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voorwoord 

 
Het verslag van boekjaar 2019-2020 van Stichting Rotarkids is het verslag van een bijzonder jaar. 

Door de covid-problematiek ging een aantal projecten niet door of vond uitstel plaats. 

Helaas groeit in onze stad 1 op de 4 kinderen op een armoedige thuissituatie. Daardoor ontbreken 

veelal naast de basisbehoeften materiele zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 

kinderen met het oog op het perspectief in de toekomst. 

Dat betekent dat het juist nu belangrijk is dat Rotarkids helpt daaraan een bijdrage te leveren. 

 

Leergeld laptops. 

Het feit dat de scholen begin dit jaar gesloten werden, leidde ertoe dat lessen online werden 

voortgezet om leerlingen de gelegenheid te geven thuis verder te werken. 

Omdat veel kinderen in Amsterdam thuis daartoe geen mogelijkheid hebben, heeft 

Rotarkids actief geanticipeerd in de groots opgezette actie van Stichting Leergeld om laptops 

beschikbaar te stellen. De donatie van Rotarkids was € 4250,- en de oproep van Rotarkids 

aan de clubs heeft geleid tot een bijdrage van de Rotaryclubs en het district voor een totaal 

van € 17.155,- 

 

Kernpunten van het beleid. 

Rotarkids heeft dit jaar, naast vernieuwing van de organisatie, veel tijd en aandacht besteed 

aan de projecten. 

De intentie was en is om nieuwe projecten te steunen met een wat langere looptijd om 

stevige borging in de wijken mogelijk te maken. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan 

het nagaan van mogelijke samenhang van de projecten en eventuele samenwerking. 

Dit bleek niet alleen een beleidsvoornemen; het werd actueel door de covid-periode en 

bleek een noodzakelijke en functionele mogelijkheid om een aantal projecten doorgang te 

laten vinden.  

 

Deelname Rotaryclubs. 

Het fundament van Stichting Rotarkids wordt gevormd door bijdragen van Rotaryclubs in 

en om Amsterdam. Op dit moment participeren 13 clubs. Het afgelopen jaar stond dan ook 

in het teken van uitbreiding van het aantal deelnemende clubs. 
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Daartoe werden de clubs bezocht en informatie over de activiteiten van Rotarkids gegeven. 

Ook de al deelnemende clubs werden bezocht om recente informatie te delen en ideeën van 

clubleden te horen. Verbetering van de PR en communicatie zal het komend jaar een 

belangrijk onderdeel blijven van Rotarkids. 

Er is veel energie gestoken in het opnieuw starten van het Benefietconcert. Door te geringe 

belangstelling is het helaas niet gelukt om dit evenement opnieuw te laten plaatsvinden.  

 

Dank. 

Aan het eind van dit verslagjaar heeft Gert Jan Ros,(RC Amsterdam Nachtwacht) die vanaf 2015 

het penningmeesterschap vervulde, aangegeven zijn de bestuurswerkzaamheden te stoppen. 

 Het bestuur dankt hem hartelijk voor de jarenlange inzet en betrokkenheid om Rotarkids 

financieel goed te laten functioneren. 

Lou ten Cate (RC Amsterdam Sloterdijk) zal als penningmeester de taak van Gert Jan overnemen. 

Ook bestuurslid Perihan Utlu (RC Amsterdam Nachtwacht) heeft aangegeven  om, na een 

lidmaatschap vanaf 2015, afscheid te nemen van Rotarkids.  Zij wordt hartelijk bedankt voor haar 

belangstelling, haar bijdrage en betrokkenheid bij het werk van Rotarkids.  

Voor verbetering van de communicatie, de website en de PR zijn we dank verschuldigd aan 

Jeannette Driessen (RC Amsterdam Westertoren) en Mandy Fleming (Rotaract Amsterdam). 

Ook gaat de dank uit naar de deelnemende Rotaryclubs. Zonder hun jaarlijkse bijdrage zou 

Rotarkids het werk niet kunnen uitvoeren. 

 

Namens het bestuur Stichting Rotarkids, 

 

Angelique Struik, 

voorzitter Rotarkids 

 

september 2020 
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wat is Rotarkids? 

 
Stichting Rotarkids is een samenwerkingsverband van Rotaryclubs dat zich inzet voor kwetsbare 

jeugd in Amsterdam en omgeving. Rotarkids ondersteunt projecten met financiële bijdragen en 

waar mogelijk ook met inhoudelijke hulp. 

