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Geachte lezer,
Met dit informatiebulletin hoopt de Stichting Rotary Foundation Nederland (SRFN) u een inkijkje te geven in
de vele facetten van de Rotary Foundation. In de programma’s die zij ondersteunt, bedacht en uitgevoerd
door ‘gewone’ Rotarians, in de manier waarop zij de gelden verdeelt en in de verantwoordelijkheden die
daarmee samenhangen. Soms wordt de Rotary Foundation door Rotarians als ‘moeilijk’ ervaren. Het beeld
is er een van een complexe, weinig transparante organisatie die zich op het moment dat je ermee te maken
krijgt veelal bureaucratisch en zeer formeel opstelt. Soms wordt daar in commentaar, als summum van de
gevoelens hieromtrent, aan toegevoegd, dat het een zéér Amerikaanse organisatie is.
De werkelijkheid is toch wel, zo hopen wij duidelijk te maken, wat genuanceerder. De Rotary Foundation is
een wereldwijd actieve organisatie, die mede dankzij de inzet van ontelbare Rotarians zeer efficiënt werkt
en de haar toevertrouwde gelden zeer prudent beheert. Dit wordt ook door onafhankelijk onderzoek ondersteund. In een analyse van de Financial Times van juli 2007, bevindt de Rotary Foundation zich in de top 5
van beste NGO’s, wereldwijd! Kortom een organisatie om trots op te zijn!
De informatie in dit bulletin is niet uitputtend en niet volledig, het is een momentopname. Wij hopen uw commentaar op deze uitgave te vernemen. Graag horen wij van ú, opdat de informatie over de Rotary Foundation ook het beoogde doel zal bereiken. Dat doel is de kennis over en de betrokkenheid bij het werk van de
Rotary Foundation onder Rotarians in Nederland te vergroten.
Namens de Stichting Rotary Foundation Nederland
Carol Govers, samensteller
voorzitter DRFC 1550, secretaris SRFN
parkapotheek@planet.nl
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Missie Rotary Foundation:
De missie van de Rotary Foundation (TRF) is het in staat stellen van
Rotarians om ‘world understanding’, goodwill, en vrede te bevorderen door de verbetering van gezondheid, de ondersteuning van
onderwijs en de verlichting van armoede.
Het motto van TRF is: ‘Doing Good in the World’.
TRF wordt zelfstandig bestuurd en beheerd. Fondsenwerving vindt voornamelijk plaats onder Rotarians. De
bijdragen aan de Rotary Foundation zijn vrijwillig. Het EREY-initiatief (Every Rotarian Every Year), waarmee een appèl gedaan wordt op elke Rotarian om US$ 100 per jaar aan de Foundation bij te dragen, vormt
de belangrijkste pijler onder de fondsenwerving.
De Rotary Foundation is opgericht in 1917 en sinds 1983 is TRF een 'not-for-profit-corporation' onder de
wetten van de staat Illinois (VS).

TRF-Programma’s
Humanitaire programma's
De Rotary Foundation subsidieert humanitaire initiatieven van districten, clubs en individuele Rotarians.
Een aanvraag kan op verschillende manieren gehonoreerd worden. Op basis van de eigen bijdrage
van de club en de (mogelijke) bijdrage uit het DDF kan dan een bijdrage uit Evanston worden verkregen. Projecten die door het Humanitaire Grants Programma ondersteund worden moeten een aantal
kenmerken hebben. Zo moeten Rotarians een actieve rol spelen in het project. Het project moet bijdragen aan de versteviging van het Rotary netwerk. Ook moeten de financiële aspecten solide zijn inclusief goede verslaglegging (goed rentmeesterschap!). Daarnaast moet het project zich richten op een
‘humanitaire noodzaak’.
In 2002 werd een nieuwe structuur voor de Grants ingevoerd die aanzienlijk eenvoudiger is dan voorheen. Dat heeft geleid tot een explosieve toename van de aanvragen voor ondersteuning van (vooral
kleine) projecten. In april 2005 is daarom een drempelbedrag voor de Matching-Grant bijdrage van US$
5000 ingesteld. Toekenning van Grants is tot een bedrag van US$ 25.000 gedelegeerd aan de staf van
TRF; aanvragen boven de US$ 25.000 worden beoordeeld door de trustees van TRF (2x per jaar) op
een competitieve basis.
Er bestaan vijf soorten Humanitaire Grants:

District Simplified Grants (DSG)
Ieder jaar kan een district een DSG-budget aanvragen bij TRF ter grootte van maximaal 20 procent van
de jaarlijkse bijstorting in het DDF. Het district kan, binnen de voorwaarden, zelfstandig beslissen over
de aanwending van deze fondsen, met verantwoording achteraf. Een snelle procedure dus. De projecten die uit het DSG ondersteund worden zijn in het algemeen kleinschalig, kortdurend en humanitair
van aard. Er is geen internationale partner vereist. Aanvragen bij de Districts Rotary Foundation Commissie (DRFC).

Volunteer Service Grants (VSG)
Alleen aan te vragen voor Rotarians die als vrijwilliger (alléén of in een team) gaan werken in het projectland. Minimum verblijf is 5 dagen ‘on site’. Moet ten minste 3 maanden vóór geplande vertrek aangevraagd worden. In de beoordeling wordt o.a. meegewogen: de behoeften in de lokale gemeenschap;
de vaardigheden/ervaring van de aanvrager(s) mogen daar niet regulier beschikbaar zijn. De grant is
US$ 3000 voor een individu en US$ 6000 voor een team. In het recente verleden zijn o.a. diverse uitzendingen in het kader van Rotary Doctors Nederland ondersteund met een dergelijke Grant.
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Matching Grants (MG, 2 soorten)
Bedoeld voor internationale humanitaire serviceprojecten in
samenwerking met een Rotaryclub in het projectland. Aanvragen voor een MG waarin een bijdrage van méér dan US$
25.000 door TRF voorzien is, worden op competitieve basis
twee maal per jaar door de Trustees beoordeeld.
In beginsel door 50% subsidie op de eigen bijdrage en verdubbeling van de toegekende DDF-bijdrage. Aanvraag voor een
Grant tot US$ 25.000 kan ingediend worden tussen 15 juli en
31 maart. Aanvragen moeten via de DGSC (District Grant Sub
Commissie) lopen.
Een keur aan ‘panklare’ projecten, op zoek naar internationale
partners, is te vinden op www.matchinggrants.org en
www.rotary.org (type in zoekvenster: project link) Het voordeel van deze projecten is dat de Rotaryclub in het ontvangende land initiatiefnemer is en daarmee ‘leading partner’.
Wereldwijd lijkt zich nu een trend te ontwikkelen waarin het
initiatief voor projecten genomen wordt door Rotaryclubs in het
ontvangende land. Op zich is dat wel begrijpelijk, imA girl pumps clean water from a well in Niger, provided as part
mers zij zijn dikwijls goed op de hoogte van de lokale
of a Rotary Foundation grant that helped create 18 humanitarian projects in Niger focusing on water supply, food production,
situatie en de (on)mogelijkheden van bepaalde projecincome generation, health, and education in rural areas of the
ten. De projecten op deze sites zijn in alle gevallen
country. Such integrated development projects support the
aangedragen door clubs in het ontvangende land.
objectives of The Rotary Foundation’s Future Vision Plan.
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om een project vanuit Nederland te initiëren. Aangezien de medewerking van een lokale club vereist is moet men dan rekenen op extra inspanningen voor wat betreft
het ‘aan boord krijgen’ van de lokale Rotaryclub.
Zie ook pag. 5 en 6.

Health, Hunger and Humanity (3-H) Grants
Deze grants zijn bedoeld om 2 tot 4-jarige internationale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen op het
gebied van gezondheid, hongerbestrijding of ontwikkelingswerk, waarbij het project een ‘self-help’karakter heeft. TRF draagt een bedrag tussen $100.000 en $300.000 bij. Het betreft in het algemeen
grote projecten, waarbij verschillende Rotaryclubs en districten betrokken zijn.
Humanitaire grants ondersteunen clubs en districten bij het uitvoeren van humanitaire projecten. Het is
noodzakelijk voor de toekenning van deze grants dat er:
- een actieve participatie van Rotarians is
- humanitaire noden worden gelenigd
Grants kunnen niet gebruikt worden voor o.a.:
- het aankopen van land of gebouwen
- het bouwen of renoveren van gebouwen
- salarissen, stipendia of honoraria van personen
- vervolgopleidingen (postsecondary education activities), research of persoonlijke of professionele
ontwikkeling.
Op de volgende pagina wordt de Grantsstructuur in schema weergegeven. De geldstroom en de verdeling
daarvan die het budget van het district (DDF en DSG) bepaalt, wordt vanaf pagina 13 toegelicht.
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Niet vastgesteld door TRF. Wél geldt dat clubs die niet voldaan hebben aan de eisen rondom de verslaglegging van eerdere
projecten niet in aanmerking komen voor een nieuwe Grant, totdat aan die eisen is voldaan. Check dit van te voren!

