
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beleidsplan 2019-2020 



Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het beleidsplan van Rotaract Club Eindhoven. Het plan omvat een overzicht van 

de doelstellingen en activiteiten. Daarnaast geeft dit plan inzicht in de werving, het beheer 

en de besteding van de fondsen. Het plan is mede opgesteld om de ANBI status te 

behouden. 
 

 
Namens het bestuur van Rotaract Club Eindhoven, 

 

Jeantine de Kruyf 
 
Voorzitter Clubjaar 2019-2020 
 

Oktober 2019 



Profiel van Rotaract Eindhoven 
 
Rotaract Club Eindhoven is een service club voor young professionals (jongeren) vanaf 

18 jaar die werken of studeren in Eindhoven en die zich daarnaast actief willen inzetten 

voor de maatschappij. Rotaract Eindhoven heeft o.a. de ambitie om kinderen en ouderen 

uit Eindhoven e.o. die het minder getroffen hebben dan de leden effectief te ondersteunen. 

 

Rotaract Nederland telt ongeveer 45 clubs en meer dan 400 leden. Bijna elke grote 

plaats in Nederland heeft een Rotaract Club. In november 2010 heeft de club in 

Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Sindsdien zijn 20 jonge mannen en vrouwen lid 

geworden van onze club. Van studenten Bouwkunde en Industrial Design tot advocaten 

en marketeers: de club vertegenwoordigt een breed spectrum van studenten en 

werkenden. 

 

Doelstelling 
 
De Statutaire doelstelling luidt als volgt: “De vereniging stelt zich ten doel, activiteiten te 

ontplooien, welke gericht zijn op dienstbetoon aan de gemeenschap, het bevorderen van 

onderling begrip, ook in Internationaal verband en het ontwikkelen van 

verantwoordelijkheidsbesef en burgerzin.” 

 

In minder formele bewoordingen streeft Rotaract Eindhoven ernaar goede doelen in binnen- 

en buitenland te ondersteunen en te leren van elkaar door samen trainingen, workshops en 

projecten te organiseren. Daarnaast biedt Rotaract Club Eindhoven aan haar leden de 

mogelijkheid om zich in een netwerk van gelijkgestemden verder te ontplooien. 

 

Het actuele beleid 
 
De uitvoering van het actuele beleid 
 

Rotaract Eindhoven komt om de week samen en bespreekt hier o.a. de lopende 

activiteiten. Alle activiteiten die worden georganiseerd door Rotaract Eindhoven worden 

primair voorbereid door een commissie bestaande uit 2 tot 3 leden. Deze commissies 

komen ook minimaal om de week samen. De overige Rotaract leden bieden indien nodig 

ondersteuning en ten tijde van de uitvoering van de activiteit zijn alle leden aanwezig. 

 

Werving, beheer en bestedingen van Fondsen 
Werving 
 
Rotaract Eindhoven probeert een aantal grote sponsoren jaarlijks aan zich te binden. 

Deze worden benaderd door middel van het sturen van een fondsenwerving brief. 

 

Daarnaast worden sponsoren gezocht die specifiek een van onze goede doelen en/of 

activiteiten willen ondersteunen. De sponsoren worden zowel in zakelijke als privékring 

van de leden gezocht. Voor de verschillende goede doelen en/of activiteiten worden 

tevens bedrijven in Eindhoven en omgeving benaderd die een connectie hebben met het 

goede doel en/of de activiteit. De steun van sponsoren kan zowel in natura als in geld. 



 

In ruil voor de sponsoring worden bedrijven, indien gewenst, meegenomen in promotionele 

activiteiten. 

 

Samenwerking 
 

Rotaract Eindhoven werkt voor bepaalde activiteiten nauw samen met diverse Rotary 

Clubs uit Eindhoven e.o. De Rotary ondersteunt Rotaract met betrekking tot bepaalde 

doelen, zowel financieel als met de overdracht van kennis, ervaring en door het delen van 

hun netwerk. 

 

Beheer van fondsen 
 

De fondsen van Rotaract Eindhoven worden beheerd door de vereniging Rotaract 

Eindhoven (ingeschreven te Eindhoven onder KVK nummer 17185615). De vereniging 

beheert een betaalrekening 1091.42.101 en een spaarrekening 1096.184.435 

(Rabobank, op naam van RAC Eindhoven). 
 

De opbrengsten uit de (fundraising) activiteiten van de vereniging komen geheel ten 

goede aan de doelen die daarvoor zijn geselecteerd en worden in samenspraak met 

hun besteed aan middelen of gelden. 
 

De kosten van de vereniging (o.a. bijdrage Kamer van Koophandel, bijdrage Rotaract 

Nederland, bankkosten, etc.) worden betaald uit een (beperkte) lidmaatschapsbijdrage 

van de leden c.q. de vrijwilligers. 

 

Besteding van fondsen 
 

Het geld wordt beheerd door de penningmeester. Zoals in de statuten beschreven 

staat wordt er jaarlijks een financieel verslag opgesteld dat door de kascommissie 

wordt gecontroleerd. 
 

Daarnaast is in het huishoudelijk reglement vastgesteld wanneer het bestuur 

toestemming moet vragen aan de leden tot het doen van uitgaven. 

 

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens 
 

Rotaract Eindhoven is een Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en is ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17185615 als Rotaract Club Eindhoven, adres 

Frits Philipslaan 132, 5616 TZ te Eindhoven. 
 

Actuele informatie betreffende de leden en activiteiten kunt u vinden 

op www.rotaracteindhoven.nl. 

 

Contacten met de vereniging verlopen via de secretaris Julien Meijboom, e-

mail rotaract.eindhoven@gmail.com. 


