
Naam:  Stichting Community Service Rotary Cuijk 

RSIN  Nummer:   851241748 

Het Bankrekening nummer is  15.48.28.912 t.n.v. Stichting community Service Rotary Club Cuijk 

Contact gegevens:                        Secretaris:  J. van de Calseijde; Kouwenberg 7 5431GZ Cuijk  
tel. 0485-312888  

                                                          Mail:  jvandecalseijde@ziggo.nl 

                                                         Website: www.Rotary.nl/Cuijk/ 

                 

Bestuurssamenstelling:                Voorzitter:   de Lange van Bergen, Jonkheer Peter 

    Penningmeester:  den Heten, Frank Richard  

    Secretaris:   van de Calseijde, Johannes Franciscus 

Er is gezamenlijke bevoegdheid. 

 

Het Beleidsplan: 

De Commissie Community Service van de Rotary club Cuijk heeft ten doel  projecten te beoordelen  

en daaraan gelden toe te kennen voor sociaal charitatieve doeleinden. 

Deze gelden zullen betaalbaar gesteld worden door de onderhavige STICHTING Community Service 

Rotary Club Cuijk.  Het bestuur van de Stichting  informeert de Club over lopende en toegekende 

aanvragen. Eens per jaar wordt aan de Club verslag uitgebracht en de jaarstukken van de Stichting  

worden jaarlijks aan de belastingdienst overgelegd ter verificatie van de juistheid van de van 

belasting vrijgestelde giften. Het bestuur van de Stichting is onafhankelijk van de Club maar heeft als 

beleid de aanvragen van haar Commissie community Service  te volgen en uitbetaling te doen indien 

het ingediende project aan de door het bestuur van de Stichting opgestelde criteria voldoet. 

 

Het beloningsbeleid: 

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting zonder hiervoor beloningen te ontvangen  

 

De doelstelling:  :       De Stichting heeft ten doel : a. het verwerven van financiële middelen, om deze 

vervolgens zoveel als naar het oordeel van haar bestuur mogelijk is,  te besteden aan doeleinden  

met een sociaal –charitatief karakter casu quo doeleinden van algemeen maatschappelijk belang. 

b. De Stichting beoogt niet het maken van winst.        

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

Activiteiten bestaan uit het ontvangen van donaties van  leden , en middelen bijeengebracht door de 

commissie fundraising van Rotary club Cuijk. 

Verdere activiteiten bestaan uit het beoordelen van projecten die voor ondersteuning in aanmerking 

komen, het vaststellen van een bedrag , de uitbetaling, en administratie van inkomsten en uitgaven, 

en verslaglegging van aanvragen en beoordelingen. 

Een lijst van aanvragen voor ondersteuning, en toegekende middelen in de bijlage 

 

Financiële verantwoording:      

Zie bijlagen        


