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voorwoord 
 
Het verslag van boekjaar 2020-2021 van Stichting Rotarkids is evenals vorig jaar het verslag 
van een bijzonder jaar. Door de covid-problematiek ging een aantal projecten niet door of 
vond uitstel plaats.  Ook projecten die voorgaand jaar uitgesteld werden, vonden nu plaats 
in de zomer of najaar. 
Helaas groeit in onze stad 1 op de 4 kinderen op in een kwetsbare thuissituatie. Kwetsbaar 
vanwege de sociaal economische situatie van het gezin en/of de buurt, waardoor naast de 
basisbehoefte veelal materiële zaken ontbreken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen met het oog op het perspectief in de toekomst. 
Het blijft belangrijk dat Rotarkids een bijdrage levert aan alle inspanningen om verbetering 
van het perspectief in brede zin te realiseren. 

 

Kernpunten van het beleid. 
Rotarkids heeft dit jaar veel tijd en aandacht besteed aan het vernieuwen en up to date 
maken van de website en het publiceren van een Nieuwsbrief. 

De intentie was en is om nieuwe projecten te steunen met een wat langere looptijd om 
stevige borging in de wijken mogelijk te maken.  
Daartoe heeft het bestuur een bestuurscommissie ingesteld om de focus van 
Rotarkids scherper te krijgen. (zie ook bij criteria).  

Daarnaast werd ook, evenals voorgaand jaar, 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 12 clubs. Het afgelopen jaar stond 
dan ook in het teken van uitbreiding van het aantal deelnemende clubs. 

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.  

Er is ook in dit verslagjaar veel aandacht besteed aan de verbetering van de PR en 
communicatie. 
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Dank.  
Voor verbetering van de communicatie, de website en de PR zijn we dank verschuldigd aan 
Jeannette Driessen (RC Amsterdam Westertoren). 

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 
 
oktober 2021 
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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.” 

NB. Het bestuur heeft besloten in overleg met het Platform de termen “kansarm en 
achterstand” niet meer te gebruiken.  

 

Organisatie 
Naast het algemeen bestuur van de stichting is er een platform van de deelnemende 
Rotaryclubs (hierna: Platform) dat bestaat uit de jeugd commissarissen van de aangesloten 
Rotaryclubs en Rotaract clubs. Projecten worden aangedragen door het Platform. Het 
adviseert over de toekenning van projectgelden waarover het bestuur beslist. Ook 
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 en is het aanvragen via de website 
mogelijk.  

Rotarkids is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.  

 

Criteria projecten 
Rotarkids steunt projecten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die door sociale en/of 
financiële redenen belemmerd worden in hun ontwikkeling en hun ambities om hun doelen 
te bereiken.  

a. Initiatieven die als “kraamkamer” kunnen functioneren en waar een bijdrage van rond 
€1000,- echt iets betekent voor de opstart, ook om medefinanciers te interesseren. 
Als zodanig is dat te zien als een stempel van geloofwaardigheid. 

b. Gevestigde initiatieven met grotere bedragen; we steunen liever een paar projecten 
met een groter bedrag dan veel projecten met weinig.  
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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 die ten goede komen aan kinderen/jongeren in een 
kwetsbare situatie. 

● Voorkeur voor weinig tot geen overhead 

● Voorkeur voor projecten die door vrijwilligers worden gedragen 

● Aanvragen voor individuele bijdragen worden niet gehonoreerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

Vrij	Vogel	Trektocht 
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bestuur 
 
Samenstelling bestuur 
 

 
 

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

Perihan Utlu was bestuurslid tot 16-10-20 

 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam dit verslagjaar vijf keer bijeen ter voorbereiding van de Platform 
vergaderingen. Het bestuur bespreekt de projecten, doet hierover voorstellen aan de 
Platformvergadering en neemt de definitieve besluiten over de toekenning en andere zaken, 
na positief advies van de Platformvergadering.  
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Platform 
In het Rotarkids Platform zit tenminste één afgevaardigde, meestal de jeugdcommissaris, 
van een van de twaalf aangesloten Rotaryclubs. De leden van het platform geven advies 
over de te steunen projecten en zijn actief betrokken bij de gesteunde projecten 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 
ondersteunen. Tijdens het verslagjaar 2020-2021 namen de volgende Rotaryclubs en 
platformleden deel aan Stichting Rotarkids. 

