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ANBI informatie Stichting Community Service Rotary Club Bergum
Doelstelling
De stichting heeft ten doel in nauwe samenspraak met – en met medewerking van – de vereniging Rotary Club Bergum,
en daarbinnen met name de avenue Community Service, projecten te ontwikkelen en te ondersteunen in binnen- en
buitenland van een algemeen maatschappelijk belang met een charitatief karakter overeenkomstig de algemene
doelstellingen en intenties van Rotary International.
Beleidsplan
Voor het bereiken van onze doelstelling is een beleidsplan opgesteld. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken
binnen de Rotary Club Bergum. Hierna volgt een beknopte samenvatting. Het actuele beleidsplan is op aanvraag
beschikbaar.
Missie
Wij willen een betekenisvolle en unieke bijdrage leveren aan de directe omgeving van de Rotary Club Bergum. Daarbij
moet onze bijdrage “het verschil” maken.
Visie
We realiseren dit door het organiseren en uitvoeren van aansprekende activiteiten op herkenbare momenten. De mix
van activiteiten en evenementen zullen zorgen voor een structurele stroom van inkomsten. Voor activiteiten en
projecten die de mogelijkheden van ons te boven gaan, wordt samenwerking met andere serviceclubs niet geschuwd.
Werkwijze
Wij verwezenlijken onze missie door
▪ zelf de handen uit de mouwen te steken; door Rotary leden en hun vrienden en bekenden;
▪ een financiële bijdrage te leveren - vanuit de middelen van de stichting,
▪ direct
▪ door fondsenwervende actie(s), zoals door een benefietconcert of een sportief evenement
▪ een combinatie van bovenstaande.
De werkzaamheden moeten binnen de mogelijkheden van de Rotary leden uit te voeren zijn, en gekoppeld zijn aan
een aansprekend goed doel. Informatie over nut en noodzaak (vooraf) en resultaat (achteraf) van dit doel moet
makkelijk kunnen worden gedeeld.
Doelen
We hebben de voorkeur voor doelen die aan concrete resultaten zijn af te meten en waarvoor (via andere wegen)
geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Onze bijdrage moet daadwerkelijk het verschil maken.
Bestedingen
Organisaties en instellingen kunnen bij ons een aanvraag doen ter ondersteuning. Leden kunnen ook voorstellen voor
de ondersteuning van goede doelen doen. De stichting toetst dit aan haar doelstellingen en beleid, en bespreekt de
bestedingen vooraf met leden van de Rotary Club Bergum. Bij positieve besluitvorming wordt uitgekeerd aan het
goede doel. Het stichtingsbestuur bewaakt daarbij de financiële gezondheid van de stichting op de lange termijn,
waarbij een inschatting wordt gedaan van de inkomsten en de uitgaven, inclusief eventuele aanloopkosten van fonds
wervende activiteiten. De organisatiekosten van projecten en evenementen moeten passen binnen de
projectbegroting en in verhouding staan tot de opbrengsten; m.a.w. de netto opbrengst voor het goede doel dient
maximaal te zijn. Naast de besteding aan de goede doelen en investeringen in fonds wervende projecten, houdt het

bestuur rekening met reguliere onvermijdelijk kosten die verbonden zijn aan het in stand houden van een stichting,
zoals bankkosten en verzekeringskosten.
Beloningsbeleid
Bestuurders en leden van de Rotary Club Bergum krijgen in principe geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Werkzaamheden van derden voor specifieke projecten kunnen tegen kostprijs worden vergoed, mits dat in de
projectbegroting past en in redelijke verhouding staat met de netto opbrengsten.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Door de corona maatregelen hebben wij vrijwel alle geplande activiteiten voor 2020-2021 moeten schrappen. Alleen
de kerstactie met de verkoop van wijn en bier pakketten in november 2020 kon doorgang vinden. Dit geldt ook voor
seizoen 2021-2022. Gezien de onduidelijkheid over de duur en omvang van de beperkende maatregelen, was
voorbereiding van de voorgenomen activiteiten niet mogelijk. Ook in november 2021 was de kerstactie weer een
succes. Dit maal met een uitgebreid assortiment wijn, bier en fris.
De eerste verkennend activiteiten voor een benefietwandeling zijn gedaan en voor de zomer wordt er proefgedraaid,
met de bedoeling zomer 2023 de eerste officiële mid-zomerweg-wandeling te organiseren.
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