 

Statutaire doelstelling 

 “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.” 

 

Organisatie 

Naast het algemeen 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 3 à 4 keer per jaar; het bestuur 4 à 5 

keer per jaar. Ook zijn er rechtstreekse aanvragen van diverse instellingen.  

Rotarkids is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.  

 

Criteria projecten 

De projecten worden beoordeeld aan de hand van onder andere de volgende criteria: 

● Bestemd voor kwetsbare jeugd tussen 4 en 18 jaar uit Amsterdam en omgeving 

● Stimulerend voor de ontwikkeling; sociaal, cultureel, sportief, mentaal of fysiek 

● Duidelijk zichtbaar resultaat  

● Projecten waar Rotarkids het verschil kan maken 

● Voorkeur voor tastbare zaken voor een groep kansarme kinderen/jongeren 
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● Voorkeur voor weinig tot geen overhead 

● Voorkeur voor projecten die door vrijwilligers worden gedragen 

● Geen individuele bijdragen (komen niet in aanmerking) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leergeld laptops 
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bestuur 

 
Samenstelling bestuur 

 

Contactgegevens vindt u op http://rotarkids.nl/rotarkids-bestuur/. 

 

Hanna Visser (Rotaract, secretaris) is afgetreden per 31 oktober 2019. 

Trudy Elsenaar (RC Amsterdam Zuid) is toegetreden per 1 november 2019 als secretaris. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam dit verslagjaar zeven 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. 

  

http://rotarkids.nl/rotarkids-bestuur/
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Platform 

 
In het Rotarkids Platform zit tenminste één afgevaardigde, meestal de jeugdcommissaris, per 

aangesloten 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 zij 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 2019-2020 namen de volgende Rotaryclubs en 

platformleden deel aan Stichting Rotarkids. 

 

Samenstelling platform 

 

Op dit moment doen er twaalf Rotaryclubs en een Rotaractclub aan Rotarkids mee.  

Het platform is als volgt samengesteld: 

 

 Clubnaam Vertegenwoordiger(s) 

1 Rotaryclub Amsterdam Centrum Gijs Schunselaar, Krysjina Knegt-Jung 

2 Rotaryclub Amsterdam Halfweg Jan van der Kamp 

3 Rotaryclub Amsterdam Blauw Petra Tiel 

4 Rotaryclub Amsterdam Hoog Zuid  Onne Gerritsen 

5 Rotaryclub Amsterdam Landsmeer Jose Komin 

6 Rotaryclub Amsterdam Minerva Renée van Koppen-Pelt 

7 Rotaryclub Amsterdam Nachtwacht Gert-Jan Ros, Perihan Utlu 

8 Rotaryclub Amsterdam Sloterdijk Christiaan van der Kam 

9 Rotaryclub Amsterdam West Andries de Jong, Arjan van der Bliek 

10 Rotaryclub Amsterdam Westertoren Angelique Struik, Jeannette Driessen 
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11 Rotaryclub Amsterdam Zuid Trudy Elsenaar 

12 Rotaryclub Amsterdam Zuidas Marinus Pannevis 

1 Rotaractclub Amsterdam Mandy Fleming, Hanna Visser tot 1/11/19 

1 Relatie District 1580  Hetty Deinum 

 

platformvergaderingen 

Het Rotarkids Platform kwam dit jaar vijf keer bijeen. De bijeenkomsten vonden in 2019-2020 

plaats in de bedrijfslokatie van de voorzitter in Amsterdam Noord. Vanaf maart 2020 hebben 

zowel de Bestuursvergaderingen als de Platformvergaderingen on line plaats gevonden. 

 

 

 

Philomela 
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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 Stichting Rotarkids heeft een ANBI status wat ook giften van particulieren fiscaal 

aantrekkelijk maakt. 

 

pr en profilering 

 
De zichtbaarheid van Rotarkids kan en moet beter, zowel binnen de Rotary gemeenschap 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.  

Voorheen was het Amsterdamse Rotary Benefietconcert een belangrijke bron wat betreft de 

fondsenwerving door de loterij die daar werd gehouden ten bate van Rotarkids. De Stichting 

Amsterdamse Rotary Benefietconcert had in 2017 besloten inactief te worden. 

Dit jaar 2019-2020 was gepland een Benefietevenement te houden in EYE en hoewel er veel tijd 

en energie besteed is aan het organiseren van deze manifestatie, is het helaas niet haalbaar 

gebleken. Wellicht is deze vorm van fondsenwerving te traditioneel.  

