
1. Bestuur 

- Voorzitter;  A. M. Koning 

- Penningmeester;  J. van Guilik 

 

2. Naam van de instelling 

- Stichting Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg 

- KvK 41035504 

 

3. RSIN 

- 818638023 

 

4. Adres stichting 

- Van Kinsbergenstraat 1a 

8081 CL Elburg 

 

5. Doelstelling 

- Volgens de statuten;  

De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal 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. De stichting beoogt 

niet het maken van winst. 

 

6. Beleidsplan 

Hoe denkt de stichting op korte termijn en de komende jaren haar doelstellingen te 

bereiken. 

 

Opbrengsten voor de Stichting Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg worden 

verkregen uit individuele bijdragen (donaties) van leden van de Rotary Club Oldebroek Elburg 

en vanuit door de Rotary Club ondernomen activiteiten (zie 10). 

 

Doelen; 

Langdurige projecten/doelen: 

Worden gefinancierd uit door de Rotary Club geïnitieerde activiteiten. 

• Voor de Voedselbank  is voor een periode van 3 achtereenvolgende jaren  een 

bijdrage van tenminste € 4.500 toegezegd. Dit bedrag werd door clubacties (o.a. 4x4 

en Leo Blokhuis avond) geworven. Middels de organisatie van een Jeep Challenge in 

clubjaar 2013/2014 zijn ook voor het laatste jaar voldoende opbrengsten verkregen 

om aan de gedane toezegging tegemoet te kunnen komen;  

• Een deel van het aanwezige vermogen welk is vergaard vanuit individuele en 

clubactie in het verleden zijn opgenomen in een voorziening Kishuro. Hieruit worden  

onderhoudskosten  betaald voor een hospitaal in Tanzania (Kishuro). 

  

 

 

 



Eenmalige doelen; 

Worden gefinancierd uit de individuele bijdragen van de leden van de Rotary Club Oldebroek 

Elburg. 

 

Voor zover de jaarinkomsten onvoldoende zijn kan teruggevallen worden op een deel van 

het vrij beschikbare vermogen zoals dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Wel is als 

beleidslijn afgesproken dat het minimaal in stand te houden vermogen niet lager mag zijn 

dan het jaargemiddelde van  de uit de individuele leden verkregen donaties.   

 

7. Bestuurderssamenstelling 

Statutaire bestuur: 

- Voorzitter;  A.M. Koning 

- Penningmeester; J. van Guilik 

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en 

penningmeester gezamenlijk. 

 

8. Beloningsbeleid 

De bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoedingen. 

 

9. N.v.t. 

 

10. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

 

Over het afgelopen jaar (1 juli 2014 tot 1 juli 2015) heeft de stichting onder meer aan de 

volgende activiteiten (in willekeurige volgorde) bijgedragen; 

• Job Rotary 

De missie van JobRotary is het begeleiden en ondersteunen van oudere 
werkzoekenden op weg naar nieuw werk. Daarnaast wordt als doel gesteld om mee 
te werken aan het realiseren van een andere denkwijze met betrekking tot ouderen 
en werk. Deze andere benadering is noodzakelijk omdat de verhouding tussen 
werkenden en niet werkenden in Nederland drastisch aan het wijzigen is.  

Het aantal werkloze 40+ers groeit echter nog steeds. JobRotary biedt kandidaten uit 
deze doelgroep begeleiding die aanvullend is op de activiteiten van professionele 
dienstverleners. De boodschap van JobRotary is dat er veel ouderen zijndie willen 
werken, maar daar vaak de kans niet toe krijgen. Er zijn veel ouderen die eventueel 
met aanpassingen in de werksituatie graag langer willen doorwerken. De 
Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk kan juist in deze 
tijd niet zonder het menselijk kapitaal van ouderen. 

• Wandelen voor water 

Zeven Rotaryclubs op de Noordoost Veluwe hebben zich ingezet voor een groot 
project met als goed doel het bekostigen van watervoorzieningen op het platteland 
van Tanzania. Honderden leerlingen uit groep 7 en 8 hebben in maart 2015 door 
middel van een sponsorloop geld ingezameld. Wandelen voor Water is een landelijke 
actie van Aqua4all met als doel leerlingen uit Nederland te laten ervaren wat 
leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen. 
De kinderen laten zich sponsoren door familie en vrienden en met de opbrengst 
worden drinkwater- en sanitaire voorzieningen gefinancierd.  



