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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.”
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Bestuurssamenstelling

Het bestuur was per 01.07.2021 als volgt samengesteld
J.M. (Anne) Legeland
voorzitter
RC Amsterdam-Nieuwendam
E.P. (Ed) Bergsma
secretaris
RC Apeldoorn-Noord
C.J.C.M. (Kees) Denissen
penningmeester
RC Bussum
Per 31-01-2022 heeft Denise Go-Feij de rol van Ed Bergsma, onder dankzegging voor zijn
werkzaamheden voor de Teenstra Foundation, als secretaris overgenomen.
Het bestuur is per 22-01-2022 als volgt samengesteld
J.M. (Anne) Legeland
D.M.P.J (Denise) Go-Feij
C.J.C.M. (Kees) Denissen

voorzitter
secretaris
penningmeester

RC Amsterdam-Nieuwendam
RC Bilthoven-Zandzegge
RC Bussum

De zittingstermijn van bestuursleden is 3 jaar en een bestuurslid kan 1 keer herbenoemd worden.
De voorzitter is bij voorkeur een (voormalig) Rotary Gouverneur.
Anne Legeland, voorzitter
Benoemd
01-05-2018
1e termijn tot
01-05-2021
Herbenoemd
01-05-2021
e
Einde 2 termijn
01-05-2024
Kees Denissen, penningmeester
Benoemd
01-07-2019
1e termijn tot
01-07-2022
Herbenoemd
01-07-2022
e
Einde 2 termijn
01-07-2025
Denise Go-Feij, secretaris
Benoemd
13-01-2022
1e termijn tot
13-01-2025
Herbenoeming
13-01-2025
Einde 2e termijn
13-01-2028

Ter besluitvorming t.z.t.
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Aantal vergaderingen

In het Rotaryjaar 2021-2022 is er vijfmaal ‘live’ vergaderd. De vergaderdata waren: 03-09-2021,
26-11-2021, 21-01-2022, 01-04-2022 en 14-06-2022. Tevens is er tussendoor ook online overlegd
over lopende zaken.
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Werkzaamheden op bestuurlijk niveau

4.1.

Beleggingsbeleid
-

4.2.

Het beleggingsprofiel is matig progressief.
Beleggingen in aandelen van ondernemingen die actief zijn op het gebied van wapens,
gokken en/of seksindustrie zijn uitgesloten.
Het is niet toegestaan om in afgeleide instrumenten, zoals opties en futures, te beleggen.
ANBI status

De Teenstra Foundation heeft sedert 01.10.2010 de ANBI-status onder nummer 81 67 66 605,
hetgeen inhoudt dat donaties aan de Foundation aftrekbaar zijn en vrijgesteld zijn van schenk- of
erfbelasting.
4.3.

Netwerken

De Teenstra Foundation is in de loop van 2022 lid geworden van de FIN. Bij de FIN (Fondsen in
Nederland) zijn grote en kleine(re) vermogensfondsen aangesloten. Een voorwaarde voor
aanname is dat de stichting de code van goed bestuur aanvaardt en toepast.
https://fondseninnederland.nl
https://fondseninnederland.nl/search?q=teenstra+foundation
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Communicatie

De Teenstra Foundation heeft de volgende stappen gezet om de zichtbaarheid te vergroten zodat
nog meer Rotaryclubs, Rotaractclubs of aan Rotary gelieerde stichting een aanvraag zullen
indienen.
- Website
o De layout en inhoud van de website zijn geactualiseerd.
o https://www.teenstrafoundation.com/
- Aanvraag- en verantwoordingsformulieren
o Beide formulieren zijn vereenvoudigd en separaat op de website geplaatst.
o https://www.teenstrafoundation.com/aanvragen/
- Flyer
o Er is een flyer gemaakt die ook aangevraagd kan worden.
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Visitekaartjes
o Er zijn visitekaartjes gemaakt die uitgedeeld kunnen worden.
Rotaryblad
o Er is een artikel verschenen in het Rotaryblad.
Youtube filmpje
o Er heeft een interview plaatsgevonden met Anne Legeland door de gouverneur
van het district 1550 Leny Goijer en dat is ook op de website geplaatst.
o https://www.youtube.com/watch?v=RC1oCAVWrEU
Website fondsenwerving online
o De Teenstra Foundation staat vermeld op het online platform fondsenwerving.
o https://www.fondswervingonline.nl

Donatie

De Teenstra Foundation ontving een gift van RC Ede-Hoekelem. Deze Rotaryclub is gestopt en
heeft het saldo van 10.876,96 euro geschonken aan de Teenstra Foundation. Het verzoek daarbij is
om dit, indien mogelijk, te besteden aan het Rotary Vlielandkamp.
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Toegekende bijdragen aan projecten

In Rotaryjaar 2021-2022, dat loopt van 01-07-2021 tot en met 30-06-2022, zijn de volgende
aanvragen door de Teenstra Foundation gehonoreerd.

RC Hoogeveen
Samen Speelplan
RC Amsterdam-Nachtwacht
Peukenvrij Amsterdam
RC Amsterdam-Nieuwedam
Plastic Recycling LAB
RC Bussum
Gentherapie Blindheid
RC Schaijk-Land van Ravenstein
Noodtransport Oekraïne
Rotary Water & Gezondheidszorg
Project Indonesië
RC Apeldoorn-Noord
IPad’s kinderen Oekraïne
RC Middelburg
Hulpmiddelen & medicijnen Oekraïne
RC Oosterbeek Kabeljauw
Ghana irrigatiesysteem tuinen

District

Bedrag in euro

D1590

5.000

D1580

2.500

D1580

5.000

D1570

5.000

D1550

4.400

D1560

5.000

D1590

2.500

D1610

5.000

D1560

5.000

Totaal toegekend bedrag

39.400
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Aantal aanvragen per district
- Zuid-Oost Nederland (D1550):
- Oost-Nederland (D1560):
- Midden-Nederland (D1570):
- Noord-Holland (D1580):
- Noord-Nederland (D1590):
- Zuid-Holland (D1600):
- Zuid-West Nederland (D1610):
Totaal:

1
2
1
2
2
0
1
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Aantal toegekende aanvragen voor projecten
- In Nederland:
5
- Buiten Nederland:
4
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De plannen voor 2022-2023

Het bestuur heeft als doel om haar bekendheid nog meer te vergroten onder Rotaryleden,
Rotaractleden en mensen die betrokken zijn via aan Rotary gelieerde stichtingen. Daardoor
verwachten wij nog meer aanvragen te gaan ontvangen en een nog grotere bijdrage te kunnen
leveren aan goede projecten.

9

Tot slot

Ook gedurende het Rotaryjaar 2021-2022 was het vanwege Corona voor velen niet eenvoudig om
nieuwe projecten te starten of lopende projecten weer op te pakken. Het bestuur van de Teenstra
Foundation is dan ook verheugd dat er toch een relevant aantal aanvragen is ingediend vanuit
bijna alle districten. In het bijzonder noemen we enkele projecten die heel snel zijn opgestart,
zoals noodtransporten en medische hulpmiddelen voor mensen in Oekraïne en iPad’s voor
kinderen uit Oekraïne die nu in Nederland op school zitten.
Wij hopen en verwachten dan ook dat de clubs de Rotarygedachte, service above self, met een
steuntje in de rug van de Teenstra Foundation, onvervaard voortzetten!
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