1. Gebruik van MG Application Form van RF (zie www.rotary.org ; type in zoekvenster: 144 EN):
2. Toevoegen: Goede projectbeschrijving. Pro forma nota’s , etc.
3. De voorzitter van de Grant Subcie van het district RF commissie beoordeelt (adviseert) en moet de aanvraag
ondertekenen (verplicht).
4. Indien tevens gebruik wordt gemaakt van DDF (zie aanvraagformulier en de spelregels van het district) bij aanvraag van MG,
autoriseert bovendien de voorzitter van de District RF cie en de Gouverneur de aanvraag

Aantal Grants

Aanvragen

Aanvragen in de periode van 1 juli tot 31 maart. Worden in volgorde
van binnenkomst behandeld. Goedkeuring door RF Internationaal 1
augustus tot 15 mei

Uitvoerig eindverslag van het project noodzakelijk. Tussentijdse rapportage elke 12 maanden als het project langer dan 1 jaar in
beslag neemt. Bij ontberen daarvan worden geen grants meer verleend

Deadlines

Verantwoording

Aanvragen worden twee keer per jaar bezien.
1 Augustus en 15 december zijn deadline voor
indienen. Toekenning op basis van competitie

$.25.001,--

$ 5.000,--

Min.Bijdrage

$150.000.-(speciale voorwaarden vereist)

$ 25.000.--

Max. bijdrage

Clubs rapporteren aan DRFC; DRFC
maakt eindverslag (verplicht)

Aanvraag in volgorde van binnenkomst.

1 per jaar per district. Het bedrag van
de DSG mag verdeeld worden over
verschillende projecten / aanvragers
Iedere club kan een aanvraag
indienen bij de voorzitter van de
Grant Subcommissie van het district.
Formulieren en eventuele spelregels
zijn bij hem/haar op te vragen

Districten zijn vrij om hiervoor regels
op te stellen.

Niet vastgesteld door TRF.

Verantwoordingsplicht

Aanvragen tenminste 3 maanden voor de reis

Individuele aanvraag, ondersteund door Rotaryclub in het
gastland

Max 2/jaar voor een individuele
Rotarian

US$ 3000 voor een individu
US$ 6000 voor een team van
ten hoogste 5 personen

Vrijwilligers verlenen hun
diensten in het “ontwikkelingsland” en op uitnodiging van de
Rotary club aldaar

“Partnership” is niet vereist.

Internationaal “partnership”is vereist. (Rotaryclub van de regio waar het ontwikkelingsproject wordt uitgevoerd)

Er is altijd één “primary sponsor” in het projectland en één “primary sponsor” buiten het projectland. Andere clubs en districten
kunnen echter participeren en mede fondsen verwerven voor het bedoelde project.
Met ingang van 01-07-2006 is een eigen bijdrage van min. $. 100,-- vereist van de “hostpartner” in het projectland

Partnership

Neen

TRF suppleert vanuit het World Fund de DDF bijdrage voor 100 % en de eigen bijdrage van de club(s) met 50 %

Is “matching”
mogelijk

Neen

District Designated Fund (DDF) Ieder
jaar kan een district een aanvraag bij
TRF indienen om een percentage
(max. 20 %) van de ophoging van het
DDF te bestemmen voor de DSG

World Fund en DDF van het district.
N.B. 1 : Het DDF wordt ieder jaar gevoed door 50 % van de bijdragen van alle clubs van het district aan de Rotary
Foundation van twee jaar daarvoor.
N.B. 2 : Het DDF voorziet in ondersteuning van Scholarships, extra GSE deelname, DSG en Matching Grants (zie ook de
eventuele spelregels van het district)

Welk Fonds is
van toepassing

World Fund

Rotaryclubs

Rotaryclubs en districten

Ondersteuning van reis- en
verblijfkosten van een of enkele
rotarians teneinde planning en/
of implementatie van international projecten mogelijk te
maken, of (humanitaire)
diensten te verlenen
Een Rotarian of een kleine
groep Rotarians

Ondersteuning van kortdurende
humanitaire projecten lokaal, regionaal, nationaal of internationaal die
ten goede komen aan de gemeenschap

Geldend voor

Volunteer Service Grants

District Simplified Grants

Ondersteuning van internationale ontwikkelingsprojecten (b.v ter bestrijding van ziekte, armoede en verbetering van onderwijs,
etc.)
A) Niet van toepassing voor aankoop van land of gebouwen, ook niet voor constructie van gebouwen.
B) Niet voor het betalen van salarissen van personeel etc.
C) Niet van toepassing voor reis- en verblijfkosten van seminars of internationale uitwisseling, etc.
D) Kan niet gebruikt worden voor projecten waar al ‘aan begonnen’ is.

Major Matching Grant (type b)
$ 25.001.-- - $ 150.000.--

Doel

Major Matching Grants (type a)
$ 5.000.-- tot $ 25.000.--

ROTARY FOUNDATION GRANT STRUCTURE
Naar een idee van C.L. van Ligtenberg R.C. Zaltbommel

Aandachtspunten bij het aanvragen van Matching Grants
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Final report van eventueel vorig project ingediend?
- zorg ervoor dat er geen Final Reports (of Progress Reports indien van toepassing) van vorige
projecten ontbreken. Eerst afmaken wat ‘loopt’
- vraag ook de partnerclub! Via de DGSC kan in Evanston informatie hierover opgevraagd worden.
Maak een conceptversie
- maak een conceptversie en laat die nakijken door de Grantscommissie (DGSC) van het district
- bij twijfel: vóóraf checken bij Grantscommissie
- eindversie ter advisering/beoordeling/ondertekening sturen naar Grantscommissie (=verplicht)
- elke 12 maanden dat een project loopt moet er een voortgangsrapport ingediend worden. Een
project gaat ‘lopen’ als het geld is overgemaakt door TRF. Binnen 2 maanden na afsluiting van het
project moet de eindrapportage ingediend zijn.
Heldere projectbeschrijving
- project wordt gedragen door Rotary/Rotarians. Het projectcomité (per club) moet uit tenminste drie
Rotarians bestaan
- aanvragen móeten via de District Grants Subcommittee Chair ingediend worden.
- belicht ook niet-materiële aspecten (b.v. versterking van Rotary netwerk)
- nooit investeren in onroerend goed!
- nooit een grant aanvragen voor salarissen (zie ook: Humanitarian Grants Eligibility Guidelines)
Offertes/Pro-formafacturen
- goede specificatie, in het Engels of met engelse vertaling
- helder verband met projectbeschrijving
Sluitende financiële dekking
- eigen bijdrage club garanderen
- de bijdrage van de host partner in het projectland is tenminste US$ 100
- vooraf omvang bijdrage district in de vorm van MG-sponsorportion (uit DDF) verifiëren bij DRFC
- eigen bijdrage en eventuele andere (externe) bijdragen worden met 50% gematched; DDF-bijdrage wordt met 100% gematched. De minimumbijdrage van TRF moet US$ 5000 zijn.
Geen vermenging met andere servicefondsen
- niet: bv. CORDAID-bijdrage bij eigen middelen tellen
- wel: CORDAID-bijdrage voor apart projectdeel, los van de aanvraag bij Rotary Foundation splits
het project in delen. Geldt ook als het een groot project betreft (> US$ 50.000)
Bijhouden email
- Evanston communiceert bij voorkeur per email; post is bijna altijd enkele weken later
- mis eventuele vragen en aanwijzingen niet
- vragen altijd in overleg met Grantscommissie beantwoorden
- houd tijdlijnen in de gaten. Binnen 6 maanden na indiening moet het project goedgekeurd zijn.
Gelden voor goedgekeurde projecten moeten binnen 6 maanden betaalbaar gesteld kunnen worden. Een betaalbaar gestelde Grant moet binnen 12 maanden gebruikt gaan worden.
Renewal form van toepassing?
- dit is een standaardprocedure voor een beoordeling die over het ‘fiscal year’ loopt (1 juli)
- altijd gehoor aan geven, anders nul op het rekest
Betaalinformatie
- heldere aanduiding bank-account voor project (nummer, swift- en IBAN code)
- moet een rekening zijn die door een Rotaryclub (tenminste 2 Rotarians) beheerd wordt.
Overweeg in de subtitel van de account een verwijzing naar project op te nemen (rekening inzake
Rotary project nr xxxx (=verleende MG nummer)
- tijdig inzenden
Wijzigingen
- niet op eigen initiatief projectomstandigheden wijzigen, zoals aanwending middelen
- bij wijzigingen: overleg met Grantscommissie
- verander nimmer het doel op basis van voortschrijdend inzicht of iets dergelijks

Meer info over het aanvragen van een Matching Grant:
- District Grants Subcommissie
- www.rotary.org (type in zoekvenster: 144 EN)
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Algemene regel:
Begin pas met de uitvoering van een project nadat de aanvraag is goedgekeurd en het
geld op de projectrekening staat.

