een bijdrage 
in de aanschaf van twee duo-fietsen; 
 

• Project Bewegend Leren € 1.000; de basisschool Jan Baptist, in Wassenaar, heeft in verband 
met Covid-19 het project Bewegend Leren met een Pabo-student uitgevoerd; 
 

• Shelterbox € 750; gecombineerd met de Strand-Zes-Daagse (van Hoek van Holland naar Den 
Helder) is een actie gehouden voor het verkrijgen van zoveel Shelterboxen; Rotary Club 
Wassenaar heeft een donatie voor een shelterbox verstrekt. 
 

• Rotary Foundation € 2.000 
 

• Stichting Job Rotary € 150 
 


