
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. 

 

 

Het bestuur van de Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaar bestond voor het 
boekjaar 01 juli 2021t/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 bestuur van de Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaar bestaat voor het 
boekjaar 01 juli 2022 t/m 30 juni 2023 uit de volgende leden: 

• Voorzitter: De heer P.I.M. van den Wijngaart 
• Penningmeester: mevrouw I. Zweerts de Jong 
• 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 
• Lid: mevrouw M. Göbbels 
• Lid: mevrouw E. Klompé – Bakker Schut 
• Lid: mevrouw A.E. de Boer – van der Minne 
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Het beloningsbeleid 

Er worden geen beloningen verstrekt. 

 

       Actueel verslag 

De commissie heeft in het boekjaar 2021/2022 1x fysiek vergaderd en verder digitaal overleg 
gevoerd. 

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.  

Concreet wordt gedacht aan: sport en spel; een gezonde leefstijl (in coronatijd); acties zoals 
“Ieder kind verdient een Sint” of inleggeld voor een medaille voor de Avondvierdaagse. 

De bijdragen gedurende het boekjaar 2021-2022: 

• Stichting Geef om elkaar Nederland (boekenactie) € 779. ; 
 

• Stichting Rotary Regionale Jeugdcommissie (wintertasjes) € 600; 
 

• Bijdrage bus familie Akerboom (pleegoudergezin in Wassenaar)€ 750; 
 

• Shelterbox € 759 
 

• OpenDoorUkraine: hulp aan oorlogsslachtoffers in Oekraïne € 500; 
 

• Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar: 2 speelhuisjes € 559; 
 

• Shelterbox € 750;  
 

• Rotary Foundation € 2.000 
 

• Stichting Job Rotary € 150 
 

 