Rotarians stand by Brazilian students in need
Young people in Rio de Janeiro’s tough Praça Mauá neighborhood face unemployment, drugs, prostitution, and other daunting problems. Aided by Rotary Foundation grants, Rotarians are helping teenagers learn a trade and providing children with nutritious meals.
Teens at Sonja Kill High School are learning to bake bread while pursuing their regular studies. A US$13,500 Rotary Foundation
Matching Grant funded an oven, a kneading machine, and a mixer to equip a space just a few doors away from the school.
The bakery also provides lunches to children at Sonja Kill and the adjoining Padre Francisco da Motta School.
“This is my favorite class,” said Nayara Araújo de Oliveira of the baking lessons. “I like being able to see the results of our work
so fast.”
Rotary clubs in three countries — Rio de Janeiro-Flamengo, Rio de Janeiro-Paranapuã, and Rio de Janeiro-Ramos (Rio de Janeiro,
Brazil), Köln am Rhein (Germany), and Bhagyanagar (Andra Pradesh, India) — helped fund the project.
During the past decade, Brazilian and German clubs have partnered on 17 Matching Grant projects benefiting young people in the
Praça Mauá community. “Today, more than 5,000 children are safe, off the streets, and have a future because Rotarians care,” said
Past District 4570 Governor Adélia Villas, a project volunteer.
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PolioPlus programma
Rotary’s betrokkenheid bij het uitroeien van polio begon in 1979 met een toezegging om gedurende 5 jaar
vaccins en hulp bij het vaccineren te leveren aan 6 miljoen kinderen op de Filippijnen. Dit was het eerste
project in het 3-H programma. In de volgende vier jaren werden vergelijkbare toezeggingen gedaan aan
Haïti, Bolivia, Marokko, Sierra Leone en Cambodja.
In de vroege jaren ‘80 werd het plan geboren voor het meest ambitieuze project uit de geschiedenis van
Rotary: het immuniseren van alle kinderen op de wereld tegen polio. Het was noodzakelijk om samenwerking te zoeken met internationale, nationale en lokale gezondheidsautoriteiten. Met het advies en de steun
van wijlen Dr. Albert Sabin, de ontwikkelaar van het orale poliovaccin, startte Rotary het PolioPlus programma in 1985.
Rotary’s toezegging om het PolioPlus programma te steunen met US$ 120 miljoen werd bekend gemaakt in
oktober 1985, tijdens het 40-jarig jubileum van de Verenigde Naties. Binnen drie jaar had Rotary zijn doelstelling voor fondsenwerving meer dan verdubbeld tot US$ 247 miljoen. Van 1985 tot 2013 zal de totale
bijdrage van Rotary meer dan US$ 1 miljard bedragen. De bijdragen van andere partijen zal tegen die tijd
zo’n US$ 6,5 miljard zijn.
De rol van Rotary in het programma is aan verandering
onderhevig. Aanvankelijk werd er voornamelijk geld
voor vaccins beschikbaar gesteld. Rotary vrijwilligers
ondersteunden de distributie van de vaccins. Met behulp van een TRF-Grant werd een groep van polioexperts samengesteld bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. Deze groep verzorgt de planning en organisatie
van het wereldomvattende programma. In de afgelopen
jaren worden PolioPlus-fondsen met name ingezet voor
operationele kosten die samenhangen met het organiseren van National Immunization Days (NID). Ook
wordt het opzetten van laboratoria ondersteund die een
eventuele uitbraak van het wilde virus snel in kaart
kunnen brengen. Daarnaast wordt het trainen van de
mensen die de vaccins zullen toedienen ondersteund.
Paul Franken, PDG1550, in actie met poliovaccin tijdens

In 1995 werd een ‘task force’ opgericht door Rotary om de NID’s in Ghana november 2006
het polio probleem onder de aandacht van regeringen
te brengen. Dit resulteerde in een bijdrage van ruim
US$ 1,7 miljard uit de publieke sector. In 2013 zal deze bijdrage toegenomen zijn tot US$ 4 miljard. In 2000
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is een samenwerking met de Verenigde Naties gestart om fondsen te werven in de private sector - stichtingen, bedrijven en rijke individuen. Deze inspanning heeft tot nu toe zo’n US$ 500 miljoen opgeleverd.
In februari 2002 werd de Polio Eradication Fundraising Campaign (PEFC) gestart, met de bedoeling om US$
80 miljoen in te zamelen. Dit bedrag zou met de toegezegde ‘verdubbelingen’, o.a. door de Bill en Melinda
Gates Foundation, voldoende zijn om de Polio ook écht uit de wereld te helpen. Politieke, humanitaire en
veiligheidsproblemen zorgden ervoor dat dit doel niet gehaald werd.
Op dit moment is polio nog endemisch in Nigeria, Afghanistan, India en Pakistan. In deze landen is, dankzij
de enorme intensivering van de vaccinatiecampagnes in de periode vanaf 2004 grote vooruitgang geboekt.
Zo is er politiek draagvlak gecreëerd in Nigeria, zowel bij de centrale als lokale overheden. De regering van
Nigeria ondersteunt inmiddels de Poliocampagne. Op het gebied van veiligheid is er grote vooruitgang geboekt in Afghanistan. Regelmatig wordt er een bestand met de Talibaan afgesloten, om vaccinatie mogelijk te
maken.
Tijdens de vergadering van de Advisory Committee on Poliomyelitis Eradication (ACPE) in Genève medio
november 2008 werden de volgende conclusies getrokken t.a.v. de poliobestrijding in de endemische landen.

•
•

•

•

India has a very high performing eradication programme which, if current efforts are sustained and contingency plans rapidly implemented to enhance programme efficacy, will interrupt poliovirus transmission.
Afghanistan has an eradication programme which demonstrates top political commitment and engagement, community determination, and ongoing innovation which, with modest improvements in access in
security-compromised areas and campaign oversight in accesible areas, should interrupt poliovirus transmission;
Pakistan has an eradication programme which is sound, but which, because of very efficiënt virus transmission, gaps in campaign quality, and a deterioration in security in a key transmission zone, requires
further improvements in campaign quality and continued innovation to interrupt poliovirus transmission;
particularly important will be to achieve an appropriate balance among monovalent and trivalent OPV’s in
each infected area;
Nigeria will continue to pose a high risk to international health until the new, top political commitment is
translated into field level improvements in campaign quality. More than 30% of children are still unvaccinated in Kano for example. This has resulted in the ongoing co-circulation and international exportation of
WPV1, WPV3 and cVDPV type 2. The international risks posed by Nigeria are compounded by the current economic climate which sincerely compromises the capacity of the international community to respond to any new international spread from the large areas of uncontrolled poliovirus transmission in the
north of the country.

Ondanks de moeilijkheden die zich voordeden in 2008 zijn er een paar belangrijke ontwikkelingen geweest die ervoor zorgen dat
het programma een versterkte uitgangspositie heeft voor 2009.

•
•
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Noot:
Dit zijn de letterlijke conclusies. Ze worden gepresenteerd in het
Engels om onduidelijkheden t.g.v. een vertaling te vermijden.
monovalent OPV: oraal poliovaccin met één poliostam (type 1,2 of 3)
trivalent OPV: bevat drie poliostammen (type 1, 2 én 3)
WPV1(3): wild polio virus type 1(3)
cVDPV: circulating vaccine derived polio virus

The May 2008 World Health Assembly Resolution on polio eradication was adopted, highlighting a renewed international commitment to the goal
Reaffirmation of the technical feasibility of polio was provided by the cessation of transmission of

indigenous WPV1 in western Uttar Pradesh, previously the most endemic area for WPV1 in the world.
The Heads of Government and State in all endemic countries have now publicly committed to polio
eradication. In Nigeria and Pakistan there has been improved engagement of some state/provincial
governments.
• New importations of wild poliovirus into polio-free areas have in general been met with a quick response
on an appropriate scale, with the result that, unlike previous years, outbreaks have been limited in size.
• The speed of detection of wild poliovirus has improved markedly following the introduction of new laboratory procedures (average time to WPV confirmation 42 days in 2007 vs 21 in 2008)
• The commitment of new, multi-year funds by major partners including Rotary International, the Bill and
Melinda Gates Foundation, the World Bank, and a number of G8 countries has substantially improved
programme financing.
• The programme is pursuing an active research agenda, through its reconstituted Polio Research Committee, and employing new strategies to overcome obstacles to eradication, including the use of
mOPVs.
Thus, while milestones have not been fully met, the ACPE considers that the GPEI (Global Polio Eradication
Initiative) strategies are valid and can succeed even though grave risks remain, including those posed by
the recent global economic downturn which threatens funding.

•

In het in januari 2009 verschenen rapport van GPEI wordt de
planning aangegeven voor de periode 2009-2013. In het
rapport wordt voorzien dat tot 2013 de nadruk moet liggen op
het onderbreken van de verspreiding van het wilde poliovirus.
Dit moet resulteren in de insluiting / beheersing van het poliovirus. De vaccins die we hiervoor hebben zijn effectief; het
politieke draagvlak ter plaatse wordt allengs breder. Wel
zullen er veel, zeer intensieve en grootschalige vaccinatiecampagnes nodig zijn. Deze campagnes zullen zeer veel
geld kosten.
Het enige knelpunt dat dus zorgen baart zijn de financiën. En
het is precies op dit vlak waar wij, Nederlandse Rotarians,
kunnen helpen. Het is ook één van de redenen dat Rotary
samen met de Gates Foundation in amper 2 jaar tijd méér
dan een half miljard dollar heeft toegezegd. Deze toezegging
heeft tot gevolg gehad dat de WHO in juni tijdens de Internationale Conventie van Rotary in Los Angeles heeft verklaard
dat de bestrijding van polio de topprioriteit van de WHO zal zijn. WHO zal extra mensen én middelen in
gaan zetten voor dit doel. Het videoverslag van de gezamenlijke persconferentie van de leiders van Unicef,
CDC, Rotary en de WHO is te zien op:
Dr. Margaret Chan, director-general of the World
Health Organization, announced during a press
conference at the 2008 RI Convention that polio
eradication is now WHO's top priority.
Rotary Images/Monika Lee

