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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 2021 – 2023 is het thema Duurzaamheid, natuur en milieu. 
 
Voor de jaren 2021 – 2023 is door de Rotaryclub ’s-Hertogenbosch een nieuw thema 
‘Duurzaamheid, natuur en milieu’ vastgesteld. Hierbij zal bijvoorbeeld aandacht besteed 
worden aan reductie plastic soep, zwerfvuil, afvalvermindering, voedselproductie, schoon 
water en lucht, energieconsumptie, vervoer, et cetera. Daarnaast zal de afronding van 
het thema van de afgelopen jaren, ‘Kinderen in Armoede’ nog tot financiering van enkele 
projecten op dit terrein kunnen leiden. Een jaarlijks terugkerende actie vormde daarbij de 
schenking van een kuub kinderondergoed aan de Bossche voedselbank. 
 
Ten derde is een thema voor de langere termijn 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. Waar de lokale goede doelen veel steun ontvangen in de vorm van 
vrijwilligerswerk is de financiële ondersteuning zeer beperkt.  
 
De Stichting draagt bovendien jaarlijks een bijdrage van circa 50 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’. Daarnaast is voor de 
komende jaren toegezegd een bijdrage te leveren voor de ontvangst van twee studenten 
uit opkomende economieën om een anderhalf jaar durend scholarship 
watermanagement te volgen aan de Universiteit van Delft. 