De website is zodanig verbeterd dat hij goed en eenvoudiger is bij te houden. We zijn in gesprek 

met Rotaract Amsterdam om de communicatie via de website en sociale media te actualiseren. 

We geven presentaties bij Rotaryclubs, zowel digitaal als fysiek en zijn aanwezig bij 

districtsactiviteiten en clubevenementen.  
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projecten gesteund 

 
In het verslagjaar 2019-2020 werden 9 projecten gesteund, voor een totaalbedrag van € 20.032,-  

Hieronder overzicht van de projecten met de projectnummers, naam en bijdrage per project. Het 

project  216 Happy to Move is deels afgelopen jaar en dit jaar gerealiseerd en in de jaarcijfers van 

afgelopen jaar opgenomen. 

Het jaarlijkse Rotaract project dat in de zomervakantie plaats zou vinden, is ivm covid-19 

uitgesteld en eind september gerealiseerd. 

 

in het verslagjaar 

1. 217 - Spirit      €   587,- 

2. 218 - Sinterklaasfeest    € 1750,- 

3. 226 -  Peter Faber Stichting   € 2500,- 

4. 227 - OBA      € 2500,- 

5. 234 - Leergeld Laptops    € 4250,- 

6. 235 - Geef een boek    € 2840,- 

7. 238 - Weekendacademie    € 2500,- 

8. 240. -Philomela     € 2500,- 

 

na afsluiting jaarrekening 

1.230 – Rotaract     € 2900,- 

 

toegezegd 

1. 233 – Vrije Vogels Trektocht   € 2000,- 

2. 206 – Vooruit     € 5000,- 
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kort verslag en stand van 

zaken van de projecten 

 
Omdat dit een bijzonder jaar is ivm de Covid problematiek, heeft een aantal projecten de 

uitvoering verplaatst naar een later tijdstip. In dit overzicht wordt het jaarverslag van uitgevoerde 

projecten weergegeven en de stand van zaken van de uitgestelde projecten. 

 

Stichting Spirit 

Spirit biedt hulp aan jongeren en hun ouders door middel van  het aanbieden van een veilige 

leefomgeving voor bepaalde tijd. Op de opvangroep XL Noord wonen jongeren tussen de 14-18 

jaar voor wie Spirit steun biedt bij activiteiten zoals, school/werk/financiering/sport. Voor de 

sportruimte heeft Rotarkids sport attributen ter beschikking gesteld. 

Met ingang van juli 2020 is Spirit samengegaan met Bascule  in een nieuwe stichting: Levvel, 

specialisten voor jeugd en gezin.  

 

Sinterklaasfeest Stichting Havenstraat 

Voor kinderen die in het AZC wonen is een Sinterklaasfeest georganiseerd in de Havenstraat in 

Amsterdam. De leerlingen van scholen in Zuid hebben daarvoor cadeautjes ingezameld. De 

kinderen konden zelf een cadeautje uitzoeken. Voor het feest heeft Rotarkids een etentje 

gefinancierd voor de 110 kinderen en 130 ouders en 20  vrijwilligers. 

www.havendiners.nl  
 
 

Stichting Peter Faber 

Het project “Misdaad preventie in de Dop” wordt uitgevoerd op scholen in samenwerking met de 

politie om kinderen/jongeren  te laten ervaren wat het betekent  om (verkeerde) keuzes te maken. 

Ook wordt aandacht besteed aan ongewenst gedrag zoals pesten, radicaal gedrag, de realistische 

gevolgen en het effect dat het heeft op anderen. Het project is uitgevoerd op 12 scholen voor 408 

kinderen in groep 7 en 8. 

info@peterfaberstichting.nl 

http://www.havendiners.nl/
mailto:info@peterfaberstichting.nl
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OBA, project Amsterdam Designathon Challenge 
Dit project was gepland voor het voorjaar 2020 maar is wegens corona problematiek verplaatst 

naar november a.s.  Het is de bedoeling dat er een één daagse workshop gehouden wordt voor 10 

klassen PO, verspreid over de diverse stadsdelen in Amsterdam. 

