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Uitgangspunten

Als uitgangspunten voor het toekennen van ondersteuning van projecten wenst de commissie ook
dit jaar gebruik te maken van de volgende leidraad:
● Rotary Heeze ondersteunt een of twee "grotere "projecten, met daarnaast, voor zover
gelden beschikbaar, overige kleinere donaties.
● Voor alle ondersteuning geldt dat het projecten moeten zijn, liefst zo lokaal mogelijk,
( "rondom de kerk"), en liefst projecten waar een lid van onze club op enigerlei wijze mee
gelieerd is.
● We streven daarbij naar projecten die we enkele jaren kunnen ondersteunen, zodat we
daadwerkelijk een meerwaarde kunnen zijn voor het project. Hiermee zijn overigens
eenmalige donaties niet uitgesloten.
● Naast het bovenstaande wil CS zich, samen met een nieuw te vormen Fundraising cie,
inzetten voor het (mee-)bedenken, (mee-)organiseren en op enigerlei wijze ondersteunen
van activiteiten die tot doel hebben gelden of middelen beschikbaar te krijgen ten behoeve
van ondersteunende projecten, onder het motto: "met elkaar de handen uit de mouwen" !
● Mede in overleg met CS, worden er door onze club nog enkele nationale en internationale
Rotary doelen ondersteund, zoals op dit moment: Rotary Foundation, en Shelterbox.
● CS adviseert het Rotary Bestuur in de te besteden gelden die worden uitgegeven aan
projecten die de “community” (nationaal of internationaal), in de ruimste zin van het woord,
betreffen.
● De gelden worden verkregen via de Stichting Goede Doelen Rotary Heeze. CS zal vóór de
bestuursvergadering van september de begroting voor het komende Rotary-Jaar indienen,
zodat het Rotary Bestuur tijdig het te besteden budget kan bepalen.

Evaluatie van en toezeggingen aan de grote projecten

De projecten die gedurende het bestuursjaar worden opgestart, zullen door ons in de loop van het
jaar worden besproken met de projectleiders om te bekijken hoe de vorderingen van het project
zijn. Deze evaluaties, en mogelijke consequenties daarvan, zullen structureel reeds bij de eerste
donatie met de betrokkenen worden vastgelegd.
Bedragen zullen, zeker voor de grotere projecten, steeds als “streef-bedragen” worden toegezegd
aan de ontvanger. Toezeggingen zullen altijd afhankelijk blijven van onzekere factoren bij het
verwerven van de gelden.
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Lopende en toegezegde projecten 2015-2016

Project

Periode

Bedrag
per jaar

Totaal
bedrag

Financieringsbronnen

Bloemen Hospice
Geldrop

Tot februari
2017

€ 1000,00

€ 1500,00 Rotarit

St. Neos “Onder
Dak”

2016-2017

€ 3500,00

€ 7000,00 Rotarit

Shelterbox

2016-

€ 7500,00

€ 7500,00 Rotarit+Santarun

Aangevraagde en voorlopig geaccepteerde projecten

Project

Periode

Bedrag
per jaar

Kasteel Heeze
restauratie inboedel

2016-

Staatsbosbeheer
plan Heidepad De
Plaetse

2016-2017

PM

PM

Rotarit

Ko Rozema
Memorial

2016-2017

PM

PM

Rotarit

Jeugdvakantieweek
Leende

2016-

PM

PM

Rotarit

€ 4000,00

Totaal
bedrag

Financieringsbronnen

€ 4000,00 Diner-concert

De met PM gemarkeerde projecten moeten in 2015-2016 verder uitgewerkt worden alvorens er
bedragen aan toegekend kunnen worden.
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Budget 2015-2016

De overgrote meerderheid van de gelden in het beschikbare budget voor dit jaar komen voorlopig
uit de Rotarit. De verwachting is dat het hierbij op te halen bedrag iets groter is dan het afgelopen
jaar, maar voor als nog wordt rekening gehouden met max. € 8000,=.
De inkomsten uit de in december te lopen SantaRun, kunnen nog niet goed voorspeld worden. Dat
geldt ook de inkomsten van het Diner-concert.

Inkomsten

Fundraising project

Periode

Totaal bedrag

Restant saldo

2015-2016

€ 2139,19 maximum

Rotarit

2015-2016

€ 8000,00 minimum

Santa Run

2015-2016

€ 2000,00 stelpost

Diner concert

2015-2016

€ 2000,00 stelpost

Ledenbijdrage goede doelen

2015-2016

€ 3500,00 maximum

Totaal

Schatting

€ 17639,19

Donaties

Project

Periode

Bedrag
per jaar

Totaal
bedrag

Financieringsbronnen

Bloemen Hospice
Geldrop

2015-2016

€ 1000,00

€ 1000,00 Rotarit

St. Neos “Onder
Dak”

2015-2016

€ 3500,00

€ 3500,00 Rotarit

Shelterbox

2015-2016

€ 7500,00

€ 7500,00 Rotarit+Santarun

Kasteel Heeze
restauratie inboedel

2015-2016

€ 2000,00

€ 2000,00 Diner-concert

Staatsbosbeheer
plan Heidepad De
Plaetse

2015-2016

€ 1000,00

€ 1000,00 stelpost

Onvoorzien

2015-2016

€ 1000,00

€ 1000,00 stelpost

Totaal

2015-2016

€ 16000,00

In eerste instantie lijkt er voldoende geld om de geplande projecten te verwezenlijken in het
komende Rotaryjaar. Er staan nog enkele PM posten bij de Aangevraagde projecten en de
mogelijkheden hiervoor moeten verder onderzocht worden.
De inkomsten kunnen nog beïnvloed worden indien de Rotarit en de SantaRun een ander bedrag
dan de gestelde posten opleveren.
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Hierbij moet worden aangetekend dat de Commissie Internationale Betrekkingen extra gelden zal
vragen aan de St. Goede Doelen, voor een project met RotaryClub Pulheim ( € 1000,=?). (Dit zou
misschien als vervanger kunnen dienen van donatie aan de RotaryFoundation???)

Toekomstige activiteiten

In het voorjaar zal een “district grand” worden aangevraagd voor een nieuw, in 2017 te houden
MultiCul(t)inair Festival.
Indien de club van mening is dat er naast bovenstaande projecten nog meer doelen ondersteund
moeten worden, dan zullen er nieuwe activiteiten bedacht moeten worden die gelden regenereren.
Gezien de ervaringen elders is het in deze tijd zeer moeilijk gelden te vinden en achten we de kans
klein dat we daar nog substantiële resultaten zullen kunnen boeken. Wij hopen dat de oprichting
van een Fundraising Commissie er toe zal bijdragen dat de inkomsten zullen toenemen en op nog
meer structurele basis zullen plaats vinden.
Er zal door ons ook aandacht aan de club gevraagd worden in creativiteit en persoonlijke inzet
voor een of meerdere sociale projecten waarbij het doel niet is gelegen in gelden te verzamelen,
maar daadwerkelijke ondersteuning op menselijk, sociaal maatschappelijk of vakkundig vlak, aan
mensen of organisaties die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld begeleiding van
werkzoekenden, schuldsaneringsbegeleiding, cursussen, vrijwilligers werk, ontlasting
mantelzorgers. Een brainstorm sessie met de clubleden zou daartoe te overwegen zijn.

