
Rotaryclub Zaandam 2018 – 2019 

PERSBERICHT                05022019   
 
Rotary Club Zaandam, sponsor èn supporter van Sportclub Only Friends 
 
Op 31 januari 2019 was Rotaryclub Zaandam voor de tweede keer op bezoek bij de Sportclub Only Friends in 
Amsterdam-Noord. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd een cheque van 7500 euro overhandigd aan Dennis 
Gebbink, de grondlegger van Sportclub Only Friends. Het sponsorbedrag zal besteed worden aan het Friendship Sports 
Centre, het huis van Only Friends, dat ook genomineerd is voor de regio Amsterdam-Noord als één van de 5 goede 
doelen van ING helpt Nederland vooruit. Goed voorbeeld doet goed volgen! 
 
Rotary Club Zaandam heeft ervoor gekozen om dit goede doel drie jaar te sponsoren, in de hoop dat nog meer Zaanse 
kinderen en jongeren met een beperking deze plek weten te vinden. Het centrum ligt in Amsterdam-Noord en is voor de 
Zaanstreek goed bereikbaar. In het tweede jaar leverde de sponsoractie van RotaryClub Zaandam 7500 euro op. 
Ondertussen doen alle partijen hun best om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor deze positieve sportclub met als 
motto: 'Je bent goed zoals je bent.'  
Rotaryclub Zaandam hoopt van harte dat haar acties ook mensen uit de Zaanstreek motiveert lid te worden van deze 
inspirerende club. 
 
--------------------- 
 
Bijlagen: Foto's van de overhandiging van de cheque (Dennis Gebbink in het midden geflankeerd door de voorzitters van 
Rotary club Zaandam: Jetty van Dorp en Ron Baltussen) 
 
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Fokelien Renckens-Stenneberg, communicatie RCZaandam, via 
communicatie.rczaandam@gmail.com en 06 22515795 www.rotary.nl/zaandam/ 
 
Voor informatie over Only Friends kunt u kijken op: https://onlyfriends.nl/only-friends/ 
 
ROTARYCLUB ZAANDAM 
Rotaryclub Zaandam, opgericht in 1938, is de oudste serviceclub in de Zaanstreek. Het is een sociaal netwerk, waar het 
elkaar ontmoeten in een goede sfeer overheerst. Sociale projecten zijn een belangrijk onderdeel. Ook de voordrachten, de 
bedrijfsbezoeken, de excursies en de persoonlijke verhalen brengen een grote diversiteit van ervaringen, die waardevol 
worden gevonden. De Rotaryclub Zaandam is een club van vrienden die elkaar en anderen veel te bieden heeft. 
Een terugblik op het jaar 2018 laat zien dat er samen heel veel is bereikt. Het is een hele lijst: twee kinderen op 
Vlielandkamp, Sinterklaas en Zwarte Piet gespeeld voor Stichting Present. Een Shelterbox, Rotary foundation, Rotary 
dokters en een project in Zambia/Afrika. Daarnaast is er geholpen door met de ‘handen uit de mouwen’ het grootse 
evenement (Z)aan de Wandel tot een succes te maken. 
Opgeteld is er in 2018 ruim € 20.000 aan goede doelen geschonken. Dit is mogelijk gemaakt door met elkaar samen te 
werken en door de twee sponsorprojecten, het Concert Culinair voor Anna’s Huis in Zaandam en de Wijnactie voor Only 
Friends. 
 
Vindt u het ook belangrijk iets te betekenen voor de Zaanse samenleving met onder andere projecten zoals nu 
voor Only Friends? En wilt U lid worden van Rotaryclub Zaandam, stuur een mail naar rotaryzaandam@gmail.com 
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om kennis te maken. 
 
 

ROTARY CLUB ZAANDAM                                                       SERVICECLUB VAN HET EERSTE UUR! 
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