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Doel
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan het dienstideaal van de Rotary-organisatie door het
verlenen van materiële en geestelijke steun aan personen en instellingen, zowel in als buiten
Nederland, die daaraan behoefte hebben. De doelgroep is met name gericht op de jeugd.
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Beleidsplan
Het werkterrein omvat projecten voor de Nederlandse en/of internationale gemeenschap. Bij
projecten moet Rotary betrokken zijn. De doelstelling van het project moet aansluiten bij de idealen
en normen van Rotary International en zijn gericht op “to improve lives and meet human needs”.
Aan een projectaanvraag worden diverse eisen gesteld.
De financiering van de projecten vindt plaats door het werven van subsidies, donaties, schenkingen,
erfstellingen en andere verkrijgingen, alsmede door de revenuen van het belegde vermogen.
Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten
worden vergoed.
Uitgeoefende activiteiten
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2018/2019 heeft de
stichting een bijdrage gegeven in de kosten van het via Rotary georganiseerde Vlielandkamp (voor
kinderen die niet op vakantie kunnen), alsmede voor de volgende Rotary-gebonden projecten:
- Stichting Tekenen voor Kinderen, via Rotary Club Nijkerk;
- Stichting Duchenne Parent Project, via Rotary Club Arnhem;
- Stichting Kolewa, via Rotary Club Ter Aar e.o.;
- Project “Een nacht op het dak”, via Rotary Club Zierikzee.

In het afgelopen boekjaar is een website voor de Teenstra Foundation opgezet:
www.teenstra.foundation.nl Daarnaast is een folder opgemaakt. Het is de bedoeling om in het
nieuwe jaar meer publiciteit rondom de stichting te genereren, mede vanwege het feit dat de
stichting op 29 november 2019 haar 40-jarig bestaan viert.
Daarnaast heeft het bestuur ook het afgelopen jaar een defensief beleggingsbeleid gevoerd ten
aanzien van de aan haar toevertrouwde gelden.

