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De Stichting tot Bevordering van Ideële Doeleinden geeft uitvoering aan de doelstellingen
zoals opgenomen in haar statuten. De Stichting wil ter uitvoering daarvan in de hierboven
genoemde jaren een aantal projecten geheel of gedeeltelijk mogelijk maken. De Stichting
verwierf en verwerft hiertoe de middelen onder de leden van Rotary Club ’sHertogenbosch West en door activiteiten waarmee bij derden fondsen geworven worden.
De projecten worden aangedragen door leden, in het bijzonder de commissie community
service, via het bestuur van Rotary Club ’s-Hertogenbosch West. De projecten betreffen
alle goede doelen zowel in binnen- als buitenland. Het betreft projecten zonder
winstoogmerk met een ideëel doel.
Voor de periode 2019 – 2021 is het thema ‘Kinderen in Armoede’. Focus wordt gelegd op
onderwijs aan kansarme kinderen met name door (financiële) ondersteuning van
bestaande initiatieven, zoals het weekendonderwijs van ‘De Bollebozen’. Naast financiële
ondersteuning zullen leden van Rotary Club ’s-Hertogenbosch West vanuit hun expertise
bijdragen leveren. Daarbij wordt gekeken naar thema’s zoals ‘voedsel en
voedselvoorziening’ en het opzetten van een ‘speakers academy’ waaruit de scholen
kunnen putten voor verbreding of praktijkoriëntatie van het onderwijs.
Daarnaast kunnen andere projecten die raken aan de problematiek van de ‘Kinderen in
Armoede’ of ‘Kansarme Kinderen’ gesponsord worden.
Een tweede thema is de versterking van de bekendheid van lokale goede doelen.
Jaarlijks wordt in Nederland ca € 6 miljard geschonken aan goede doelen. Maar voor het
overgrote deel gaat dat naar de grote nationale of internationale fondsen. Slechts weinig
gaat naar lokale goede doelen. Dat lijkt niet verrassend, maar wel als men bedenkt dat
lokale organisaties veel sympathie en steun ontvangen in de vorm van vrijwilligerswerk.
Wij steunen wij de Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch die als doel heeft deze
organisaties beter in beeld te brengen als het gaat om financiële ondersteuning en
daartoe een Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch uitgeeft.
De Stichting draagt bovendien jaarlijks een bijdrage van circa 45 euro per lid van Rotary
Club ’s-Hertogenbosch West af aan Rotary Foundation, die daarmee wereldwijd
projecten realiseert. Het bekendste project is ‘polio de wereld uit’.