www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/convention08_poliovideo.aspx
Alle deskundigen zijn het er over eens. De doelen kunnen gehaald worden, het zal niet gemakkelijk zijn en
het zal veel inspanningen en veel geld kosten. Maar het is de moeite waard. Uit verschillende rapportages
blijkt dat het afbreken van de polio-actie dramatische gevolgen zal hebben voor de gehele wereld. Vele
miljoenen mensen zullen getroffen worden door polio, óók in ons deel van de wereld, zoals o.a. de Rotterdamse GGD-arts Paul Mertens in januari 2009 betoogde.
De impact van de strijd tegen polio kan moeilijk overschat worden. Per jaar worden zo’n 500.000 nieuwe
gevallen van polio voorkómen. De schatting is dat sinds 1988 wereldwijd tenminste 5 miljoen mensen niet
getroffen zijn door een polioverlamming. In 1985 werden naar schatting 1000 mensen per dag getroffen
door polio; in geheel 2008 is bij 1648 mensen wereldwijd polio vastgesteld, waarbij in acht dient te worden
genomen dat de monitoring aanzienlijk verbeterd is sinds 1985. Daarnaast heeft o.a. vitamine A toediening
aan kinderen (in het kader van de Plus in PolioPlus) tenminste 1.25 mio. sterfgevallen onder kinderen voorkómen.
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Het Polio initiatief van Rotary wordt algemeen als prachtig en uniek voorbeeld gezien van publiek / private
samenwerking waarin een humanitair doel wordt nagestreefd. Het gegeven dat elke ‘Rotary-dollar’ door
derden bijna verzevenvoudigd is geeft aan dat het oorspronkelijke 3H-Grant initiatief een grote vlucht genomen heeft. De oud-directeurgeneraal van de WHO, Gro Harlem Brundtland, prijst Rotarians als de eerste
groep die een visie had van een poliovrije wereld met de daadkracht en vasthoudendheid om dat doel ook
daadwerkelijk te realiseren.
De actuele stand van zaken is te vinden op de site van Rotary International:
www.rotary.org/en/serviceandfellowship/Polio/Pages/ridefault.aspx en op de site:
www.polioeradication.org

Educatieve en culturele programma's
Group Study Exchange (GSE)
Een educatief programma waarin alle Nederlandse Rotarydistricten participeren. Het creëert de mogelijkheid tot uitwisseling van teams van jonge beroepsbeoefenaren in de leeftijd tussen 25 en 40 jaar uit verschillende landen. In een periode van vier tot zes weken doen de deelnemers beroepsgerichte ervaringen
op, verdiepen zich in de cultuur van het gastland en hebben de gelegenheid tot ontmoetingen en gesprekken over zaken die hen persoonlijk, maatschappelijk, politiek of cultureel bewegen.
De reiskosten voor een uitwisseling van vier teamleden (niet-Rotarians) met een teamleider (Rotarian)
worden gedragen door het World Fund van de Rotary Foundation. De kosten voor maaltijden, onderdak
en transport worden gedragen door de ontvangende clubs en gastgezinnen. Uitwisseling op basis van
deze bekostiging kan jaarlijks plaatsvinden.
In elk Rotarydistrict is een GSE-commissie verantwoordelijk
voor de selectie van het uit te zenden team en van de teamleider. De commissie draagt ook zorg voor de organisatie van de
ontvangst van het inkomend team. Sinds de start van het programma in 1965 hebben meer dan 65.000 mensen in ruim
13.500 teams uit 106 landen deelgenomen aan de GSE.

Bij een bezoek aan RC Raibararelly vaccineert GSE-teamlid Coen Kolthof kinderen in het door deze Rotaryclub opgerichte vaccinatiecentrum.
Coen is lid van het GSE-team van D1590, dat in januari 2009 op bezoek
was in Uttar Pradesh (D3120), India.

Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution
Deze opleidingen willen onderzoek naar, onderwijs in en kennis over vrede, wereldbegrip en oorzaken
van conflicten bevorderen. Ze willen een bijdrage leveren aan het bevorderen van tolerantie tussen mensen, hetgeen uiteindelijk leidt tot wederzijds begrip en vrede. De kosten worden gedragen door het World
Fund, waarbij wel aan districten wordt gevraagd uit het DDF bij te dragen aan de financiering hiervan. Er
zijn zes centra waar een 15-24 maands academische studie op mastersniveau kan worden gevolgd:

•International Christian University, Mitaka, Tokyo, Japan;
•University of Queensland, Brisbane, Australië;
•University of Bradford, West-Yorkshire, Engeland;
•Duke University and University of North Carolina at
Chapel Hill, Verenigde Staten;

•University of California-Berkeley, VS;
•Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentinië.
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Sinds de start in 2002-03 hebben 339 studenten uit meer dan 75 landen deelgenomen aan de 2-jarige
opleiding. Al tijdens hun studie leverden deze studenten een belangrijke bijdrage aan het werk van o.a.
het Internationale Rode Kruis, het Internationale Tribunaal voor oorlogsmisdaden in Ruanda, Unesco
en ‘Waarheids’-commissies in Oost-Timor en Sierra Leone.
Door de NL districten zijn Stephanie Borsboom (Chapel Hill 2005-07), Agnes Wielink (Tokyo 2006-08),
Mahamoud Ahmed (Bradford 2008-10) en Teddy Foday Musa (Brisbane 2009-11) voorgedragen en
geselecteerd om aan dit programma deel te nemen.

Rotary Peace and Conflict Studies Program
Deze opleiding van 3 maanden aan de Chulalongkorn Universiteit in Bangkok valt ook onder de Rotary
Peace Studies. Is gericht op professionals met tenminste 5 jaar ervaring in hun beroep, en reikt gereedschappen aan t.b.v. conflictbeheersing en om vreedzame
oplossingen te vinden op de gebieden waarin de cursist werkzaam is. Het programma is gestart in 2006 met 15 deelnemers.
Medio 2008 is dit succesvolle programma permanent onderdeel
van de Peace Studies geworden. 2-maal per jaar wordt een
groep van maximaal 30 studenten geselecteerd uit de door de
districten voorgedragen kandidaten.

Simon Milward (second row, second from left) of England, a 2007 Rotary World Peace Fellow at Chulalongkorn University, recently served as
project manager with the Karen Teachers Working Group, which trains
teachers and teacher-trainers on the Thai-Burmese border.

Ambassadorial Scholarships
TRF’s oudste educatieve programma is het Ambassadorial Scholarship. Sinds de start van het programma in 1947 zijn een meer dan 39.000 beurzen verstrekt. Op dit moment is het ‘s werelds grootste
internationale ‘scholarship’-programma dat gefinancierd wordt uit private fondsen. Doel van deze beurzen: bewustwording van en respect krijgen voor culturele verschillen. Studenten die op basis van een
Rotarybeurs worden uitgezonden dienen ambassadeurs te zijn van deze motieven, vandaar de omschrijving van deze beurzen als Ambassadorial Scholarships. De bekostiging van de beurzen gebeurt
vanuit het DDF, het districtsfonds voor de ondersteuning van Foundation programma's.
Districten kunnen een beurs doneren aan een
kandidaat uit het eigen district. De laatste jaren
zien we ook regelmatig dat een beurs verleend
wordt aan een student uit een ‘low-income’ land.
De te volgen studie door deze student wordt dan
geacht bij te dragen aan het verbeteren van een
humanitair doel in het land van herkomst. Recentelijk zijn studies gevolgd op het gebied van
audiologie door o.a. studenten uit Sri Lanka en
Indonesië. In 2005-06 studeerden twee bursalen
uit Malawi en Ghana met een beurs van D1550
in het Verenigd Koninkrijk. (beiden audiologen).
D1570 schonk beurzen aan studenten uit de
Oekraïne, Wit-Rusland en Bulgarije (2008-09)
voor een studie aan de Utrechtse Universiteit.
De beurzen worden onderverdeeld in:
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While an Ambassadorial Scholar at the University of KwaZulu-Natal, South Africa, Erin Raab (center, seated) of
Minnesota, USA, helped start an after-school program in
Durban and a library in a semirural community.

•

Academic-Year Scholarships: één academisch jaar, maximale beurs US$ 23.000

•

Multi-Year Scholarships: twee jaar, maximaal US$ 11.500 per jaar

•
•

Cultural Scholarships: t.b.v. intensieve taaltraining, drie of zes maanden, maximaal US$ 10.000 of
US$ 19.000
Scholarships Fund Pool for Low-Income Countries: uit deze ‘pool’ worden jaarlijks 32 Ambassadorial Scholarships verleend

Rotary Grants for University Teachers
Deze grants worden toegekend aan docenten aan een universiteit om gedurende een periode van 3 tot
10 maanden onderwijs te verzorgen in een ontwikkelingsland. Het doel van dit programma is enerzijds
het versterken van het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden en anderzijds het bouwen aan internationaal begrip. Daarnaast richt het programma zich op het stimuleren van het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen instellingen voor hoger onderwijs in verschillende landen. De onderwerpen die
door ontvangers van de grants onderwezen worden moeten relevant zijn voor de noden van de lokale
bevolking en bijdragen aan de lokale socio-economische ontwikkeling. Het programma bestaat sinds
1985; sinds dat jaar hebben een kleine 500 universitair docenten hun kennis gedeeld met studenten in
ontwikkelingslanden.

