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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. Bestuurssamenstelling + bestuurswisseling 
 
Op 1 juli 2019 is Eugène Van Zijl, na zes aar in functie te zijn geweest, afgetreden als 
penningmeester. Het bestuur dankt Eugene voor zijn activiteiten gedurende zovele jaren, 
waaronder vooral ‘het waken’ over de Teenstra gelden en het duurzaam beleggen van de 
gelden. Eugène is per 1 juli 2019 opgevolgd door Kees Denissen, al sinds 28 maart 2018 
aanwezig bij de bestuursvergadering.  
 
Het bestuur is per 01.07.2019 als volgt samengesteld: 
 Mevrouw mr. J.M. Legeland voorzitter 
     RC Amsterdam-Nieuwendam 
 De heer E.P. Bergsma  secretaris 
     RC Apeldoorn-Noord 
 De heer Ir. C. Denissen penningmeester 
     RC Bussum  
       
3. Aantal vergaderingen 
 
In het Rotaryjaar 2019-2020 is er vier keer fysiek vergaderd alsmede is er een aantal keren 
‘tussendoor’ overlegd via beeldbellen. De vergaderdata waren: 
27.09.19 
06.12.19 
27.03.20 
19.06.20 
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Rotaryclub Huizen: babypakketten 0-2 jaar 

 
 
4. De werkzaamheden op bestuurlijk niveau  
 
In het Rotaryjaar 2019-2020 is een aantal werkzaamheden op bestuurlijk niveau verricht.  er 
 
4.1. Aanpassing statuten 
 
Er is een aantal wijzigingen aangebracht in de statuten, waardoor de relatie werd met het 
Gouverneursberaad werd gewijzigd. 
Deze aanpassingen zijn goedgekeurd op 30.10.19 door Gouverneursberaad. De belangrijkste 
zijn:  

• Het jaarverslag en de jaarrekening behoeven geen goedkeuring van het 
Gouverneursberaad, doch worden ter kennisname toegezonden 

• De benoeming van Rotarybestuursleden geschiedt door het bestuur van de Teenstra 
foundation. De namen van de nieuwe bestuursleden worden ter kennisname 
doorgegeven aan het Gouverneursberaad  

• De voorzitter van de Teenstra Foundation is bij voorkeur een voormalig Rotary 
gouverneur 

 
4.2. Aanpassing huishoudelijk reglement 
 
Er vonden, synchroon aan de aangepaste statuten, enige wijzigingen in het huishoudelijke 
reglement plaats.  
 
4.3. 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. 
 
4.4 ANBI status 
 
De Teenstra Foundation heeft sedert 01.10.2010 de ANBI-status onder nummer 81 67 66 
605, hetgeen inhoud dat de Foundation donaties kan ontvangen welke voor de gever 
onbelast zijn  
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RC Amsterdam-Nieuwendam: corona voedselbank inclusief bezorgen aan ouderen 

 
 
 
5. PR activiteiten 
 
Een belangrijke focus in 2019-2020 was dat alle Rotaryclubs in Nederland de Teenstra 
Foundation gaan leren kennen en weten te vinden.  
 
5.1. Website 

 
Er is een website ontworpen te vinden onder www.teenstrafoundation.com , waarop de 
projecten die de Teenstra Foundation ondersteund worden vermeld alsmede de 
contactgegevens, jaarrekeningen etc. 
 
5.2. Aanvraagformulier 
 
Er is een toegankelijk aanvraagformulier ontworpen, dat in ‘word’ op de website staat en 
gedownload kan worden. Het formulier is qua opbouw te vergelijken met een aanvraag voor 
een district dedicated grant (DDF) inclusief de terugrapportage met een verslag en foto’s. 
 
5.3  Flyer 
 
Er is een flyer gemaakt, welk uitgereikt is op Rotary dagen. 
 
5.4 Brief naar alle clubs in Nederland 
 
Er is – via het Gouverneursberaad – een brief gezonden aan alle clubs in Nederland over de 
Teenstra Foundation met als bijlage het aanvraagformulier en de flyer. 
 