De Rotaryclubs van Oldebroek, Hattem/Heerde, Epe, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo 
en Ermelo/Putten ondersteunen dit project van harte en hebben scholen benaderd 
om hun leerlingen mee te laten doen. De leerlingen krijgen een rugzak met daarin 
zes liter water en daarmee gaan ze ongeveer zes kilometer lopen. Er zijn op de 
scholen gastlessen gegeven in februari om de kinderen ook bewust te maken van 
hoe belangrijk en hoe vanzelfsprekend voor ons schoon drinkwater is. Vrijwilligers 
van de Rotaryclubs, maar ook ouders en leerkrachten hebben de routes uitgezet. 
Alleen al van de basisscholen in Wezep deden bijna 500 leerlingen mee en in de 
totale regio van de zeven Rotaryclubs meer dan 1500 leerlingen.  

Veel leden van de Rotary club Oldebroek zijn als vrijwilliger betrokken geweest bij 
de organisatie. 

• Rofo Nederland 

de Rotary Foundation (TRF) ondersteunt Rotary International (RI) bij het vervullen 
van zijn missie: het bevorderen van internationaal begrip en vrede door 
internationale en lokale programma's van humanitaire en educatieve aard. 

Vanuit de humanitaire programma's van TRF worden o.a. internationale projecten 
van Rotaryclubs gesteund met z.g. Grants waarmee eigen clubfondsen en 
districtsfondsen met 50 procent respectievelijk 100 procent worden opgehoogd; 
althans wanneer de projectomschrijving voldoet aan de gestelde criteria van o.a. 
het Matching Grant programma. Een belangrijk humanitair project van TRF is 'Polio 
de Wereld Uit'. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de ziekte 
polio binnen enkele jaren uit de wereld gebannen te hebben.  

Met de educatieve programma's worden jaarlijks zo'n 800 studiebeurzen 
gefinancierd. Rotary is het grootste 'privately funded' educatieve programma in de 
wereld. Het zogeheten Ambassadorial Scholarship programma dateert van 1947 en 
sindsdien zijn er meer dan 40.000 beurzen verleend aan studenten uit 130 
verschillende landen voor een vol academisch jaar aan een universiteit in een 
buitenland. Group Study Exchange (GSE) is een Foundation programma sinds 1965; 
gericht op jonge professionals (25 tot 35 jaar) in de aanloop van hun carrière. Doel 
is bevorderen van begrip over grenzen heen en het verrijken van kennis in de 
beroepssfeer. Sinds 1965 namen meer dan 69.000 jonge mensen deel aan dit 
programma. 

• Rotary Doctor’s Bank 

Rotary Doctors zijn tandartsen, artsen en medisch specialisten die op vrijwillige 
basis voor een periode van zo'n zes weken werkzaamheden gaan verrichten in 
gebieden waar medische voorzieningen absoluut tekort schieten. Ze verrichten hun 
werkzaamheden meestal onder uiterst primitieve omstandigheden, in samenwerking 
met lokale vrijwilligers. Je hoeft zelf geen lid van Rotary te zijn om uitgezonden te 
worden. Een Rotary Doctor ontvangt een (symbolische) vergoeding van € 250,- per 
uitzendperiode. De vliegreis en het verblijf ter plaatse wordt betaald door Rotary 
Doctors. Alle betrokkenen bij de stichting, bestuursleden, overige ondersteunende 
functionarissen en uitgezonden (tand)artsen zijn dan ook vrijwilligers. Zij genieten 
geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in 
dienst. Dit maakt dat alle beschikbare gelden kunnen worden gebruikt voor de 
feitelijke hulpverlening. 

• Rubya (Tanzania) 

Rotary Club Oldebroek bestond in 2008 50 jaar. Gedurende 2007 en 2008 is als club 
en leden afzonderlijk een aantal grote en kleine acties gevoerd om geld voor dit 
doel te genereren. Wij wilden ten minste € 50.000,- bij elkaar brengen ten behoeve 
van een kliniek in Kishuro in het westen van Tanzania.  



Uiteindelijk heeft het project mede dankzij een grote gift van de Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; de NCDO, 
een bedrag opgebracht van maar liefst € 89.000. Een aantal leden is ter plaatse 
geweest en heeft gezien hoe goed het geld besteed kan worden. De kliniek in 
Kishuro, mede opgericht door Rotarydokter Erik de Vries, kan nu gerenoveerd 
worden. Er zijn o.a. een polikliniek, een verlosafdeling, een laboratorium en 
verpleegafdelingen. De renovatie zal meerdere jaren in beslag nemen en het bedrag 
wordt gefaseerd ter beschikking gesteld. Gedurende de afgelopen jaren is 
voornoemd bedrag toegenomen middels andere individuele en clubacties. Onder 
andere sponsorloop in 2007 van de 4-daagse van Nijmegen (€ 6.000). Ook de 
opbrengst van de 4x4wintertrail in 2007 werd volledig aangewend voor Kishuro. De 
opbrengst hiervan was ruim € 36.500. Op 14 Mei 2008 is een jubileumconcert 
gegeven in de grote kerk van Elburg waaraan bekende artiesten hun medewerking 
verleenden. Het Holland Boys Choir, Jan Vayne en Martin Mans onder leiding van 
Pieter Jan Leusink. Alle opbrengsten gaan naar dit jubileumproject.   