 

Rotaract Kindervakantie 2020 

De jaarlijks door Rotaract georganiseerde Kindervakantie heeft dit jaar in de herfst plaats 

gevonden. 13 gezinnen en 30 kinderen van 0-11 jaar zijn naar een vakantiepark waar ze konden 

zwemmen, BBQ, bezoeken van de kinderboerderij, bowlen, midgetgolf en een verhalen 

vertelmiddag bijwonen. In de vakantiehuisjes was de ijskast gevuld. Door de corona werd voor 

elke familie apart een maaltijd  afgeleverd bij de huisjes, verzorgd door RC Blauw . Een jongetje 

van 3 vond het zo leuk dat hij het hele weekend heeft gezongen en een jongetje van 5 snapte er 

eerst niets van omdat “hij geen vrij van school had en dit toch vakantie was” En hij vond het 

heerlijk. 

De selectie van de gezinnen gebeurde door HVO Querido door middel van loting waarvoor de 

gezinnen zichzelf konden opgeven. 

https://rotaractamsterdam.nl/projecten/ 

 

Vrije Vogel Festival werd Vrije Vogeltrektocht 

De Vrije Vogel Festival is door Corona aangepast tot Trektocht met een theatraal avontuur voor de 

kinderen en werd gehouden in de Amsterdamse wijken West, Nieuw West, Oost en Zuid. Hiertoe 

is verbinding gemaakt met Vooruit in de wijken waar de studenten actief zijn met (zomer) 

activiteiten.  Er werd een tijdslot ingesteld om in kleine groepen te kunnen werken. In totaal 

waren er 787 bezoekertjes die in groepjes van 8 aan de trektocht meededen. Het project werd door 

de deelnemers beoordeeld met een 9 ! 

www.vrijevogelfestival.nl 
 

 

Leergeld: Doneer een laptop in tijden van corona 

Aan dit project van Stichting Leergeld heeft Rotarkids bijgedragen door te participeren in het 

verzamelen van laptops en fondsen om thuisonderwijs on line mogelijk te maken tijdens de 

sluiting van de scholen. De laptops waren bestemd voor leerlingen die thuis geen mogelijkheid 

hebben om er een aan te schaffen en deze ook niet via de gemeente of de school konden  krijgen. 

Rotarkids heeft via het Rotary netwerk en het district 40 nieuwe laptops kunnen doneren en een 

aantal gebruikte laptops. 

http://www.vrijevogelfestival.nl/
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Dit project loopt nog door nu er nog steeds problemen met (uitvallende) lessen op de scholen zijn. 

www.leergeldamsterdam.nl 
 

Stichting Ieder Kind een eigen Boek 

Omdat in veel gezinnen in wijken met sociaal-.economische problemen veelal geen kinderboeken 

voorhanden zijn, is de stichting gestart met een project om de leesvaardigheid te helpen 

verbeteren van kinderen van de basisscholen.  De kinderen krijgen een boek waarin de naam van 

de ontvanger en diens vrienden zijn verwerkt zijn. 

Het kind speelt dus zelf een hoofdrol in zijn eigen boek. Wegens corona is ook dit project 

verschoven naar de herfst; in oktober zullen 9 scholen bezocht worden. 

www.geefeenkinderboek.nl 

 

Weekendacademie: educatieve spelletjes pakketten 

De Weekendacademie is bij de uitvoering van het programma altijd op zoek naar de combinatie 

van leuk en leerzaam. Het zijn activiteiten in de vrije tijd van de kinderen en daarom is het leren 

op een speelse manier zo belangrijk. De academie richt zich op gezinnen waar sprake is van 

sociaal- economische problemen. Zij werken nauw samen met de scholen in de wijken. Centraal 

bij de spelletjes staan omgaan met emoties (tegen je verlies kunnen) vergroting van de 

woordenschat, oefenen in begrijpend lezen. Dit is vooral belangrijk omdat veel gezinnen van de 

kinderen een migratieachtergrond hebben. Aan het eind van de drie zomerschool weken hebben 

200 deelnemende kinderen een leesboek en een educatief spelletje in bruikleen gekregen om thuis 

met de ouders te gebruiken, ook in de zomervakantie.  Het materiaal wordt in bruikleen gegeven 

om als uitgangspunt te dienen bij het bevorderen van ouderparticipatie  en gezamenlijke 

activiteiten van de Weekendacademie. De overige boeken worden voor de herfstvakantie 

uitgedeeld. Het gaat in totaal om 400 kinderen van groep 7 en 8. 

www.weekendacademie.nl 
 

 

Stichting Philomela 
De stichting laat kinderen en buurtbewoners kennis maken met (klassieke) muziek en 

promoot de belangstelling voor kunst en cultuur. Deze keer heeft de nadruk gelegen op 

dagbesteding voor kinderen tijdens de zomervakantie in Coronatijd. Op deze manier wil 

Philomela het “buurtgevoel” bevorderen door een sociale ontmoetingsplek te creëren voor 

buurtbewoners met diverse afkomst  (met inachtneming van de corona matregelen). 