 
Samenstelling platform 
 

	 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	(tot	3/6/21)	

6	 Rotaryclub	Amsterdam	Minerva	 Renée	van	Koppen-Pelt	

7	 Rotaryclub	Amsterdam	Nachtwacht	 Perihan	Utlu	(tot	16/10/20)	

8	 Rotaryclub	Amsterdam	Sloterdijk	 Christiaan	van	der	Kam	

9	 Rotaryclub	Amsterdam	West	 Andries	de	Jong,		

10	 Rotaryclub	Amsterdam	Westertoren	 Angelique	Struik,	Jeannette	Driessen	

11	 Rotaryclub	Amsterdam	Zuid	 Trudy	Elsenaar	

12	 Rotaryclub	Amsterdam	Zuidas	 Marinus	Pannevis	

1	 Rotaractclubs	Amsterdam	 	

1	 Relatie	District	1580		 Hetty	Deinum	
 

NB : RC Landsmeer en Rotaract Amsterdam ontvingen de verslagen ter informatie per mail. 
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Platformvergaderingen 
Het Rotarkids Platform vergaderde dit jaar vijf keer, De vergaderingen vonden in 2020-2021 
plaats online, evenals de bestuursvergaderingen. 

 

 

 

fondsenwerving 
 

Hoe verkrijgt Rotarkids haar fondsen? 

!" #$"%&'()*+$&",-&".(+-/'%0*"1$*+--&"2/%)-%/"3%+"0$"4--/5%4'*$"1%40/-6$&",-&"0$"78"
0$$5&$)$&0$".(+-/9:531*; 

!" <$0$/$"0$$5&$)$&0$".(+-/9:531"0(&$$/+"$$&"1%40/-6$",-&"="8>"2$/".(+-/%-&"2$/"4--/; 

!" #$"?+%:@+%&6".(+-/'%0*"@$$A+"$$&"BCD<"*+-+3*"E-+"(('"6%A+$&",-&"2-/+%:35%$/$&"A%*:--5"
--&+/$''$5%4'")--'+;"

 

 

Pr en profilering 
Het is van groot belang dat de zichtbaarheid van Rotarkids verbetert, zowel binnen de 
Rotarygemeenschap als in de Amsterdamse samenleving.   

Daartoe is dit verslagjaar een begin gemaakt met het publiceren van een Nieuwsbrief. In 
totaal zijn er nu twee Nieuwsbrieven gepubliceerd. Deze wordt onder alle Rotaryleden van 
de regio 1,2,3 district 1580 verspreid en op de website geplaatst. 

De website is aangepast zowel qua inhoud als format. Op deze manier is het bijhouden van 
de website handzamer.  

We geven presentaties bij Rotaryclubs, zowel digitaal als fysiek en zijn aanwezig bij 
districtsactiviteiten en clubevenementen.  
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kort verslag en stand van 
zaken van de projecten 
 
 

In het verslagjaar 2020-2021 werden een aantal projecten gesteund, die al in het voorgaand 
jaar aangevraagd en toegekend zijn. Door Covid was het echter niet mogelijk om deze te 
realiseren omdat ze bijvoorbeeld in een binnenruimte moesten plaatsvinden. 

Ook het jaarlijkse Sinterklaasfeest in de Havenstraat kon helaas geen doorgang vinden.  

Dit gold bijvoorbeeld ook voor aanvraag 229 “Masterchef “van de Stichting Vooruit, voor 
aanvraag 238 “Ieder kind een eigen boek” en aanvraag 227 “Designathon Challenge” van 
de OBA. Masterchef en Designathon Challenge werden meerdere keren uitgesteld, maar 
konden uiteindelijk toch gerealiseerd worden. Deze aanvragen werden in het voorgaand jaar 
al toegezegd. 