The Rotary Foundation financieel
De inkomsten van de Rotary Foundation bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van Rotarians en
revenuen uit geïnvesteerd vermogen. De opbouw en het beheer van de financiën is dikwijls aanleiding
tot misverstanden, reden waarom we hier wat dieper op deze materie zullen ingaan.
Binnen TRF zijn drie fondsen te onderscheiden die gelden beheren: het Annual Programs Fund (APF),
het Permanent Fund (PF) en het PolioPlus Fund (PPF). Er is een wezenlijk onderscheid tussen deze
fondsen, tussen hoe zij enerzijds gelden verwerven en anderzijds gelden beheren en vervolgens weer
uitgeven. Het PolioPlus Fund is een fonds dat zich uitsluitend bezig houdt met het beheren van de met
de Polio-actie samenhangende gelden. We laten dat fonds hier even buiten beschouwing. Eind 2007
heeft de Bill and Melinda Gates Foundation een ‘challenging gift’ gedaan van US$ 100 mio aan het
PPF. De hieraan verbonden voorwaarde (challenge) is dat de Rotary-gemeenschap óók US$ 100 mio
zal bijdragen. In januari 2009 heeft Gates nog eens US$ 255 mio gedoneerd aan het PPF. De Board
van Rotary International heeft in overleg met de Trustees van de Rotary Foundation besloten om deze
gift andermaal te “matchen” met US$ 100 mio, bijeen te brengen door Rotarians wereldwijd. Het gegeven dat begin februari 2009 reeds meer dan US$ 70 mio voor de eerste challenge bijeengebracht is,
sterkt ons in de gedachte dat deze nieuwe doelstelling ook haalbaar zal zijn vóór de zomer van 2012.

Annual Programs Fund
Het APF is een ‘doorstroomfonds’. Dit betekent dat er géén vermogensopbouw plaats vindt. Alle gelden die aan dit fonds gedoneerd worden,
zullen besteed worden aan de programma’s van TRF. Gelden die in enig
jaar gedoneerd worden zullen 3 jaar láter geheel aangewend worden in
het programma. Deze ‘vertraging’ tussen ontvangst en uitgave van fondsen heeft grote voordelen:
•
Planning en continuïteit van projecten. Drie jaar vóór het project
uitgevoerd wordt is bekend hoeveel geld er tenminste beschikbaar is voor de diverse
programma’s. Dit maakt de planning van projecten en de allocatie van gelden tot op het laagste
(club)niveau al in een vroeg stadium mogelijk. Het op het laatste moment afblazen van projecten omdat er uiteindelijk geen fondsen beschikbaar zijn wordt zo, zoveel mogelijk, voorkomen.
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•

•

Kostenbeheersing. Doordat de opbrengsten van het APF als het ware voor drie jaar geparkeerd worden, kan met de (beleggings-)opbrengst de kosten die TRF zelf onvermijdelijk maakt
bestreden worden. Dit heeft tot gevolg dat elke euro die aan het APF gedoneerd wordt ook
werkelijk besteed kan worden aan het programma, zij het met drie jaar vertraging.
Gemiddeld wordt de laatste acht jaar per ingezamelde euro 1,13 euro netto uitgegeven aan het
goede doel (alle kosten zijn dan dus al verrekend!). Niet alle goede doelen werken met deze
systematiek. Vele organisaties brengen hun eigen kosten direct ten laste van het ingezamelde
resultaat. Zo geldt bv. in Nederland dat het CBF-keurmerk verleend wordt als van elke ingezamelde euro 75 eurocent gespendeerd wordt aan het goede doel.

Deze systematiek heeft tot gevolg dat TRF de hoogst mogelijke rating krijgt (4 sterren) van het onafhankelijke ‘Charity Navigator’ zie ook: www.charitynavigator.org Deze onafhankelijke organisatie
beoordeelt per jaar zo’n 5.000 charities op verschillende criteria. De TRF behoort in deze beoordeling
tot de top. In het kader op blz. 15 vindt u de cijfermatige toelichting en een grafiek.
Het APF belegt het ‘doorrollende’ geld in vastgoed (10%), obligaties (20%), Amerikaanse aandelen
(35%), hedge funds (2%) en niet-amerikaanse aandelen (30%) (30 juni 2008)

Every Rotarian, Every Year
TRF is voor de reguliere fondsenwerving voornamelijk aangewezen op de jaarlijkse bijdragen van Rotarians en hun clubs. Deze bijdragen zijn vrijwillig. Om de vrijblijvendheid, waarmee vrijwilligheid dikwijls verward wordt, tegen te gaan is tijdens de Council on Legislation (COL) in 2001 het EREYinitiatief unaniem aangenomen (Every Rotarian Every Year).
Het doel hiervan is dat elke Rotarian wereldwijd US$100 per jaar bij zal dragen aan het APF,
ofwel op eigen initiatief ofwel middels een clubinitiatief. In Nederland vindt de afdracht van de gezamenlijke clubbijdrage meestal door de clubpenningmeesters plaats.
Sinds de oprichting van het APF is er meer dan US$ 1,5 miljard bijgedragen en uitgegeven aan
programma’s die door het APF gesteund worden. In 2007-08 werd in totaal US$ 115 miljoen bijgedragen aan het APF. Aan PolioPlus werd ruim US$ 114 mio. bijgedragen (inclusief de bijdrage van Gates
(US$ 100 mio) en Google (US$ mio 3,5) en aan het Permanent Fund US$ 13.9 mio
In 2007-08 doneerde de Nederlandse Rotarian gemiddeld US$ 38, tegen US$ 45 in 2006-07 .
De Nederlandse Rotarians hebben dus nog een stuk te gaan voordat het doel van Every Rotarian
Every Year (EREY) bereikt is namelijk een bijdrage aan TRF van US$ 100 per Rotarian per jaar.
Neem als Rotarian de juiste beslissing en steun het EREY-initiatief met US$ 100 (minder dan € 80 op
het moment van schrijven) per jaar. Er zijn geen wereldwijd opererende charities die uw donatie zó
effectief inzetten.
Make The Rotary Foundation your Charity of Choice!

THE GIFT THAT COUNTS
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De werking van het Annual Programs / Polio Fund toegelicht
Het APF is, zoals op de vorige bladzijde is aangegeven, een doorstroomfonds. Hiermee wordt bedoeld dat alle bijdragen van donoren ‘door het fonds heen stromen’ en ten goede komen aan de te
sponsoren projecten van humanitaire en educatieve aard. Ten minste 100%, en meestal aanzienlijk
meer, van de donaties wordt netto aangewend voor het goede doel. Om dat resultaat te kunnen bereiken worden de donaties actief belegd en beheerd. De opbrengsten van de beleggingen worden
voor een gedeelte toegevoegd aan het aan de goede zaak te besteden bedrag. Een gedeelte van
deze beleggingsopbrengsten wordt gebruikt om alle administratieve en ‘fund development’ kosten te
bestrijden. In grafiek uitgezet ziet het eruit zoals hieronder is aangegeven.
In 1997-98 werd US$ 58 mio. aan het APF en PPF gedoneerd (groen) . Ná 3 jaar geparkeerd te zijn
geweest wordt in 2000-01 netto US$ 92 mio. aan de projecten uitgegeven. In 1998-99 werd US$ 59
mio. gedoneerd aan APF en PolioPlus, terwijl 3 jaar later in totaal netto US$ 85 mio. wordt uitgegeven
aan projecten. (2e setje van 2 kolommen)
Uit de grafiek blijkt dat elk jaar netto méér aan projecten / PolioPlus is uitgegeven dan Rotarians drie
jaar daarvoor bijeen brachten. In de 8 opeenvolgende jaarcombinaties die in de grafiek gebruikt zijn
werd gemiddeld voor elke ingezamelde dollar netto US$ 1.13 uitgegeven aan het goede doel.
Een uitbijter lijkt de jaarcombinatie 2002-03 / 2005-06 te zijn. Er valt te zien dat in 2002-03 de donaties aan APF en PolioPlus spectaculair toenemen tot US$ 128 mio. Dit is de start van de 3 jaar durende Polio Eradication Fundraising Campaign, gericht om extra fondsen voor PolioPlus binnen te halen.
Van deze US$ 128 mio. is een belangrijk deel toegevoegd aan de het PolioPlus-fonds als dekking
voor toekomstige uitgaven aan poliobestrijding. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het lijkt alsof er in
2005-06 minder is uitgegeven aan projecten dan in 2002-03 bijeengebracht is. De reserves t.b.v. de
Poliobestrijding namen toen echter behoorlijk (US$ 40 mio.) toe.
De door de TRF gevolgde strategie is bijzonder succesvol en in het door het onafhankelijke accountantskantoor Grant Thornton in het voorjaar van 2007 opgestelde rapport wordt het als volgt gezegd:
“If The Rotary Foundation were a private foundation it would be regarded as being comparable to the
Ford Foundation, The MacArthur Foundation, the Robert Wood Johnson Foundation, the Packard
Foundation, or The Pew Charitable Trust. It would, in short, be considered to be among the philanthropic elite.”
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Een andere anomalie lijkt de plotselinge sprong die in de combinatie 2005-2008 gemaakt wordt. In 2005
wordt US$ 103 mio bijeen gebracht terwijl er US$ 208 mio wordt uitgegeven. Hierin zijn echter de gift van
Gates (US$ 100 mio) en van Google (US$ 3,5 mio) opgenomen. Deze giften zijn voor de berekening van
de US$ 1,13 netto gespendeerd aan projecten per US$ 1 gedoneerd, niet meegenomen.

