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Voorwoord. 
 
Geachte lezer, beste vrienden en vriendinnen, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede. 
Ondanks dat ons langslopende en succesvolle project Golf bij Duurstede geannuleerd moest worden 
is het toch gelukt om het jaar met een klein positief saldo af te sluiten, terwijl toch een groot aantal 
doelen zijn ondersteund.  

Historie. 
Vanuit de behoefte van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede om de administratie van de clubactiviteiten 
en van de “goede doelen” activiteiten financieel, fiscaal én juridisch te scheiden is in het club jaar 
2006/2007 besloten tot de oprichting van de Stichting.  Op 3 mei 2007 zijn de statuten van de 
Stichting bij de notaris gepasseerd.  
Per 1 januari 2008 is de Stichting een ANBI erkende instelling. ANBI betekent Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Daarmee erkent de belastingdienst dat de Stichting geen winstoogmerk heeft en 
dat onze doelen een “algemeen nut beogen”. Bij schenkingen en legaten geeft dit fiscaal voordeel 
aan gever en ontvanger. 
In 2014 zijn de statuten van de Stichting aangepast om ook de mogelijkheid te hebben culturele en 
sociale doelen te kunnen ondersteunen. 

Het jaarverslag. 
In de statuten is het volgende vastgelegd over het jaarverslag van de Stichting. “Het boekjaar van de 
stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december. Het eerste boekjaar eindigt op één 
en dertig december tweeduizend zeven. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting 
afgesloten. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar wordt door het bestuur een verslag 
opgesteld over zijn werkzaamheden in dat boekjaar, waarin tevens worden opgenomen een balans en 
een staat van baten en lasten. Het verslag wordt binnen twee maanden nadat het is opgesteld in een 
bijeenkomst van de Rotaryclub besproken en vervolgens door het bestuur goedgekeurd, waarmee de 
penningmeester is gedechargeerd”. 

Het bestuur. 
Volgens de statuten van de Stichting wordt het bestuur samengesteld uit leden van de Rotaryclub 
Wijk bij Duurstede. Op 1 januari bestond het bestuur van de Stichting uit Kees Mocking (voorzitter), 
Cor van Echtelt (secretaris) en Adri de Heij (penningmeester). Per 1 juni 2018 is de functie van 
secretaris overgenomen door Minou Amorison.  

Doelstelling van de Stichting. 
De doelstelling van de stichting is nu als volgt omschreven:  
In artikel 2 van de statuten wordt als volgt het doel van de Stichting verwoord: “De Stichting heeft 
ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary door het verlenen van 
geestelijke en stoffelijke steun aan personen, niet zijnde lid van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede, die 
hulp behoeven, en instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die het bestrijden van 
bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen of een sociaal, cultureel, of wetenschappelijk doel 
nastreven, zulks in de meest ruime zin des woords. De Stichting beoogt niet het maken van winst.” 
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De Doelen. 
De stichting heeft een aantal doelen die zij ondersteunt. Bij de oprichting van de stichting was het 
Droomhuis het eerste doel. Dit doel is begin 2012 definitief afgesloten. 
In 2010 is besloten al het actievermogen en de daarbij horende activiteiten vanuit de Rotaryclub Wijk 
bij Duurstede over te hevelen naar de Stichting. Daardoor zijn het kindervakantiekamp en de 
beroepenoriëntatie structureel doelen van de Stichting geworden.  
De volgende doelen hebben vanuit de Stichting een schenking gekregen: het project jongeren 
ontmoeten klassiek (€ 800), Prinses Maxima Centrum (€ 1000), ondersteuning project “Paille de Vie” 
voor waterzuiverende rietjes in de derde wereld (€ 750), project De Cirkel (€1000) en “Jeugd en 
Opera (€779,20) 
Verder staat onder overige giften een beschikbaarstelling van € 1200 aan het bestuur van de 
Rotaryclub om kleine doelen laagdrempelig te ondersteunen. In 2018 is van deze voorziening geen 
gebruik gemaakt en heeft het clubbestuur op 31 december voor deze kleine doelen nog € 2100 ter 
beschikking.  