Er werden 14 concerten en workshops gehouden verspreid over 6 locaties in Amsterdam. 

Het was geweldig dat Philomela voor de workshops muziekinstrumenten kon lenen van het 

Leerorkest. 

www.philomela.nl  
 

http://www.leergeldamsterdam.nl/
http://www.geefeenkinderboek.nl/
http://www.weekendacademie.nl/
http://www.philomela.nl/
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Happy 2 Move 
Een project van het vorig jaar van de stichting Gilat was nog niet geheel afgerond en heeft een 

vervolg gehad in augustus j.l.  Groepen kinderen met een beperking zijn naar een 

theatervoorstelling geweest in  Zuid Oost waar de stichting een eigen aangepast locatie heeft. Ook 

gingen 2 groepen van 15 kinderen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen naar 

Artis. 

www.happy2move.nl 

 

VoorUit : Masterchef Junior 

Dit project is uitgesteld wegens de corona, die roet in het eten van de kleine Masterchefs heeft 

gegooid. 

Dit project is een samenwerking tussen Vooruit, Hogeschool Amsterdam (Opvoeding en diëtiek)  

en Rotarkids; Rotary Sloterdijk deed een extra donatie voor dit project. 

Kinderen uit Slotermeer Oost, Slotervaart, Geuzeveld, Slotermeer West en Poelenburg-

Peldersveld zullen deelnemen aan een Masterchef Junior evenement. Het doel van het project is 

het belang van gezond voedsel duidelijk te maken. Het leert de kinderen (en hun familie)  

recepten samen te stellen die gezond, lekker en duurzaam zijn. 

Het project staat in de planning voor januari 2021. 

www.vooruitproject.nl  

 

 

 
 

Sinterklaas Havenstraat (AZC)  

http://www.vooruitproject.nl/
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Jaarrekening Rotarkids 2019 – 2020 

 
balans 

 

 

 

exploitatierekening 
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verslag Kascommissie 

 

 

 

NB een ondertekende versie van beide verklaringen is opgenomen in het archief en is op verzoek 

ter inzage. 
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ambitie 

 
Het is al ruim 25 jaar onze ambitie om zoveel mogelijk kansarme kinderen en jongeren in groot 

Amsterdam te helpen en hen de mogelijkheid te geven tot deelname aan de vele initiatieven en 

projecten. 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 vanuit focus 

Daartoe is een bestuurscommissie geïnstalleerd die de  identiteit en ambitie voor de komende 

jaren gaat formuleren. Om de inhoud van de projecten aan de maatschappelijke ontwikkelingen te 

kunnen toetsen is focus noodzakelijk. Juist dit is een belangrijk uitgangspunt voor het advies van 

de bestuurscommissie. 

Daarnaast zien we ook meer en meer onze rol als verbinder tussen verschillende partijen, een 

mooi voorbeeld daarvan is onze betrokkenheid bij de activiteiten 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 de activiteiten van Leergeld hun 

activiteiten wordt ook verborgen armoede bij gezinnen van werkende armen beter zichtbaar. 

 

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.  

Daartoe zullen we doorgaan met het houden van persoonlijke presentaties bij de Rotaryclubs en 

zal er aandacht zijn voor verdere profilering in het Rotary District 1580 . 
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Doelen realiseren 

Rotarkids is voor de Rotaryclubs een mooi middel om de maatschappelijke betrokkenheid naar 

buiten te tonen, activiteiten te realiseren en vorm te geven, met name voor kinderen en jongeren 

in Amsterdam en omgeving. In dat kader is de binding van 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! 

 

 

 

 

Stichting Peter Faber 

 

projecten 
voordragen/aanvragen 
 

Als een organisatie of Rotaryclub een project wil voorstellen ten behoeve van kansarme kinderen 

en jongeren, 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. 

Meer informatie betreft projectaanvragen vindt u op: http://rotarkids.nl/projectaanvraag/. 

 

http://www.rotarkids.nl/
http://rotarkids.nl/projectaanvraag/

