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Voorwoord 
	
Gedurende het jaar 2018/2019 heeft Rotarkids de ambitie zoals geformuleerd in 2017, 
verder vormgegeven. Het vergroten van het Rotarkidsplatform is daarbij van belang 
omdat daardoor meer zichtbaarheid mogelijk is. 
In het voor u liggende jaarverslag informeren wij u over de stand van zaken. 
De eerste contouren zijn zichtbaar; er staat nog veel te doen. 
 
 
Namens het bestuur Stichting Rotarkids, 
 
Angelique Struik | Voorzitter 
Februari 2020 
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1. Wat is Rotarkids 
1.1 Algemene informatie 
 
Stichting Rotarkids is een samenwerkingsverband van dertien Amsterdamse 
Rotaryclubs en zet zich al ruim 25 jaar (sinds 1992) in voor de kansarme en 
kwetsbare jeugd in Amsterdam en omgeving. Kinderen en jongeren die zich vaak aan 
de onderkant van de samenleving bevinden. Wij ondersteunen projecten met 
financiële bijdragen en waar mogelijk ook met inhoudelijke hulp. In de toekenning van 
de financiële ondersteuning voor projecten richten we ons altijd op concrete doelen, 
zodat een Rotarkids bijdrage echt een verschil maakt voor meerdere kansarme 
kinderen en jongeren. 
 

 
 
Hoe gaat Rotarkids te werk? 
Naast het bestuur van de stichting is er een platform van de deelnemende 
Rotaryclubs (hierna: Platform) dat bestaat uit de jeugdcommissarissen van de 
aangesloten Rotaryclubs (en Rotaractclubs). Het Platform draagt projecten aan en 
adviseert over de toekenning van projectgelden waarover het bestuur beslist. 
Rotaryclubs kunnen aanvragen voor projecten indienen via hun vertegenwoordiger in 
het Platform. De aanvragen worden getoetst conform de statutaire doelstelling van de 
stichting. Het Platform vergadert 2 à 3 keer per jaar; het bestuur 3 à 5 keer per jaar. 
Ook zijn er rechtstreekse aanvragen van diverse instellingen.  
Rotarkids heeft geen personeel in dienst.  
 
 
Project voordragen? 
Als een organisatie of Rotaryclub een project wil voorstellen waarmee kansarme 
kinderen en jongeren een steuntje in de rug krijgen, dan is iedere aanvraag van harte 
welkom. Het insturen van de projectaanvraag (financieel of andere ondersteuning) 
kan via het formulier op www.rotarkids.nl of stuur een email aan rotarkids@gmail.com 
aanvraag wordt eerst binnen het bestuur en daarna in de Rotarkids 
Platformvergadering beoordeeld. 
 
De projecten worden beoordeeld aan de hand van onder andere de volgende criteria: 
• Projecten die bestemd zijn voor kansarme kinderen/jongeren tot 25 jaar uit 

Amsterdam en omgeving. 
• Projecten die stimulerend zijn voor de ontwikkeling, sociaal, cultureel, sportief, 

mentaal of fysiek. 
• Projecten die een duidelijk resultaat laten zien. 
• Bij voorkeur tastbare zaken die voor een groep kansarme 

kinderen/jongeren zijn. 
• Individuele bijdragen komen niet in aanmerking (daar zijn andere stichtingen 

voor). 
• Voorkeur voor projecten met weinig tot geen overhead. 

Statutaire doelstelling Rotarkids	
	
Het verkrijgen en beheren van fondsen om kansarme kinderen uit de regio 
Amsterdam, die in hun ontwikkeling door sociale of fysieke omstandigheden 
worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren, door middel van 
financiële steun gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, betere (op 
individuele kinderen afgestemde) ontplooiingsmogelijkheden te bieden.	
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• Voorkeur voor projecten die door vrijwilligers worden gedragen. 
• Projecten waar Rotarkids het verschil kan maken. 

