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BELEIDSPLAN
DATUM: 15-12-2016

Aan Stichting Dienstverlening Rotary Club Weert is de Anbi-status verleend. Om deze Anbi-status
te kunnen continueren is het nodig dat de Stichting een beleidsplan heeft en publiceert.
Ø

BELEIDSPLAN
1. De Stichting is opgericht door de vereniging Rotary Club Weert. Het zal algemeen bekend
zijn dat Rotary zich inzet voor onder meer humanitaire programma’s. Dit wordt
geëffectueerd via Rotary Foundation. De missie van de Rotary Foundation luidt: “Het in
staat stellen van Rotarians om “World understanding”, goodwill en vrede te bevorderen
door de verbetering van gezondheid, de ondersteuning van onderwijs en de verlichting van
armoede”.
2. De vereniging Rotary Club Weert stelt zich ten doel periodiek, al dan niet via evenementen,
fondsen te verwerven om daarmee doelen te verwezenlijken die in het verlengde liggen
van de doelen van Rotary Foundation. Dit kan plaatsvinden door de verworven fondsen ter
beschikking te stellen aan Rotary Foundation of wel door rechtstreeks gelden aan lokale of
interlokale organisaties ter beschikking te stellen. Van belang is uiteraard dat alleen
fondsen ter beschikking worden gesteld aan organisaties die een doel hebben dat in het
verlengde ligt van de missie van Rotary. Het gaat er derhalve om dat het algemene nut
wordt beoogd, in het bijzonder de verbetering van gezondheid, armoede etc.
3. Om deze activiteiten vorm te geven is de Stichting Dienstverlening Rotary Club Weert
opgericht. De fondsen die via diverse activiteiten of donaties worden verworven, worden in
de Stichting beheerd. De Stichting zal zelf geen activiteiten ontplooien; dit wordt
gedelegeerd aan de Vereniging Rotary Club Weert. De vereniging draagt zorg voor de
daadwerkelijke uitvoering van de fondsenwerving.
4. Het bestuur van de Stichting zal altijd bestaan uit drie leden van de vereniging, waaronder
de penningmeester van de vereniging. Het bestuur dient daarop toe te zien dat enkel
fondsen ter beschikking worden gesteld aan organisaties die aan de genoemde doelen
voldoen. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de gelden waarvoor nog
geen bestemming is vastgesteld.
5. De Stichting handelt derhalve volledig naar de richtlijnen en in de geest van Rotary
International.
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