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Charter Dienst aan de Gemeenschap (DaG) 

Fifty One Club Geel 
 

Artikel 1 
Als serviceclub engageert Fifty One Club Geel zich om Goede Doelen te ondersteunen. De club 

organiseert daarom evenementen en voert acties, waarvan ze de netto opbrengsten integraal schenkt 

aan door de club geselecteerde Goede Doelen. 

Artikel 2 
Fifty One Club Geel aligneert haar werking DaG op het internationaal kader van de ‘Sustainable 

Development Goals’ (SDG’s – of duurzaamheidsdoelstellingen) van de Verenigde Naties. De VN roept 

overheden, bedrijven en organisaties wereldwijd op om samen te werken en initiatieven te nemen om 

tegen 2030 een noodzakelijke duurzame transitie te realiseren en zo bij te dragen aan een betere 

wereld. Ze schuiven hiertoe als referentiekader 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar voren. 

Artikel 3 
Op voorstel van de commissie DaG en het bestuur hebben de leden van Fifty One Club Geel in hun 

bijeenkomst van 13 oktober 2022 besloten om voornamelijk prioriteit te geven aan de doelstellingen 

1. Geen armoede, 2. Geen honger, 3. Goede gezondheid en welzijn, 4. Kwaliteitsonderwijs en 13. 

Klimaatactie, zonder daarbij evenwel andere doelen uit te sluiten. Bovendien geeft Fifty One Club 

Geel voorkeur aan lokale Goede Doelen, waarvan kinderen in belangrijke mate de begunstigden zijn 

van haar steun. 

Artikel 4 
Goede Doelen kunnen zowel eenmalig of voor een langere periode worden ondersteund. Bij voorkeur 

steunt van Fifty One Club Goede Doelen waarvoor de schenking  van de club een substantieel verschil 

maakt voor de realisatie van hun project. 

Artikel 5 
Het is de exclusieve bevoegdheid van de commissie DaG van Fifty One Club Geel om de verschillende 

Goede Doelen te evalueren aan de hand van vooropgestelde criteria in lijn met dit charter. De 

commissie overlegt hierover met het bestuur en legt een voorstel ter goedkeuring voor aan de leden. 

Artikel 6 
Fifty One Club Geel is over het uiteindelijke besluit tot steun enkel verantwoording verschuldigd ten 

opzichte van haar leden. De club hoeft zich niet te verantwoorden ten opzichte van Goede Doelen en 

andere externen met betrekking tot de evaluatie van hun aanvraag of het besluitvormingsproces 

binnen de club. 
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DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
 

17 Doelstellingen om onze wereld te transformeren 

 
De doelstellingen en subdoelstellingen moeten de komende 15 jaar aanzetten tot actie in domeinen 
die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet. 
 
 
Mensen 
We zijn vastberaden om een einde te maken aan armoede en honger, in al hun vormen en dimensies, 
en te verzekeren dat alle mensen hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen in waardigheid en 
gelijkheid en in een gezonde omgeving. 
 
 
Planeet 
We zijn vastberaden om de planeet tegen aftakeling te beschermen, onder meer door duurzame 
consumptie en productie, waarbij we haar natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren en dringend 
actie tegen klimaatverandering ondernemen, zodat de planeet kan voldoen aan de behoeften van 
huidige en toekomstige generaties. 
 
 
Welvaart 
We zijn vastbesloten om te verzekeren dat alle mensen een voorspoedig en bevredigend leven kunnen 
leiden en dat economische, sociale en technologische vooruitgang zich voordoet in harmonie met de 
natuur. 
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Vrede 
We zijn vastberaden om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappijen op te bouwen, die 
vrij zijn van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en er kan ook geen 
vrede zijn zonder duurzame ontwikkeling. 
 
 
Partnerschap 
We zijn vastbesloten om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze Agenda te implementeren 
via een vernieuwd mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling, dat op het idee van een 
versterkte mondiale solidariteit gebaseerd is, dat in het bijzonder op de behoeften van de armsten en 
meest kwetsbaren toegespitst is en waaraan alle landen, belanghebbenden en volkeren samenwerken. 
 
 
De onderlinge verbondenheid en de geïntegreerde aard van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
zijn van cruciaal belang willen we ervoor zorgen dat het doel van de nieuwe Agenda wordt gerealiseerd. 
Als we erin slagen om al onze ambities van de Agenda waar te maken, zal het leven van iedereen 
aanzienlijk worden verbeterd en zal onze wereld een positieve transformatie ondergaan. 
 

_____________________ 

 
 
 
1. GEEN ARMOEDE  
Beëindig armoede overal en in al haar vormen. 
 
2. GEEN HONGER 
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. 
 
3. GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 
Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. 
 
4. KWALITEITSONDERWIJS 
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. 
 
5. GENDERGELIJKHEID 
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. 
 
6. SCHOON WATER EN SANITAIR 
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen. 
 
7. BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE 
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. 
 
8. EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI 
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei volledige en productieve 
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 
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9. INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR 
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer 
innovatie. 
 
10. ONGELIJKHEID VERMINDEREN 
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug. 
 
11. DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 
 
12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen. 
 
13. KLIMAATACTIE 
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 
 
14. LEVEN IN HET WATER 
Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen. 
 
15. LEVEN OP HET LAND 
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer 
bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies 
aan biodiversiteit een halt toe. 
 
16. VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN 
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker 
toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en 
toegankelijke instellingen uit. 
 
17. PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN 
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame 
ontwikkeling. 