 
1.2 Het Rotarkids bestuur  
 
Het bestuur van Rotarkids is als volgt samengesteld: 
 
Angelique Struik, voorzitter  
● Rotaryclub Westertoren, as@hm.nl Telefoon: 06 24 23 37 25  

Trudy Elsenaar-Tijsze, secretaris (per 1/11/19) 
● Rotaryclub Amsterdam Zuid  g.a.elsenaar@xs4all.nl      

Gert-Jan Ros, penningmeester 
● Rotaryclub Nachtwacht, gjwros@planet.nl 

Perihan Utlu, bestuurslid  
● Rotaryclub Nachtwacht, perihan@vizyon.nl  

Hetty Deinum, bestuurslid 
● Rotaryclub Heiloo, hetty.deinum@outlook.com 	
 

Wouter Steusel, bestuurslid  
• Rotaryclub Sloterdijk, wsteusel@gmail.com  

	
	
1.2.1. Bestuurssamenstelling 
 
Per 1 juli 2018 is bestuurslid Madelon Schaap, vicevoorzitter afgetreden. 
Hanna Visser (secretaris) is afgetreden per 31 oktober 2019;  
Wouter Steusel is toegetreden per 1 juli 2019 en  
Trudy Elsenaar is toegetreden per 1 november 2019.  
 

1.2.2 Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur kwam dit verslagjaar vier keer bijeen ter voorbereiding van de Platform 
vergaderingen. Het bestuur bespreekt de projecten, doet hierover voorstellen voor de 
Platform vergaderingen en neemt de definitieve besluiten over de toekenning en 
andere zaken, na raadpleging van het Platform.	  
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1.3 Het Rotarkids Platform 
 
In het Rotarkids Platform zit tenminste één afgevaardigde, meestal de 
jeugdcommissaris, per Rotaryclub. De leden van het platform geven advies over de te 
steunen projecten, zijn actief betrokken bij de gesteunde projecten, de organisatie van 
de jaarlijkse Rotarkidsloterij en onderhouden het contact met hun Rotaryclub.  
 
Zij dragen projecten aan en adviseren over de toekenning van projectgelden waarover 
het bestuur beslist in overleg met het Platform. Daarnaast begeleiden zijn één of 
meerdere projecten waar Rotarkids haar steun aan geeft. Dankzij de inzet van de 
platformleden, de (financiële) deelname en inzet van de aangesloten Rotaryclubs 
kunnen we veel projecten voor kansarme kinderen en jongeren ondersteunen. Tijdens 
het verslagjaar 2018-2019 namen de volgende Rotaryclubs en platformleden deel aan 
de Stichting Rotarkids. 
 
1.3.1 Rotarkids Platformsamenstelling 
 
Het Rotarkidsplatform is als volgt samengesteld: 
 

Rotaryclub Amsterdam     Gijs Schunselaar, Krysjina Knegt-Jung 

Rotaryclub Amsterdam Halfweg  Jan van der Kamp 

Rotaryclub Amsterdam Blauw  Petra Tiel 

Rotaryclub Hoog Zuid   Jelle Houtsma   

Rotaryclub Amsterdam Landsmeer José Komin-Bras 

Rotaryclub Minerva Renée van Koppen-Pelt  

Rotaryclub Nachtwacht   Gert-Jan Ros, Perihan Utlu 

Rotaryclub Oost                             Is gefuseerd met Rotaryclub Minerva 

Rotaryclub Sloterdijk   Wouter Steusel 

Rotaryclub Amsterdam West  vacature 

Rotaryclub Amsterdam Westertoren Angelique Struik, Jeannette Driessen 

Rotaryclub Amsterdam Zuid  Trudy Elsenaar, Madelon Schaap 

Rotaryclub Amsterdam Zuidas  Marinus Pannevis 

Rotaract Amsterdam    Hanna Visser (tot 1/11/ 2019) 

Relatie District    Hetty Deinum 
 

1.3.2 Platformvergaderingen 
 
Het Rotarkids Platform kwam dit jaar vier keer bijeen. De bijeenkomsten vinden met 
ingang van het jaar 2017-2018 niet meer plaats in het Rotaryhuis aan de Amstel. Dat 
is niet meer beschikbaar voor bijeenkomsten. Een Rotary lid van het Platform heeft 
om niet ruimte beschikbaar gesteld. 
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1.4 Fondsenwerving 
 
Hoe verkrijgt Rotarkids haar fondsen? 
 
● De inkomsten van Rotarkids bestaan primair uit de jaarlijkse bijdragen van de 13 

deelnemende Rotaryclubs. 
● Iedere deelnemende Rotaryclub doneert een bijdrage van € 20 per Rotarian per 

jaar. 
● De opbrengst van de jaarlijkse loterij tijdens het Amsterdamse Rotary 

Benefietconcert. Deze stichting heeft in oktober 2017 besloten inactief te worden. 
Om die reden heeft Rotarkids geen opbrengst uit de loterij ontvangen in 2018-
2019. 