Opvallend was dit jaar het aantal aanvragen voor subsidie die Rotarkids ontving van grote, 
soms landelijke of internationaal werkende organisaties. Hoe nuttig deze organisaties ook 
zijn, ze passen niet in de doelstellingen van Rotarkids.  

 
 
 
OBA, project Amsterdam Designathon Challenge 
 

Dit project was gepland voor het voorjaar 2020 maar is wegens corona problematiek 
verplaatst naar februari 2021.  Er werd een één daagse workshop gehouden wordt voor 10 
klassen PO, verspreid over de diverse stadsdelen in Amsterdam. Tijdens de Challenge 
workshops moesten de leerlingen een oplossing verzinnen, bouwen en presenteren rond 
het thema Wereldburgerschap. Ze deden dit in een maakplaats van mini motoren, sensoren 
en andere technologieën. 

www.oba.nl/maakplaatd021  

 

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 
gegaan waar ze konden zwemmen, BBQ - en, de kinderboerderij konden bezoeken, 
bowlen, midgetgolfen en een verhalen vertelmiddag bijwonen. In de vakantiehuisjes 
was de ijskast gevuld. Vanwege corona werd voor elke familie apart een maaltijd 
afgeleverd bij de huisjes, verzorgd door RC Blauw. Het was een groot succes  
De selectie van de gezinnen gebeurde door HVO Querido door middel van loting 
waarvoor de gezinnen zichzelf konden opgeven. 
De kindervakantie kon georganiseerd worden mede dankzij de chocolade letteractie in 
december 2020. 
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Rotaract	Kindervakantie		

https://rotaractamsterdam.nl/projecten/ 

 

Vrije Vogeltrektocht 
Het Vrije Vogel Festival is vanwege Corona omgevormd tot Trektocht met een theatraal 
avontuur voor de kinderen en werd gehouden in de Amsterdamse wijken West, Nieuw West, 
Oost en Zuid. Hiertoe was, evenals vorig jaar, verbinding gemaakt met Vooruit in de wijken 
waar de studenten actief zijn met (zomer) activiteiten. De “Voorruiters” hielpen om nog meer 
in de vezels van de buurten te komen. Het werd een interactieve theater speurtocht met 6 
verschillende deelvoorstellingen. In kleine groepen werd het publiek meegenomen naar “het 
land van Ons”, met als rode draad een zoektocht naar een cadeau voor de jarige Dorothé.  

De voorstellingen trokken 850 unieke bezoekers, gemiddeld 15 bezoekers per groep.  

www.vrijevogelfestival.nl 
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VoorUit: Masterchef Junior 
 
Dit project is uitgesteld wegens de corona, maar heeft uiteindelijk plaats gevonden in juli 
2021. En was een groot succes!  Bij de wekelijkse kookclubs voor kinderen in de wijken 
werd Masterchef Junior geïntroduceerd. Kinderen halen samen met hun ouders 
familierecepten op en zoeken naar de oorsprong ervan. De lekkerste recepten worden 
gekookt tijdens de wijk overstijgende finale van VoorUit’s Masterchef Junior. 

Dit project is een samenwerking tussen Vooruit, Hogeschool Amsterdam (Opvoeding en 
diëtiek) en Rotarkids; Rotary Sloterdijk deed een extra donatie voor dit project. 

Kinderen en ouders werden betrokken in deze activiteit met educatieve component en een 
positieve impact op de gezondheid en de portemonnee. 

Ongeveer 500 kinderen hebben meegedaan aan deze manifestatie in de wijken en 24 
kinderen deden mee aan de finale, waar 6 heerlijke gerechten geserveerd werden.  

www.vooruitproject.nl  
 

 

	
	

Masterchef	Junior 
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rotarkids als netwerker 
 
Rotarkids heeft afgelopen jaar ook een nieuwere rol vervuld, namelijk als een soort 
doorgeefluik om bepaalde activiteiten onder de aandacht te brengen of om een 
oproep doen voor menskracht of ruimten waarin gewerkt en vergaderd kan worden. 
Hierbij kon het netwerk van Rotarkids adequaat ingezet worden. 
 