In 2014-2015 is het initiatief gestart om het ziekenhuis te voorzien van nieuwe 
laptops. Een bijdrage is geleverd ter financiering van de reis- en transportkosten 
voor installatie van de laptops op locatie.  

• Sjoel en museum Elburg 

Sjoel Elburg is een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijks leven van twaalf 
Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. Sjoel Elburg biedt een 
historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. 
Sjoel Elburg presenteert de Joodse geschiedenis op een dynamische, onorthodoxe, 
boeiende en eigenzinnige wijze en laat daarmee een eigen museaal geluid horen. 

• Vluchtelingenwerk Wezep/Oldebroek 

Vluchtelingenwerk is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en 
asielzoekers in Nederland. Vluchtelingenwerk begeleidt asielzoekers, zowel bij 
integratie als familiehereniging. Helpt bij het zoeken naar werk en voor educatie 
Organiseert vakanties voor kinderen van vluchtelingen.  

• Kinderboerderij Wezep 

Het voortbestaan van  de kinderboerderij de Voskuilerhoeve in Wezep is afhankelijk 
van vrijwilligers en donateurs. Daarom doen de vrijwilligers een oproep aan een 
ieder, die de kinderboerderij een warm hart toedraagt, om een eenmalige gift op de 
rekening van de kinderboerderij te storten.   

• Bouw mee reis Nepal 

In Nepal leeft 30,9% van de totale bevolking onder de armoedegrens. De meeste 
Nepalezen wonen op het platteland en zijn afhankelijk van landbouw terwijl slechts 
20% van het totale bergachtige landoppervlak beschikbaar is voor landbouw. 
Volgens bronnen van de Nepalese regering hebben 9,5 miljoen mensen, 41% van de 
bevolking, geen degelijke huisvesting. Deze mensen wonen vaak in huizen met 
muren en daken van stro die soms ondersteund worden door bamboepilaren of oude 
houten balken. Er is geen hygiënische watertoevoer en zelden heeft een woning een 
toilet of elektriciteit. Deze slechte kwaliteit van huisvesting is ook heel 
brandgevaarlijk; per jaar verliezen bijna 10.000 families hun huizen door brand. 
Duizenden anderen verliezen hun huizen door landverschuivingen, overstromingen 
en andere natuurrampen die jaarlijks plaatsvinden in Nepal. 
Habitat is sinds 1997 actief in Nepal  en werkt in 6 districten. Habitat heeft 
inmiddels meer dan 21.868 huizen gebouwd voor Nepalese gezinnen (juni 2012). 
Habitat bouwt in Nepal duurzame huizen, de huizen worden vaak naast de oude 
huizen gebouwd. 



Habitat Nederland heeft in Nepal een groot project geadopteerd met als doel om 
2.400 vrouwen te trainen om hun eigen inkomen te genereren, tien 
bamboekwekerijen op te zetten en honderd ecologisch verantwoorde bamboehuizen 
te bouwen. 
 

• Toer de Dellen 
 
Stichting Toer de Dellen is een initiatief van familie T. Kroes uit Oldebroek. Beide 
kinderen van dit gezin hebben in hun nog jonge leven te maken gehad met kanker. 
Gelukkig zijn zij genezen en is er weer toekomst voor hen. Na deze heftige periodes 
wilde het gezin iets doen voor KiKa en zo is het idee van Toer de Dellen ontstaan. 
KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker in 2025 naar 95% 
te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. 
Toer de Dellen draagt graag bij aan deze onderzoeken, om zo de genezingskans van 
kinderen te kunnen vergroten. Al het geld dat met Toer de Dellen wordt opgehaald, 
zal dan ook gedoneerd worden aan KiKa om de onderzoeken te steunen. 
KiKa werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in 
Nederland. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan 
overtuigd dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om 
kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het 
absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek 
gericht op kinderkanker. KiKa steunt de onderzoeken waarmee de 
kinderkankercentra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere 
behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. Meer genezing en 
een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.  
 