● Giften van particulieren: om deze ook fiscaal aantrekkelijk te maken heeft de 
stichting de ANBI-status. 

 

1.5 PR en profilering 
	
De zichtbaarheid van Rotarkids moet beter, zowel binnen de Rotarygemeenschap als 
in de Amsterdamse samenleving. Wij zijn in gesprek gegaan met de stichting 
Benefietconcert Rotary om een event te organiseren. De jarenlange succesvolle 
traditie zoals destijds in de Oude Kerk met preview van de World Press Photo 
tentoonstelling is, ook in een nieuw jasje, helaas niet meer haalbaar gebleken. Er zijn 
gesprekken gaande met Eye voor een film evenement, waarbij tevens een project in 
de schijnwerpers wordt gezet. 
De website is zodanig verbeterd dat hij eenvoudiger is bij te houden. We zijn in 
gesprek met Rotaract Amsterdam om de website en sociale media te actualiseren. 
We geven presentaties bij Rotaryclubs en zijn aanwezig bij districtsactiviteiten en 
clubevenementen.  

1.6 Ambitie  
 
Het is al ruim 25 jaar onze ambitie om zoveel mogelijk kansarme kinderen en 
jongeren in groot Amsterdam een steuntje in de rug te geven met het ondersteunen 
van de vele initiatieven en projecten die er zijn. Daarvoor is een duurzaam en stevig 
fundament noodzakelijk. Dat kan door de Stichting nog steviger te profileren en extra 
kracht te zetten achter nieuwe activiteiten, waardoor het werk van Rotarkids nog meer 
onder de aandacht komt, zowel in Amsterdam als in ons district. 
 
Ondersteuning van projecten  
Het (financieel) ondersteunen van projecten ten behoeve van kansarme kinderen en 
jongeren in Amsterdam en omgeving is het doel van onze stichting. Daar draait het 
uiteindelijk om. Om de projecten te volgen en de organisaties te helpen met advies is 
er (regelmatig) contact met de vrijwilligers van de projecten. Daarnaast zien we ook 
meer en meer onze rol als verbinder tussen verschillende partijen, een mooi 
voorbeeld daarvan is onze betrokkenheid bij de oprichting van de Stichting Leergeld 
Amsterdam. De Stichting Leergeld Amsterdam voedt ons met haar ervaring met 
kinderen in achterstandsituaties. Officieel zijn dat er nu 27.000, maar door hun 
activiteiten wordt ook verborgen armoede bij gezinnen van werkende armen beter 
zichtbaar. 
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Participatie van Rotaryclubs: van meer naar alle 
Rotarkids heeft de ambitie om alle Rotaryclubs van Amsterdam en omgeving bij de 
activiteiten en fondsenwerving te betrekken, zodat niet alleen de daadkracht maar ook 
het draagvlak voor de activiteiten binnen Rotary groter wordt. Van de 23 Rotaryclubs 
in Amsterdam en omgeving zijn momenteel 13 actief betrokken en participeren 
daadwerkelijk. Wij zullen de overige Rotaryclubs blijven informeren en betrekken bij 
de activiteiten met als doel dat ook zij projecten kunnen en zullen aandragen.  
We zullen persoonlijke presentaties blijven doen bij de Rotaryclubs en zal er aandacht 
zijn voor verdere profilering in het Rotary District 1580. 
 
Doelen realiseren 
Rotarkids is voor de Rotaryclubs een mooi middel om de maatschappelijke 
betrokkenheid te realiseren en vorm te geven, met name voor kinderen en jongeren in 
Amsterdam en omgeving. In dat kader is de verbinding met Rotaract met het Platform 
van groot belang. 
 
Een binnen een club ontwikkeld project kan bijvoorbeeld voor extra financiering 
worden voorgelegd aan Rotarkids en in sommige gevallen zelfs vervolgens via 
Rotarkids in aanmerking komen voor verdubbeling door andere (nationale) 
organisaties. 
 
Wij spreken daarom de wens uit dat we het komend jaar weer kunnen rekenen op 
veel steun, zowel financieel als fysiek en dat er wederom een groot aantal projecten 
worden ondersteund dankzij de steun en hulp van de vele Rotaryclubs. Suggesties en 
ideeën zijn van harte welkom! 
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2. Projecten 
 

Gesteunde projecten 
 
In het verslagjaar 2018 | 2019 werden de volgende projecten gesteund voor een 
totaalbedrag van € 21.399,50. Hieronder een overzicht met de projectnummers, 
projectnaam en bijdrage per project. 
 