Leergeld.  
Rotarkids heeft in 2016 aan de wieg gestaan van Leergeld Amsterdam en heeft ook dit 
jaar de activiteiten van Leergeld ondersteund door verspreiding van de publicaties van 
Leergeld en een oproep tot gerichte acties aan Rotaryclubs. Door het verplicht sluiten 
van de scholen liepen veel kinderen achterstand op en thuisonderwijs in tijden van 
corona was niet haalbaar voor alle kinderen. Zo werd de actie “Bij de les met bijles” 
opgezet, waarbij Leergeld bij springt als er meer nodig is dan de school kan bieden. In 
samenspraak met de school is een programma aangegeven dat zo veel mogelijk is 
afgestemd op de leerling. Bijles wordt dan gegeven en bekostigd door Leergeld. 
Daarnaast werd een oproep gedaan voor laptops “Geef je laptop een tweede leven” 
ten behoeve van het onderwijs. En een vraag naar vrijwilligers die kunnen helpen bij 
met name telefonische intakegesprekken voeren en gezinsbezoeken doen. Ook een 
cursusruimte werd gezocht. Onder andere Rotarkids heeft als zodanig  gefunctioneerd 
als platform.  
  
 
www.leergeldamsterdam.nl 

 
Fietsen voor Fietsen.  
	
Op	initiatief	van	RC	Amsterdam	West	heeft	een	fietstocht	plaats	gevonden	om	
Leergeld	in	staat	te	stellen	15	Amsterdamse	kinderen	een	fiets	te	geven.	Dit	
initiatief	van	RC	Amsterdam	West	is	in	samenwerking	met	RC		Amsterdam	Noord,	
Rotarkids	en	Rotaract.	De	fietstocht	was	over	een	traject	van	18	km	langs	allerlei	
waardevolle	plekken	en	gebouwen.	
De	fietstocht	was	een	succes	en	het	doel	om	15	fietsen	te	leveren	werd	gehaald!		
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jaarrekening 2020-2021 
balans 

 

exploitatierekening 

 
 

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 kwetsbare 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. Onze 
inspanningen richten zich dan ook op een verdere uitbouw van profilering, het initiëren van 
nieuwe activiteiten en versterken van onze platformfunctie.  

 

Ondersteuning van projecten vanuit focus 
Het bestuur laat zich bijstaan door een bestuurscommissie met leden die een specifieke 
expertise hebben opgebouwd. Voor het verslagjaar is Hetty Deinum als oud-district 
gouverneur van waarde geweest voor Rotarkids. Voor het komend jaar zal de commissie 
aangevuld worden met Wouter Steusel die vanuit Rotarkids het project Vooruit/Masterchef 
ondersteunt bij de verdere uitbouw.   

De bestuurscommissie zal in samenspraak met het bestuur en Platform de inhoud van de 
projecten aan de maatschappelijke ontwikkelingen toetsen om een scherpe focus te 
garanderen, zodat Rotarkids echt “verschil” kan maken.  

 

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 12 actief betrokken en participeren daadwerkelijk. 
Het ligt in de bedoeling om jaarlijks 4 Nieuwsbrieven te verspreiden onder de leden van 
district 1580, regio 1,2,3. Ook zullen persoonlijke en digitale presentaties op verzoek van de 
clubs plaatsvinden, waarbij aandacht besteed wordt aan verdere profilering in het Rotary 
district 1580. 

 

Doelen realiseren 
Rotarkids is voor de Rotaryclubs een goede manier 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 wordt 
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ondersteund dankzij de steun en hulp van de vele Rotaryclubs. Suggesties en ideeën zijn 
van harte welkom! 

 

 

projecten voordragen en/of 
aanvragen 
 

Aanvragen voor projecten zijn 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. De aanvraag wordt eerst binnen het bestuur en daarna in 
de Rotarkids Platformvergadering beoordeeld. 

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


