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1. Missie 
 
Conform de statuten is de doelstelling van de Teenstra Foundation: 

“De stichting heeft tot doel bij te dragen aan het dienstideaal van de Rotary-beweging 
door het verlenen van materiële- en geestelijke steun aan personen en instellingen 
zowel in als buiten Nederland, die daaraan behoefte hebben.” 

 
2. Beleggingsbeleid   
 
Het matig defensief beleggingsbeleid werd voortgezet. Herhaald werd dat beleggen in 
ondernemingen die actief zijn op het gebied van wapens, gokken en/of seksindustrie 
uitgesloten zijn, evenals afgeleide beleggingsproducten zoals opties en futures. 
 
3. PR activiteiten 
 
Een belangrijke focus in 2020 – 2023 dat alle Rotaryclubs in Nederland de Teenstra 
Foundation gaan leren kennen en weten te vinden. Het jaarverslag , financieel verslag 
alsmede het beleidsplan zullen worden aangeboden aan alle gouverneurs met het verzoek 
het op de websites van de districten te plaatsen. Eveneens zal aandacht gevraagd worden 
voor de moglijkheden bij en werkzaamheden van de Teenstra Foundation bij het Rotary 
Magazine. 
 
4. Projecten 2020 - 2023 
 
De Teenstra Foundation is voornemens om het aantal projecten per jaar met drie projecten 
te laten groeien als volgt: 
 
   Nederland  buitenland  totaal 
Gerealiseerd 
2018 – 2019        4        1       5 
2019 – 2020        9        3     12 
 
Beleidsplan 
2020 – 2021       11        4     15 
2021 – 2022       13        5    18 
2022 – 2023       15        6    21 
 
Een dergelijk aantal is qua begeleiding en monitoring haalbaar. Qua districten wordt een 
evenredige spreiding nagestreefd. Wel bestaat de kans dat het jaar 2020 – 2021 een 
aanzienlijk lager aantal laat zien omdat de clubs vanwege corona minder acties uitvoeren. 
 
De gemiddelde bijdrage aan de projecten varieerde in 2019-2020 van € 600 tot  € 5.000.  
Het gemiddelde was  € 2.450.-.  Gezien het voornemen in qua aantallen te groeien en meer 
clubs en projecten te ondersteunen zal dezelfde toekenningsrange worden nagestreefd.  
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5. Donaties 
 
De Teenstra Foundation heeft de ANBI-status. In de komende jaren zal tevens aandacht 
worden besteed aan het werven van donoren, op dat de werkzaamheden zich kunnen 
uitbreiden en duurzaam zijn. 
 
6. Tot slot 
 
Het bestuur hoopt dat de clubs de Rotarygedachte, service above self, zowel in Nederland als 
in het buitenland - met een steuntje in de rug van de Teenstra Foundation - onvervaard 
voortzetten! Want er is - tijdens en na corona - veel werk te doen! 
 
Anne Legeland voorzitter 
Ed Bergsma  secretaris 
Kees Denissen  penningmeester 
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