 
1. Warchild        € 2.858 

2. Vrije Vogel Festival/Kees, Koos/ Oneffe   € 1.000 

3. Stichting Philomela      € 1.000 

4. Vrije Vogel Jeugdtheater      € 2.000 

5. OBA        € 2.500 

6. Stichting Leergeld      € 1.000 

7. Rotaract Operation Happy         € 500 

8. Studenten voor samenleving - VoorUit   € 3.000 

9. Rotaract Kindervakantie 2019    € 2.500 

9. Leergeld Muiderslot Bezoek       € 877 

10. Vrije Vogel 2019       € 2.000 

12. Happy 2 Move      € 1.150 

13. Happy 2 Move      € 1.062 

	

Kort verslag van een aantal projecten 

Vrije Vogel Festival 
 
Dit jaar organiseerde de Vrije Vogel voor de derde maal het Vrije Vogel Festival in 
Amsterdam. Twee weken lang theater; muziek, voorstellingen, workshops, acts, en 
een dagelijkse parade door de buurt, van 13 juli t/m 24 juli in resp. het 
Zeeburgereiland en Oud West. 

De bezoekers werden dagelijks onthaald met een ‘goedemorgen lied’ en een 
gezongen ‘afscheid’ Iedere middag was er een parade. Een podium voor kinderen 
waarop ze konden tonen wat ze gemaakt hadden. 

Zie voor foto’s en uitgebreid verslag: link: Vrije vogel festival.	  
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Stichting Philomela. 
	
De Stichting Philomela verbindt mensen door middel van klassieke muziek producties 
voor leerlingen van basisscholen die nooit van klassieke muziek gehoord hebben, 
voor bewoners van verzorgingstehuizen en voor nieuwe Amsterdammers; 
vluchtelingen en expats.  

Zie voor foto’s, film en informatie: link Stichting Philomela. 
 

OBA-project ‘Hoe word je een super Amsterdammer?’ 
 
Het 100-jarig bestaan van de OBA werd gevierd door een verjaardag traktatie aan alle 
kinderen in Amsterdam van groep 3 tot en met groep 8. De traktatie was het Doe boek 
‘Hoe word je een super Amsterdammer?’ Het betrof een cadeautje aan 60.000 
leerlingen van 270 Amsterdamse scholen: een boek voor kinderen in alle stadsdelen 
met uit elk stadsdeel herkenbare onderdelen. 

Meer informatie: www.oba.nl/superamsterdammer  en foto’s op 
www.oba.nl/doeboek.html  

 
Stichting Leergeld  
	
In het eerste volledige jaar van Leergeld Amsterdam kregen bijna 1.400 kinderen 
steun om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Van de 
23% van de kinderen van 5 t/m 18 jaar die in Amsterdam in armoede leven heeft 73% 
een niet-westerse achtergrond. Leergeld heeft ook gezorgd voor een 
Sinterklaascadeautje via de Actie Pepernoot van de Stichting Kinderhulp Nederland. 

Voor meer informatie:www.leergeldamsterdam.nl en https://twitter.com/leergeld020  

Vooruit: Studenten voor Samenleving 
	
Elke vakantie organiseren de VoorUit studenten vakantieactiviteiten voor en met 
bewoners in de wijk. Veel kinderen in de wijken waarin VoorUit werkt gaan niet op 
vakantie en de activiteiten zijn dan ook bedoeld om kinderen een leerzame, leuke en 
actieve vakantie te bieden. Jaarlijks doen rond de 1000 kinderen mee aan de VoorUit 
vakantie activiteiten. 

Voor meer informatie: www.vooruitprojecten.nl  

Overige activiteiten 
 
Er wordt door het Platform ondersteuning gegeven door middel van regelmatige 
contacten met gesteunde projecten. Dat kan betekenen dat een bestuurslid wordt  
gezocht voor een op te richten stichting, zoals Amsterdams Jeugdtheater Compagnie 
(AJTC), het beschikbaar stellen van overlegruimte (AJTC), als ook organisatieadvies 
en het inschakelen van Rotarynetwerk. Vanwege het 100-jarig bestaan van de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is er een aanvraag geweest voor een 
bijdrage aan het Doeboek, dat aan alle Amsterdamse kinderen in de 
basisschoolleeftijd is uitgereikt. Door het hieruit voortkomende contact zijn er 
gesprekken op gang gekomen over een mogelijkheid tot uitbouw van de relatie OBA -
Rotaryclubs - Rotarkids.	  
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3 Jaarrekening Rotarkids 2018-2019 
 