Permanent Fund
Het Permanent Fund is weinig bekend in Nederland. Het
betreft een fonds dat geoormerkt geld ontvangt, meestal
in de vorm van legaten, opbrengsten van zgn. ‘private
charitable trusts’ of speciale donaties. Het geld is meestal
geoormerkt om gedurende langere tijd een bepaald door
de donateur bepaald goed doel te ondersteunen. Bijdragen
aan het PF zijn meestal substantieel.
De gedoneerde gelden worden ‘in eeuwigheid’ belegd. Met de
opbrengsten van dit kapitaal wordt de hoofdsom tegen inflatie beschermd en het goede doel gesteund.
Met behulp van dit fonds wordt TRF in staat gesteld om langdurig nieuwe projecten te ondersteunen
zonder dat die steun afhankelijk is van donaties in enig jaar (zoals bij het APF) en dus ook zonder dat
het project hoeft te ‘concurreren’ met andere projecten.
Het Permanent Fund is te vergelijken met de opzet van een aantal andere particuliere fondsen in de
Verenigde Staten zoals bv. de Ford Foundation, de Rockefeller Foundation of de Bill and Melinda Gates Foundation. In Nederland lijkt de manier van werken van het Prins Bernhardfonds met de zgn.
‘Fondsen op Naam’ sterk op die van het Permanent Fund.
De totale omvang van het fonds is bijna US$ 208 miljoen netto. In 2008-09 ontving het fonds US$ 13,9
miljoen aan donaties. Met het oog op de grote vermogens in de V.S. én daarbuiten die in de nabije
toekomst zullen vererven is TRF een campagne gestart om o.a. d.m.v. legaten het fonds in de komende 20 jaar te laten groeien tot US$ 1 miljard. Wanneer dat gerealiseerd zal kunnen worden dan is het
Permanent Fund van de TRF, qua omvang, een speler in de middenklasse van de ‘charitable trusts’.
Het Permanent Fund belegt het voor de ‘eeuwigheid’ vastliggende geld in vastgoed (12%), hedge
funds (5%), private equity (13%), infrastructuur (5%), obligaties (10%), Amerikaanse aandelen (30%)
en niet-Amerikaanse aandelen (25%). (30 juni 2008)

Groei van het Annual Programs Fund en het Permanent Fund is dringend noodzakelijk. Jaarlijks worden er steeds meer aanvragen voor ondersteuning bij TRF ingediend. Indien de groei aan
‘inkomsten’ (donaties) geen gelijke tred houdt met de groei van de aanvragen door Rotaryclubs voor
‘uitgaven’ (grants / beurzen) zullen in de toekomst programma-onderdelen wellicht tijdelijk opgeschort
moeten worden. Het programma bezwijkt dan onder zijn eigen succes. We hebben dat een paar jaar
geleden gezien met de Matching Grants, toen er onverwacht veel aanvragen werden ingediend.
De door de Trustees van de Foundation
gestelde doelen voor de groei van de bijdragen aan APF en PF lijken realistisch als we
het bekijken vanuit een wereldwijd perspectief. De bijdragen aan het APF groeiden in
2007-08 met zo’n 11% ten opzichte van het
jaar daarvoor (US$ 114 mio. versus US$
103 mio.) De bijdragen aan het PF groeiden met zo’n 4% (US$ 13.9 mio. versus
US$ 13.3 mio.)
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Rotary Foundation en de financiële crisis
Ook de Rotary Foundation heeft te maken
met de crisis die de financiële markten
teistert. Regelmatig geeft Ed Futa, de General Secretary van de Rotary Foundation,
een update van de stand van zaken. In zijn
laatste brief van 12 februari schrijft hij:
“December 2008 marked the first
month of positive investment results for
The Rotary Foundation since August
2008. For the fiscal year through December the Foundation had losses of
$159 million, most of which were unrealized and should reverse once the markets recover. Rotarian
contributions to the Foundation are up by $3 million over last year. Operating expenses for the Foundation remain favorably below budget in most areas, with the majority of these gains projected to remain
through the end of the fiscal year. We continue to receive economic and capital market forecasts from
our investment managers. Based on these forecasts, we are projecting no additional investment earnings for this fiscal year, and we expect earnings to be volatile throughout these remaining months.
Many economists are predicting that the economic recovery may begin in the second half of this calendar year or in early 2010, although any recovery is highly contingent on many factors in economies
throughout the world. We are expecting that the current investment climate will continue to present
challenges to our organization for the foreseeable future. Therefore, the general secretary is eliminating
all nonessential and discretionary spending in the Foundation for the remainder of this fiscal year. The
Trustees reduced 2008-09 World Fund expenditures for 3-H Grants, Volunteer Service Grants, and
Matching Grants by $16.3 million. The Rotary Foundation finance committees are preparing contingency plans for consideration in establishing austere budgets for fiscal year 2009-10.
Uit het accountantsrapport van de Foundation over 2007-08 blijkt dat op 30 juni 2008
US$ 7,8 mio (1%) belegd was in de zgn.
subprime mortgage-backed securities tegen
US$ 11 mio (1,5%) bij jaareinde 2006-07.
Zoals bekend zijn deze “securities” o.a. de
aanleiding geweest voor de kredietcrisis.
Minder dan 0.1% van de beleggingen van
de Foundation zijn gerelateerd aan de
“Madoff-fondsen”. Daarmee lijkt de invloed
van deze “bad assets” op de Foundation
betrekkelijk gering.
Uiteraard kan niemand voorzien hoe de financiële crisis zich zal ontwikkelen. Veel is afhankelijk van het te
herwinnen vertrouwen en wellicht ook van maatregelen die overheden (zullen gaan) treffen. De Rotary
Foundation speelt in elk geval actief in op de ontwikkelingen. Zij worden daarin ondersteund door de Hewitt
Investment Group. Als bankier treedt de The Bank of New York Mellon op. Beide instellingen richten zich
specifiek op vermogensbeheer en advies daarbij. Het is van groot belang voor het werk van de Foundation
dat de bijdragen van Rotarians en clubs op peil blijven. Als deze om welke reden dan ook stokken kan het
moment aanbreken dat bezittingen verkocht moeten worden en verliezen gerealiseerd moeten worden. Dat
zou een slechte zaak zijn, omdat dan ook feitelijk (en niet alleen op papier) verliezen geleden worden. De
doelstelling van de Foundation om alle gedoneerde gelden ook daadwerkelijk, netto, in te zetten voor de
goede doelen die we nastreven, kan dan niet in de lucht gehouden worden.
Meer informatie: www.rotary.org
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(type in zoekvenster: financials)

Uitgaven: het SHARE-systeem
Het is uiteraard de bedoeling dat fondsen door TRF geworven ook weer besteed zullen worden binnen
de doelstellingen van de stichting. The Rotary Foundation wil initiatieven op clubniveau zoveel mogelijk
ondersteunen. TRF onderschrijft de idee dat Rotarians en hun clubs goed in staat moeten worden
geacht om vast te stellen waar noden gelenigd kunnen worden, welke mogelijkheden er zijn om een
scholarship te verlenen of hoe de vocational invulling van een GSE-team het best plaats kan vinden.
Om deze club-initiatieven de maximale mogelijkheden voor ontplooiing te bieden is voor de verdeling
van de gelden het SHARE-systeem in het leven geroepen. Op hoofdlijnen werkt dit
SHARE-systeem als volgt.
De vrijwillige bijdragen van Rotarians aan TRF worden, tenzij ze met een
ander doel geoormerkt zijn, gestort in het APF. Jaarlijks wordt 50% van
deze bijdragen toegevoegd aan het World Fund. De resterende 50% vloeit
in het District Designated Fund (DDF). Elk district krijgt zo, met het DDF,
de zeggenschap over de toekenning van 50% van het geld dat 3 jaar
tevoren door datzelfde district is afgedragen aan TRF.

How do we
want to spend
our DDF?

Uit het World Fund worden de kosten betaald die met het GSE-programma
samenhangen. Ook de 3-H grants, de Volunteer Service Grants en de
Matching Grants worden uit dit fonds betaald.
De besteding van het DDF staat, binnen de richtlijnen van het TRF natuurlijk, ter vrije beschikking van het district. Het district kan deze gelden
besteden aan het educatieve programma (bv. het verlenen van een ambassadorial scholarship) of het
humanitaire programma (bv. het verlenen van een DDF-bijdrage aan een Matching Grant). Ook kan het
district besluiten geld uit het DDF te doneren aan bv het PolioPlus programma of het World Fund. In de
praktijk wordt het DDF dikwijls gebruikt om als aanjager te fungeren bij clubprojecten. De bijdragen uit
het DDF worden namelijk bij een aanvraag voor een Matching Grant verdubbeld vanuit het World Fund.
De DSG komt ook uit het DDF.
Samenvattend:
•
50% van de bijdragen worden teruggeploegd naar het district in het DDF en staan ter ‘vrije’
bestemming / toekenning van het district.
•
50% wordt via het World Fund uitgegeven aan i.h.a. wereldomvattende programma’s als GSE,
Matching Grants, 3-H projecten en de Peace Scholars.