SOK kindervakantiekamp. 
Nadat in 2012 het niet lukte om kinderen bij het Vlielandkamp aan te bieden, hebben wij gezocht 
naar een alternatief om een vakantie voor kansarme kinderen in de gemeente Wijk bij Duurstede te 
ondersteunen. Dit alternatief hebben wij gevonden door samenwerking met de Stichting Organisatie 
Kindervakantiekampen (SOK) te Cothen. Deze stichting organiseert al 40 jaar kindervakantiekampen, 
juist ook voor de doelgroep die wij hebben. In 2018 is het SOK-kamp voor de zevende keer door ons 
ondersteund. 

Beroepenoriëntatie. 
De beroepenoriëntatie is een reeds lang bestaand project dat samen met de Driebergse en Doornse 
Rotaryclubs wordt georganiseerd. Doel is jongeren te ondersteunen bij kiezen van hun toekomstige 
beroep en de bijhorende opleidingen.  

Micro Krediet 
Een kleinschalig project dat al langer gepland stond is uiteindelijk in de tweede helft van start 
gegaan. Op 31 december is via KIva.org aan 35 projecten verspreid over 21 landen krediet verleend. 
OP 31 december staat $ 409 uit aan leningen en is meer dan $ 1000 aan krediet verstrekt . Er staat op 
dat moment € 514 nog gereserveerd om in te zetten. 

De inkomsten. 
Zonder financiële middelen is ondersteuning van goede doelen onmogelijk. Daarom moet de 
Stichting fondsen werven. Deze fondsen kunnen binnenkomen via activiteiten ondernomen door de 
leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede of door het ontvangen van schenkingen. 
Vermeldenswaar is een schenking van € 2500 van Semiocis Holding BV. 

Activiteiten. 
Om de doelen te financieren zijn inkomsten nodig. Golf bij Duurstede is jarenlang een belangrijke 
fundraising activiteit geweest. Vanaf 2017 bleek deze activiteit niet meer rendabel opgezet te kunnen 
worden. Omdat een aantal voorziening voor dit project nog niet zijn gestaakt zoals website en 
domeinnaam voor dit project is dit een project met een negatieve opbrengst.  



Jaarverslag 2018 
Stichting Community-service  
Rotaryclub Wijk bij Duurstede  Pagina 5 

Het project Dinner in White is door tijdsdruk niet afgerond, terwijl er wel al een paar kleine 
investeringen waren gedaan. Over een verdere invulling hiervan wordt aan gewerkt. 
Activiteiten die wel resultaat hebben gehad zijn de kerst- en pinkstermarkt, de SantaRun, de loterij 
en de Sapactie.  
 

Plannen 2019 
Nu Golf bij Duurstede als groot project is weggevallen is er een duidelijke urgentie om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen. Het sap-project is voor het tweede jaar een succesvol en rendabel 
project. Het plan is om in 2019 de afzet van het sap nog beter te structureren. Ook de SantaRun blijkt 
nu na een neutraal eerste jaar, in het tweede jaar een grotere opbrengst te hebben. Naast de inzet 
op markten met verkoop van producten is de SantaRun een goede stap, ook om de zichtbaarheid van 
club en Stichting in Wijk bij Duurstede te vergroten.  
Projecten als Dinner in White, het Waaikse kookboek etc. verdienen een verdere ontwikkeling 

Tot slot. 
Geconcludeerd mag worden dat met de inzet van de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede ook 
2018 weer met een batig saldo is afgesloten.  De stichting heeft dit jaar € 2767 overgehouden.  
Het is goed te constateren dat het gelukt is om meer dan € 10000 aan opbrengsten te genereren met 
de diversiteit van activiteiten. Er is ook nog voldoende reserve om grotere projecten te kunnen 
voorfinancieren, maar het is goed te bedenken hoeveel nodig is om lopende en toekomstige 
projecten te financieren waarmee dan ook de ruimte voor ondersteuning van goede doelen duidelijk 
wordt.  
De stichting heeft geen winstoogmerk, maar doel is uiteindelijk “goede doelen “te ondersteunen en 
dat moet de stichting makkelijk kunnen blijven doen. 
 