3.1 Balans (activa) 
	
 
Activa	 30	juni	2019	 30	juni	2018	

Liquide	middelen	 		 	 	 	
		 ING	zakelijke	rekening	 €585	 	 	€1.372	 	

		 ING	zakelijke	spaarrekening	
	

€14.036	
	

	
	

€18.034	
	

		 ING	inz.	Zuivelplan	 	 	 €304	 	

		 	 		 €	14.621	 	 €19.711	

Nog	te	ontvangen	 		 	 	 	

		 Clubbijdragen	 €1.440	 	 €460	 	

		 	 		 €1.440	 €460	

	
Totaal	activa	 		 		

€	16.061	
	 	
€20.171	

 

 
3.2 Balans (passiva) 
 
Passiva	 	 30	juni	2019	 30	juni	2018	
		 	 		 	 		 		

Vermogen	 		 	 		 		
		 Kapitaal	 €13.313	 	 €6.830	 		
		 Resultaat	boekjaar	 €2.634	 	 €6.483		 		
		 	 		 €15.947	 		 €13.313	
Nog	te	betalen	 		 	 		 		
		 Projecten	 €114	 	 	€6.858	 		
		 	 		 €114	 		 €6.858				
	
Totaal	passiva	 		 	

€16.061	 		 		
€	20.171	
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3.3 Exploitatierekening 
	
Baten	 2018	|	2019	 2017	|	2018	

		 Bijdragen	aangesloten	Rotaryclubs	 €8.740		 		 €9.120	 		
		 Schenkingen	 €9.049	 		 €5.576	 		
		 Beleggingsopbrengsten	 €3	 		 €8	 		
		 	 		 €17.792	 		 €14.704		
Lasten	 		 		 		 		
		 Gesteunde	projecten	 €15.542	 		 €7.758	 		
		 Algemene	kosten	 €617	 		 €463	 		
		 	 		 €15.158	 		 €8.221		
		 	 		 		 		 		

Resultaat	 		 €2.634	 		 €6.483	
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Rapport kascommissie 
 
Ondergetekende, W. Steusel en B. Versteeg, door het Platform op grond 
van artikel 8, lid 3 van de statuten aangewezen als kascommissie, hebben 
kennisgenomen van de jaarrekening 2018-2019 van de Stichting Rotarkids, 
zoals opgemaakt door het bestuur en gedateerd 27 augustus 2019. 
 
Deze jaarrekening geeft als resultaat voor het boekjaar 2018 | 2019 een 
bedrag aan van € 2.634 en als balanstotaal per 30 juni 2019 een bedrag van 
€ 16.061 
 
De kascommissie heeft inzage genomen in de administratie en 
kennisgenomen van de door de penningmeester gegeven toelichting. Zij 
heeft daarbij geen bijzonderheden geconstateerd, zodat zij op grond van 
haar bevindingen het platform adviseert de door het bestuur opgemaakte 
jaarrekening 2018 | 2019 dienovereenkomstig vast te stellen. 
 
Amsterdam 27 augustus 2019.   
 
W. Steusel, 
 
B. Versteeg.  
 
De jaarrekening is in de Platformvergadering van 3 september 2019 
besproken en in orde bevonden.          
 

Verklaring van het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Rotarkids heeft kennisgenomen van de 
jaarrekening 2018 | 2019, zoals opgemaakt door de penningmeester en 
gedateerd 30 juni 2019, en voorzien van het rapport van de door het 
Platform aangewezen kascommissie. 
 
Deze jaarrekening geeft als resultaat voor het boekjaar 2017 | 2018 een 
bedrag aan van € 2.634 en als balanstotaal per 30 juni 2019 een bedrag van 
€ 16.061 
Het bestuur heeft de jaarrekening besproken met het Platform en vervolgens 
vastgesteld op 3 september 2019. 
 
Namens het Bestuur, 
 
 
A. Struik, 
Voorzitter.  
 
 
 
G.J W. Ros RA, 
Penningmeester 
 
NB een ondertekende versie van beide verklaringen is opgenomen in het 
archief en is op verzoek ter inzage. 
 
 