Financial Stewardship, van levensbelang voor het TRF
Zoals uit het bovenstaande blijkt vindt de besluitvorming over en de uitvoering van projecten op cluben districtsniveau plaats. In het algemeen wil het TRF-kantoor zich niet bemoeien met de inhoud en de
uitvoering hiervan. Een uitzondering geldt wellicht voor de hele grote projecten zoals op dit moment het
PolioPlus project. Dit betekent dat het centrale kantoor van TRF per definitie weinig zicht heeft op de
planning en de feitelijke uitvoering van de projecten die door de clubs overal ter wereld worden uitgevoerd.
Toch wil en moet de TRF graag een vinger aan de pols houden. TRF geeft hier inhoud aan door aan te
dringen op goed ‘financial stewardship’ (rentmeesterschap), d.w.z. dat alle vanuit Rotary betrokken
partijen verantwoordelijk zijn voor een goede samenwerking, een goede planning, een goede uitvoering
én een goede verslaglegging van het project.
In de praktijk betekent dit dat TRF een aanvraag zal toetsen aan de richtlijnen die voor een bepaald
instrument (bv Matching Grant) gelden en er op zal toezien dat verslaglegging correct plaats vindt. Op
projectpartijen komt de manier waarop TRF met deze materie omgaat soms wat bureaucratisch over.
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De ervaring leert dat dit eigenlijk allemaal nogal meevalt. Wanneer alle partijen zich houden aan de
vooraf bekend gemaakte spelregels dan verloopt het verlenen en afwikkelen van bv een Matching
Grant erg soepel. Belangrijk voordeel is ook dat de spelregels wereldwijd hetzelfde zijn.
Het is belangrijk voor TRF om strikt toe te zien op het feit dat de spelregels gevolgd worden, aangezien
TRF op dit moment vrijgesteld is van het afdragen van belastingen onder de wetten van de staat Illinois. Wanneer de strikte regelgeving die met deze belastingvrijdom samenhangt niet gevolgd wordt,
kan dit tot gevolg hebben dat deze faciliteit wordt ingetrokken. De consequentie daarvan is dat een
belangrijk gedeelte van de geworven fondsen de belastingontvanger van de staat Illinois zal toevallen.
Goed ‘financial stewardship’ is dus van groot belang omdat
•
het de hoeksteen is van een succesvol project

•
•
•

het de belastingstatus van TRF in stand houdt
het de basis vormt van ‘goodwill’ en vertrouwen
het bijdraagt tot maximaal rendement van het project

Wanneer een project niet gerapporteerd en afgesloten wordt conform de daarvoor geldende regels kan
dat gevolgen hebben voor toekomstige projecten van de betrokken clubs en soms zelf van het district.

Jaarcijfers Rotary Foundation 2007-08
De jaarrapporten en accountantsverklaringen zijn in PDF-formaat te downloaden van:
www.rotary.org/en/AboutUs/Financials/DownloadDocuments/Pages/ridefault.aspx

Donaties aan de Rotary Foundation
Zoals eerder in deze brochure al is aangegeven is de TRF voor donaties grotendeels afhankelijk van
Rotarians. In Nederland wordt de donatie aan TRF meestal op clubniveau gedaan. Aan het begin van
het clubjaar wordt een accept-girokaart naar alle clubpenningmeesters gestuurd met, in een begeleidend schrijven, het verzoek om de vrijwillige bijdrage aan de Foundation voor dat clubjaar. Idealiter is
tijdens de behandeling van de clubbegroting een bijdrage aan de Foundation vastgesteld, waarbij het
dringende verzoek, dat tijdens de Council on Legislation 2001 gedaan is aan alle Rotarians wereldwijd
om te komen tot een bijdrage van US$ 100 per Rotarian per jaar (EREY), in de overwegingen is meegenomen. De door de club geaccordeerde bijdrage wordt vervolgens overgemaakt op de bankrekening
van de Stichting Rotary Foundation Nederland onder vermelding van het eigen districts- en clubnummer (zie evt. jaarboek of LEAD). Het rekeningnummer is:

•

Postbank: 30.71.211

t.n.v. Stichting Rotary Foundation Nederland

De bijdragen van de clubs komen in het APF terecht.
Voor donaties die bedoeld zijn voor de poliobestrijding gelieve men de volgende bankrekening te
gebruiken:

•

Fortis MeesPierson: 24.13.59.503

t.n.v. Stichting Rotary Foundation Nederland

Vermeld ook hier districts- en clubnummer of clubnaam. Individuele Rotarians kunnen op verschillende
manieren bijdragen aan de Rotary Foundation. Allereerst kunnen zij natuurlijk op de hierboven aangegeven wijze doneren. Vermeld ook hier altijd district- en clubnummer opdat de administratie bij RAN en
TRF goed kan verlopen. Geef als indicatie dat het een persoonlijke gift betreft. Ook deze giften komen
ten goede aan het APF of Polio.
Daarnaast is het ook mogelijk om online te doneren via www.rotary.org . Hiervoor moet men zich
eerst registreren als Rotarylid op de website. Voor de correcte administratieve verwerking zijn 3 gegevens noodzakelijk:
•
districtsnummer (is het bekende 4-cijferige nummer 1550, 1560 etc)

•
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Internationale clubnummer (5-cijferig, staat in LEAD en jaarboek. Bijv. Arnhem: NL clubnr. =
31; Int. Clubnr. = 10303)

•

Internationale lidnummer (meestal 7-cijferig op te vragen bij de clubsecretaris, dit nummer
staat niet in de LEAD of jaarboek)

Het grote voordeel van giften via www.rotary.org is dat de donor zelf kan aangeven of de donatie aangewend wordt voor de PolioPlus-actie, het APF of het PF. Administratie vindt op naam van de Rotarian
plaats. Rotarians die jaarlijks op deze manier US$ 100 doneren worden ‘Sustaining Member’ van de
Foundation. Warm aanbevolen! Wordt op de website de procedure gevolgd voor een donatie door een
niet-Rotarian dan wordt de donatie niet op naam geregistreerd, wel kan die dan geadministreerd worden op de naam van een club. De drie hierboven vermelde gegevens zijn dan ook niet nodig.
Overweegt een Rotarian een grote donatie te doen of een legaat aan de TRF na te laten dan is het aan
te bevelen om contact te leggen met de voorzitter van de Districts Rotary Foundation Commissie. Deze
functionaris kan behulpzaam zijn met het zo optimaal regelen van de donatie of het legaat. Te denken
is dan aan fiscale aspecten en bijvoorbeeld de (toekomstige) besteding van de donatie of beleggingsopbrengsten. Maatwerk is hier in het algemeen aangewezen. Hetzelfde geldt voor het geval wanneer
een individuele Rotarian een bepaalde Matching Grant (extra) wil ondersteunen. Op het moment van
schrijven van deze brochure is de behandeling van giften aan TRF door de fiscus onderwerp van bespreking met de fiscus. Dit betreft zowel donaties aan de Nederlandse stichting als directe donaties
aan de TRF. Indien dit voor uw gift van belang is/wordt gelieve contact op te nemen met de voorzitter
van de DRFC (zie pag. 23 voor de details).
Samenvattend: er zijn vele mogelijkheden om aan de TRF te doneren. Aan bijna alle wensen op dit
gebied kan tegemoet gekomen worden. In veel gevallen kunnen Rotarians zelf doneren (evt. via de
clubbbijdrage), in sommige gevallen is overleg aangewezen.

A Guatemalan boy inspects a cup of water made
possible by Rotarians in District 7890. Eleven
clubs in the district raised more than $24,000 to
provide water filters, vented pit latrines, and
raised vented stoves for each of 52 families in
Guatemala.

Samenvatting
Tenslotte nogmaals puntsgewijs de bijzondere en unieke kwaliteiten van de Rotary Foundation:
Missie en Doelstelling
•
De missie van de TRF is uniek, in die zin dat zij naadloos aansluit bij de missie en doelstellingen van Rotary International
•
De doelstellingen van de TRF zijn internationaal gericht. Alle projecten, wereldwijd, worden
voorgesteld, ondersteund en uitgevoerd door gewone Rotarians, hun clubs en hun districten.
•
De donaties worden voor het merendeel geleverd door Rotarians en hun clubs, waarbij het in
sommige gevallen mogelijk is geld te oormerken voor een bepaald doel.
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Inkomsten- en uitgavencyclus
•
De driejarige cyclus tussen donaties en uitgaven is uniek. Er vindt géén fondsvorming plaats,
alle gedoneerde gelden zijn geoormerkt om uitgegeven te worden (uitzondering: Permanent
Fund). Jaarlijkse donaties blijven dus noodzakelijk!
•
Deze cyclus maakt het mogelijk om projecten ruim van te voren voor te bereiden en te plannen

•
•

Deze cyclus geeft de gelegenheid beleggingsopbrengsten te genereren die alle administratiekosten en andere overhead meer dan volledig dekken.
Het eventuele overschot van deze beleggingsopbrengsten wordt vervolgens toegevoegd aan
het kapitaal dat beschikbaar is voor de projecten. Over de laatste acht jaar kon zo gemiddeld
voor elke gedoneerde dollar US$ 1.13 netto worden uitgegeven aan projecten.

SHARE-systeem
Het SHARE-systeem zorgt ervoor dat de districten zélf kunnen bepalen welke doelen zij, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, willen ondersteunen

•

Daarmee is TRF een charitatieve instelling die uniek is in de wereld; de impact van TRF op de levens
van miljoenen mensen is niet licht te overschatten. Het is alleszins de moeite waard om het werk van
TRF dan ook ten volle te ondersteunen.
Make The Rotary Foundation your Charity of Choice!

