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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 ’s-Hertogenbosch 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 2018 – 2019 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’ en ‘Brede Bossche School’. 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. 

In het kader van het thema zal Stichting tot Bevordering van Ideële Doeleinden financieel steun geven 

aan de wederopbouw van de in 2018 door brand verwoeste Zorgboerderij De Locatie te Vlijmen. Deze 

zorglocatie is in 2008 geopend en biedt onderdak aan jongeren. De jongeren worden gedurende hun 

verblijf begeleid door een gezin bestaande uit twee ouders en drie kinderen. De jongeren draaien mee 

in het dagelijkse ritme van het boerengezin en bedrijf. Naast jeugdzorg verzorgt De Locatie ook 

naschoolse-, dag- en weekendopvang en ‘kampeleren’. Kampeleren is een combinatie van kamperen 

en als gezin opnieuw leren met elkaar om te gaan. Aan de zorgboerderij is een aanzienlijke groep 

vrijwilligers verbonden. 

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’. 
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