6. Donaties 
 
De Teenstra Foundation heeft in het jaar 2019-2020 haar eerste externe donatie ontvangen, 
waarvoor hartelijk dank!   
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De 5 RC’s Zaanstad     RC Hoorn 
Bijdrage inrichting Anna’s Huis leven met kanker  Watertanks Nakuru, Kenia 
 
 
7. Projecten 2019 - 2020  
 
Het resultaat van de PR- activiteiten betekende dat er aanzienlijk meer projectaanvragen 
binnenkwamen, welke over het algemeen een hoog niveau hadden en voor het grootste 
deel gehonoreerd konden worden. 
 
Van de 12 aanvragen zijn er 9 aanvragen toegekend aan Nederlandse projecten en 3 aan 
buitenlandse projecten. Het bestuur streeft naar een meer evenwichtige spreiding over de 
districten in het jaar 2020 -2021. 
 
Qua districten is de verdeling als volgt: 

• Landelijk 2 
• D 1560  2 
• D 1570  1 
• D 1580  5 
• D 1590  2 

 
D 1580 springt eruit. De reden zal zijn dat een bestuurslid van de Teenstra Foundation 
aanwezig was op de Districtdag van D 1580 en er een praatje hield.  
In het jaar 2020-2021 hoopt het bestuur op een bredere spreiding  qua districten. 
 
De onderwerpen waren:  

• Algemeen    1 
• Armoedebestrijding/onderwijs 5 
• Gezondheidszorg   4 
• Water      1 
• Milieu     1 

 
De gemiddelde bijdrage aan de projecten was  € 2.450.-. 
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Gehonoreerde projecten 2019 - 2020 
 
RLI   landelijk    RLI kosten bijeenkomst   Nederland   500 
RC Vlielandkamp  landelijk  Vlielandkamp kansarme kinderen  Nederland    750 
RC Arnhem  D 1560  Stichting Duchenne Triatlon  Nederland  1.500 
RC Amsterdam-S’dijk  D 1580  Lijstenmakerij weeshuis   Georgië     665 
RC Amsterdam S’dijk D 1580  Vergroening: voedselbos    Kenia  1.000 
RC Sassenheim  D 1590  Portofoons jeugddorp Leiden  Nederland 1500 
RC Gooimeer  D 1570  Stichting Lifeline babyspullen   Nederland 2.250 
RC Lopikerwaard   D 1560  Stichting Hartekind pacemakers  Nederland 2.500 
RC Oosterwolde  D 1590  Stichting Healthy Kids sport  Nederland 4.300 
RC Hoorn  D 1580  Watertanks Nakuru   Kenia  4.440 
RC Krommenie  D 1580  Stichting Anna Huis leven met Kanker Nederland 5.000 
RC Amsterdam-N’dam D 1580  Corona noodfonds A’dam Noord  Nederland 5.000 
            -------- 
            29.405 
 
Vanwege de corona pandemie vanaf februari 2020 is een aantal aanvragen 
ingetrokken/komen terug zodra de corona onder controle is. 
 
8. De plannen voor 2020 - 2021 
 
De activiteiten van de clubs worden in het jaar 2020-2021 mede bepaald door corona. Bij 
veel clubs liggen op het moment van schrijven van dit verslag de fondsenwervende 
activiteiten voor goede doelen grotendeels stil. Het bestuur hoopt dat, zodra eenieder is 
gevaccineerd, dat de clubs hun activiteiten weer oppakken en ook weer aanvragen don. 
 
9. Dank 
 
De Teenstra Foundation dankt: 

• het Gouverneursberaad 2019-2020 voor het constructieve meedenken inzake 
aanpassingen van de statuten van de Teenstra Foundation 

• Tjay Tjook van RC Amsterdam-Nieuwendam voor het maken van de website 
• De clubs die een aanvraag hebben gedaan 

 
10. Tot slot 
 
De Teenstra Foundation heeft in het jaar 2019-2020 het werk van de Foundation beter op de 
kaart kunnen zetten, opdat meer clubs de Foundation weten te vinden. Het werd meteen 
een bijzonder jaar omdat er meer aanvragen dan voorheen binnenkwamen en ook zeer 
gevarieerd.   Het bestuur hoopt dat deze lijn – na corona – zich voortzet en dat de clubs de 
Rotarygedachte, service above self, met een steuntje in de rug van de Teenstra Foundation  
onvervaard voortzetten! Want er is veel werk te doen. 
 
Anne Legeland voorzitter 
Ed Bergsma  secretaris 
Kees Denissen  penningmeester 
 
 
10 februari 2021 