Toekomstige Ontwikkelingen
Future Vision Plan
De Rotary Foundation zal in 2017 100 jaar bestaan. De
trustees hebben daarom in 2005 besloten om een lange
termijnvisie te ontwikkelen die er voor zorgt dat de Foundation klaar is voor de tweede eeuw van haar bestaan.
Het doel is om de Foundation te verbeteren, te versterken en meer toegankelijk te maken. Het plan moet er toe
bijdragen dat TRF in 2017 een “eersteklas” organisatie
is in de wereld van de filantropie. Om de ideeën van
commissieleden en Trustees te scherpen werd een
enquete gehouden onder 10.000 Rotarians en werden
focusgroepen en bestuurders geïnterviewd.

www.rotary.org/futurevision
newgrantspilot@rotary.org
Future Vision Update, Nov. 2008

Slide 29

Gebaseerd op de kernbegrippen van de Mission Statement van TRF (pag. 3) zijn zes zgn. Areas of Focus benoemd. Deze zijn, gerangschikt per kernbegrip:
Goodwill & Peace
•
Peace and Conflict Prevention / Resolution
Health
•
Disease Prevention and Treatment

•
•

Water and Sanitation

Maternal and Child Health
Education
•
Basic Education and Literacy
Alleviation of Poverty
•
Economic and Community Development
Deze Areas of Focus zijn voor tenminste negen jaar vastgesteld en clubs en districten worden opgeroepen om hun Foundation inspanningen, ook nu al, in deze categorieën uit te voeren. In het nieuwe
systeem kent de Foundation twee soorten Grants: de District en de Global Grants.
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District Grants
Gemodelleerd naar de huidige District Simplified Grants. De omvang bedraagt maximaal 50% van het
DDF dat voor het district beschikbaar is. Deze grant wordt in gedeelten beschikbaar gesteld aan clubs
en kan zowel lokaal als internationaal ingezet worden. Districten mogen zelf ook gebruik maken van
deze grant. Matching vanuit het World Fund is niet mogelijk. Deze grants zijn snel, flexibel en kunnen
op innovatieve wijze ingezet worden. In het algemeen zullen de gesponsorde projecten en activiteiten
relatief klein van omvang zijn. Administratie vindt op districtsniveau plaats; de verslaglegging naar
Evanston is relatief eenvoudig.
Global Grants
Deze zullen uitsluitend toegekend worden binnen de Areas of Focus. Ze zijn bedoeld om grotere projecten te ondersteunen. Er zal aandacht zijn voor een strategische focus en duurzame ontwikkeling.
Binnen dit onderdeel van het programma bestaan twee mogelijkheden:
•
Packaged Grants: deze kunnen gecoördineerd worden door een ‘Strategische Partner’. Het
zijn projecten die a.h.w. kant en klaar op de plank liggen.
•
Club and District Grants: deze lijken op de (huidige) grotere Matching Grants, GSEuitwisselingen en Ambassadorial Scholarships. De te ondersteunen activiteiten moeten groot
genoeg zijn om een minimale bijdrage van US$ 15.000 mogelijk te maken én gerelateerd zijn
aan een van de Areas of Focus.
Alle huidige activiteiten van TRF passen in het systeem van deze District en Global Grants. De schaal
van het project en het vallen binnen één van de Areas of Focus bepalen het type Grant waarmee de
financiering plaats kan vinden.
In de toekomst zal de Rotary Foundation samenwerken met strategische partners, die op verschillende manieren de ”global grant projects” zullen gaan ondersteunen. TRF zal voor alle zes de Areas of
Focus vaststellen welke partijen dit gaan invullen. Deze strategische partners stellen fondsen en/of
technische expertise beschikbaar. Daarnaast wil TRF ook op deze manier haar netwerk verbreden.
De geldstromen binnen TRF zullen dit nieuwe Grantsmodel volgen. Donaties aan het Annual Programs Fund worden gelijkelijk verdeeld over het DDF en het World Fund, net als nu het geval is. Van
het DDF komt maximaal 50% beschikbaar als District Grant; de rest komt beschikbaar als Global
Grant. Het World Fund komt volledig ten goede aan de Global Grants. Het “Matching Concept” van
het World Fund, dat nu zeer populair is, blijft in stand, met deze restrictie dat zij alleen beschikbaar is
binnen de Global Grants. District Grants kunnen niet gematched worden. In de praktijk zal het er op
neer komen dat kleinere, weinig strategische activiteiten ondersteund kunnen worden vanuit de District Grant (zonder matching uit het WF) terwijl de activiteiten die binnen de categorie van de Global
Grants vallen wel op matching uit het WF kunnen rekenen.
Om op termijn aan dit nieuwe systeem deel te kunnen nemen moeten districten en clubs gekwalificeerd worden door TRF. Aan die kwalificatie zal een eenvoudig proces ten grondslag liggen met aandacht voor juridische, financiële en “stewardship”-aspecten. Het doel is dat alle districten zich zullen
kwalificeren. Clubs worden vervolgens gekwalificeerd door het district.
Tijdlijnen
Voordat dit nieuwe systeem wereldwijd uitgerold wordt zal er een pilot plaats vinden, waaraan 100
districten kunnen deelnemen. De volgende tijdlijnen worden daarbij in acht genomen.
•
2008-09: Communicatie naar districten; aanmelding en selectie voor de pilot.

•
•
•
•
•

2009-10: Training van de verantwoordelijken binnen de districten in de pilot
2010-11: Start pilot; geregelde feedback naar Trustees; laatste jaar voor sommige, bestaande
programmaonderdelen
2011-12: Voortzetting pilot; evaluatie successen en uitdagingen; eindevaluatie door Trustees
2012-13: Voortzetting pilot; algemene eindevaluatie; aanpassingen Grantmodel; Kwalificeren
en trainen van alle districten
2013-14: Volledige uitrol; afronding en beëindiging bestaande programma’s

Meer informatie zal beschikbaar komen via de Districts Rotary Foundation Commissie (DRFC)
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Mogelijkheden voor medefinanciering van clubprojecten (buiten Rotary)
De Serviceclubs In Nederland [SIN], waarvan Rotary in Nederland deel uitmaakt, heeft met 11 organisaties
(NGO’s) raamovereenkomsten gesloten voor medefinanciering van clubprojecten op nationaal zowel als op
internationaal niveau. De voorwaarden voor de samenwerking tussen serviceclubs en NGO’s zijn gunstig.
Op de website van SIN is een link aangebracht (toegangtotgeld.doc) waarmee een document geopend
kan worden waarin de mogelijkheden voor co-financiering uiteengezet worden. Ook bevat het document de
links naar de betreffende NGO’s alsmede de gegevens van de relevante contactpersonen. In het algemeen
geldt dat u per serviceproject met meerdere NGO’s in contact kunt
treden, maar bij slechts één van hen ondersteuning of medefinanciering kan krijgen
www.serviceclubs.eu

(tabblad: samenwerking)

Daarnaast is ook het Fondsenboek, dat men bij elke Kamer van
Koophandel en bij de grotere Openbare Bibliotheken kan inzien
wellicht handig
www.fondsenboek.nl
Dan is er nog Pyttersen’s Nederlandse Almanak. In de almanak worden in het kort particuliere, overheids- en semi-overheidsorganisaties en -instellingen beschreven. Uitgangspunt is dat deze tenminste een
bovenlokaal belang dienen en primair een non-profit doel nastreven. In de editie 2007-2008 zijn de gegevens van ongeveer 11.500 organisaties opgenomen welke in de Nederland actief zijn.

Contactpersonen TRF in Nederland
District

Naam

Email

Telefoon thuis

District 1550 R.I.

Carol Govers

parkapotheek@planet.nl

0481-375735

District 1560 R.I.

Hans Warmelink

hwarmelink@planet.nl

0317-317876

District 1570 R.I.

Koos Iseger

k.iseger@hetnet.nl

033-2771293

District 1580 R.I.

Henk Biemond

biemond@planet.nl

020-6594875

District 1590 R.I.

Frits Mulder

f.w.mulder@xs4all.nl

0512-521902

District 1600 R.I.

Siebe Stellingwerff Beintema

siebe@stellingwerff.nl

0252-214939

District 1610 R.I.

Ruud Hoorweg

rhoorweg@xs4all.nl

078-6817286

Nationaal Polio Comité
District
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Naam

Email

Telefoon thuis

District 1550 R.I. Chris van Ligtenberg

chris.van.ligtenberg@hetnet.nl

0418-540459

District 1560 R.I. Hans Warmelink

hwarmelink@planet.nl

0317-317876

District 1570 R.I. Frits Hamann

info@fritshamann.nl

030-6048592

District 1580 R.I. Albert Vlierhuis

a.vlierhuis@hetnet.nl

0222-319321

District 1590 R.I. Adri Uildriks

uildr009@wxs.nl

0512-522455

District 1600 R.I. Hans Meerburg

potard@planet.nl

0172-588557

District 1610 R.I. Theo Boogaard

booga779@planet.nl

0117-453277

voorzitter

Cees Smit Sibinga

c.sibinga@planet.nl

0594-502670

secretaris

Carol Govers

parkapotheek@planet.nl

0481-375735

Belangrijke internetadressen met actuele informatie over de Rotary Foundation:

www.rotary.org/foundation
www.rotary.nl
Naar een idee van en met veel dank aan de DRFC 1560 in de personen van Roel v.d. Weg en Hans Warmelink