 
Het bestuur 
Langbroek, 29 maart 2019. 
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Balans per 31 december 2017 en 2018 
ACTIVA 31-dec-18   31-dec-17 

      
Vlottende Activa     

 3660.250.945 Telerekening  €                    12.828     €                    12.826  

 1587.24.828 St.Comm.Serv RC WBD  €                    13.395     €                    11.343  

 kasboek  €                      2.383     €                      2.367  

 Pay Pal  €                          276     €                          297  

 kruisposten  €                               -     €                           -25  

 Liquide middelen  €                    28.883       €                    26.807  

 Vorderingen  €                      2.815     €                      1.159  
Totaal Activa  €                    31.697       €                    27.966  

      
PASSIVA     
Algemene reserve     

 nog te bestemmen reserve  €                    27.784     €                    25.017  

      
Verplichtingen     

 Backpack project  €                      1.150     €                      1.150  

 microkrediet  €                          493     €                          514  

 Voedselbank  €                            35     €                            35  

 Kleine doelen Clubbestuur  €                      2.100     €                          900  

      
Kortlopende schulden     

 overige crediteuren  €                          223     €                          401  

 Omzetbelasting   €                           -88     €                           -51  
Totaal Passiva  €                    31.697       €                    27.966  
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Resultaatrekening. 
Resultatenrekening over: 2018 2017  
    
Opbrengsten   

 Golf bij Duurstede   €                        -243  

 loterij  €                      1.020   €                          517  

 kerstmarkt  €                               -   €                      3.890  

 schenkingen  €                      2.645   €                          257  

 schenking voor Microkrediet  €                               -   €                          153  

 schenking voor Hospice  €                            92   €                            40  

 Verkopen  €                      7.897   

 Sponsoring  €                      2.800   

 overige inkomsten  €                               -   €                      3.977  

 verschillen  €                             -9   €                               -  

   €                    14.444   €                      8.591  
Kosten   

 Inkooop huisvesting en catering  €                          200   

 Drukwerk en porti  €                          211   

 representatiekosten  €                          421   €                          225  

 oninbaar   €                          496   €                            51  

 inkopen overig  €                      3.405   

   €                      4.733   €                          276  
Financiele baten en lasten   

 rente en bankkosten  €                          207   €                          278  

 rente baten  €                               3   €                            23  

    

   €                          204   €                          255  
Giften goede doelen   

 Kinderkamp  €                          800   €                          800  

 Beroepenorientatie  €                          169   €                          350  

 microkrediet  €                               -   €                          153  

 Hospice Wijk bij Duurstede      €                            92   €                      3.240  

 Reservering Kleine Doelen  €                      1.200   €                      1.200  

 Project De Cirkel  €                      1.000  
 Jeugd en Opera  €                          779  
 Paille de Vie  €                          750  
 St Kinderen Kanker Vrij  €                          150  
 Bijdrage Prinses Maxima Centrum  €                       1.000  
 Jongeren ontmoeten Klassiek  €                          800  

   €                      6.740   €                      5.743  

    
Resultaat boekjaar  €                      2.767   €                      2.317  
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Toelichting op de resultatenrekening 
 

Sapactie: 

Opbrengst  
verkopen artikelen                   €  3.747  

+  €  3.747  
Onkosten  
Sapmaken en bottelen  €  1.957  
overige algemene onkosten            €      120  

+  €  2.077  

  
Netto winst/verlies   €  1.670  

 
Opmerking: De onkosten vallen relatief hoog uit doordat de sapfactuur pas na sluiten van het 
boekjaar 2017 werd ingediend. Daar tegenover staat dat op 1 januari 2019 er nog een voorraad sap 
voor verkoop klaar staat.  
 

SantaRun: 

Opbrengst  
Sponsoring                           €  2.800  
verkopen artikelen                   €  1.985  

+  €  4.785  
Onkosten  
inkoop huisvesting en catering       €      200  
Drukwerk en porti                    €        48  
Inkoop goederen                      €  1.056  

+  €  1.304  

  
Netto winst/verlies   €  3.481  

 

Markten en verkopen 

Opbrengst  
verkopen artikelen                   €  2.165  

+  €  2.165  
Onkosten  
bankkosten  €          1  
Inkoop goederen                      €      254  
overige algemene onkosten            €        18  

+  €      273  

  
Netto winst/verlies   €  1.892  
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Op de kerst en pinkstermarkten werden Panettones verkocht, de Rotarytassen, maar ook sap en 
peertjes. Omdat in het kasboek en op het pinapparaat niet goed werd bijgehouden wat er in de 
transacties werd verhandeld, terwijl die mogelijkheid er wel was, is dit niet goed te scheiden. Een 
voorzichtige schatting is dat ongeveer € 1000 van de verkopen aan de sapactie moet worden 
toegeschreven. 