• Snow Challengers Against Cancer 
 
Jaarlijks organiseert Against Cancer tal van grote evenementen voor en met 
gezinnen waar een kind getroffen is door kanker. Zowel de kinderen als hun 
gezinnen, bezorgen zij met deze evenementen een onvergetelijke dag. Alle 
verdriet, angst, pijn en onzekerheid kan daarmee voor een dag worden vergeten.  
Middels een gesponsorde rally naar de Noordkaap in januari 2015 (Snow Challengers 
against cancer) zijn gelden verworven. Kijk voor meer informatie op de website 
www.againstcancer.nl 
 

• Stichting Veluwse Wens Ambulance 

 

Mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre) terminale 

levensfase kosteloos, professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden 

ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte. Stichting Veluwse Wens Ambulance 

maakt het mogelijk dat ook deze mensen hun (laatste) wens, geheel kosteloos, in 

vervulling kunnen laten gaan. De wensen en behoeften van de wensvrager staan 

daarbij centraal. 

 

• Bas van de Goor Foundation 

 

De Bas van de Goor Foundation (BvdGF) is opgericht door oud-topvolleyballer Bas 

van de Goor, die tijdens zijn actieve sportcarrière zelf diabetes type 1 kreeg en de 

voordelen van sport op zijn diabetes ondervond. De foundation heeft dan ook als 

missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door 

middel van sport en bewegen. De BvdGF organiseert sinds 2006 sportactiviteiten in 

de vorm van bijvoorbeeld sportclinics, sportdagen, sportkampen en challenges voor 

mensen met diabetes. Door verschillende middelen in te zetten zoals de website, 

presentaties en optredens in de media wil de foundation mensen met diabetes 

bewust maken van het belang en het positieve effect van sport in hun dagelijks 

leven. De BvdGF heeft inmiddels meer dan vijftig ambassadeurs die allemaal hun 

persoonlijke verhaal inzetten om samen de missie van de foundation te 



verwezenlijken. Naast Bas zijn ook bekende topsporters als voetballers Jan-Arie v/d 

Heijden en Louis Laros en oud-hockeyer Marc Delissen ambassadeur van de 

foundation. Opvallende activiteiten tot nu toe zijn de Kilimanjaro Challenge in 

2008, de Atlas Diabetes Challenge in 2010, de Junior Cup Diabetes en de Iceland 

Diabetes Challenge in 2014 en de congressen voor professionals in de diabeteszorg 

in 2012 en 2014. 

 

• Waypoint 

 

Vanuit een inloopcentrum zoeken we jongeren op straat op en bieden wij 

begeleiding aan. Zo helpen we bij het vinden van geschikte hulp en eventuele 

opname. Dat begint vaak met een praatje, wat drinken, een spelletje o.i.d. zodat 

het contact wordt opgebouwd en de jongere zich vertrouwd en gewaardeerd voelt. 

Veel jongeren blijven vervolgens komen en bij een aantal loopt het contract uit op 

een concrete hulpvraag. Waypoint zorgt dan voor de juiste doorverwijzing en inzet 

van professionals. 

Na de ambulante begeleiding of behandeling is er mogelijkheid tot nazorg. Ook 

beschikt Waypoint over een netwerk van ondernemers in Kampen en IJsselmuiden 

met wie we spreken over de mogelijkheden voor re-integratietrajecten. Verder 

begeleidt en ondersteunt Waypoint ex-verslaafden, hun partners, familieleden of 

andere betrokkenen van verslaafde jongeren. 

Onze straat- en preventiemedewerker geeft voorlichting over verslaving op de 

verschillende middelbare scholen in en om Kampen. Dit doet hij in samenwerking 

met een ervaringsdeskundige, die zijn verhaal vertelt als ondersteuning van de 

theorie. Naast de voorlichting op middelbare scholen, worden er ook voorlichtingen 

gegeven bij jeugdgroepen binnen de kerken. Bent u geïnteresseerd in een 

voorlichting, neemt u dan contact met ons op. 

Waypoint gaat er vanuit dat de hele lokale gemeenschap nodig is om de verslavings- 

en gedragsproblemen onder jongeren het hoofd te bieden. Wij stimuleren kerken en 

gemeenten dan ook om betrokken te zijn bij jongeren die dreigen vast te lopen. 

Alleen kunnen ze het niet en wij ook niet. 

 

11. Balans en staat van baten en lasten met toelichting 

De stichting betreft een fonds wervende instelling derhalve wordt publicatie beperkt tot een 

samenvatting van de balans en staat van baten en lasten met toelichting.  

 

Zie bijlage. 

 


