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Voorwoord 
 
Geachte lezer, beste vrienden en vriendinnen, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede. 
Een jaar waarin door de voortdurende Corona-maatregelen veel minder activiteiten doorgang 
konden vinden. Zo is bijvoorbeeld de Santa-run voor het tweede achtereenvolgende jaar afgeblazen.  

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. In 2021 bestond het bestuur van de Stichting uit Kees Mocking (voorzitter), 
Minou Amorison(secretaris) en Frans Griepink (penningmeester).  

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 volgende doelen hebben vanuit de Stichting in 2021 een schenking gekregen: Er is € 1500 
geschonken aan stichting BED (Wijk bij Duurstede), een organisatie die jongeren uit de doelgroep 
tijdelijke huisvesting en begeleiding biedt ten dienste van een nieuwe maatschappelijke start. 
Ook is er € 1500 geschonken aan het Hospice van Wijk bij Duurstede. 
Dit jaar is wederom geen beschikbaarstelling aan het bestuur van de Rotaryclub toegekend om kleine 
doelen laagdrempelig te ondersteunen. Net als in 2019 en 2020 is ook dit jaar van deze voorziening 
geen gebruik gemaakt en heeft het clubbestuur op 31 december voor deze kleine doelen nog steeds 
de gereserveerde € 3.300 ter beschikking. 

Micro Krediet 
Dit is een kleinschalig project dat sinds 2016 door de stichting wordt ondersteund. Op 31 december 
2021 is via Kiva.org aan 83 projecten verspreid over 38 landen krediet verleend en een totaal van 
US$ 2.300 aan krediet verstrekt. Er staat nog € 235 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.  

Activiteiten 
In 2021 is voor de eerste keer het project Zietsen gehouden. Zietsen is Zien en Fietsen. 
(www.zietsen.nl). Dit project heeft het eerste jaar een bescheiden € 377 opgebracht. De verkoop van 
stoofpeertjes en de appel-perensap heeft € 4.565 opgeleverd. Een deel van de appel-perensap en 
stoofpeertjes is aan diverse goede doelen binnen de gemeente geschonken. 

Tot slot 
Geconcludeerd mag worden dat met de inzet van de leden van de Rotaryclub Wijk bij Duurstede de 
Stichting toch ook in 2021 weer enkele doelen heeft kunnen steunen. De reserves van de Stichting 
zijn in 2021 met € 1.008 toegenomen.  
De stichting heeft geen winstoogmerk, maar doel is uiteindelijk “goede doelen “te ondersteunen en 
dat moet de stichting makkelijk kunnen blijven doen. 
 
 
Het bestuur 
Wijk bij Duurstede, 1 juni 2022. 
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Balans per 31 december 2020 en 2021 
ACTIVA  31-dec-21  31-dec-20 

     
Vlottende Activa     
 3660.250.945 spaar rekening  € 13.012,29  € 13.011,00 

 1587.24.828 rekening courant  € 15.129,42  € 12.099,76 

 kas (contant)  € 0,00  € 173,16 

 Pay Pal  € 17,83  € 17,83 

 kruisposten  € 0,00  € 0,00 

 liquide middelen  € 28.159,54  € 25.301,75 

 vorderingen  € 471,00  € 2.353,50 

     
Totaal Activa  € 28.630,54  € 27.655,25 

     
PASSIVA     

     
Algemene reserve          
 nog te bestemmen reserve  € 23.945,54  € 22.937,86 

     
Verplichtingen          

 backpack project  € 1.150,00  € 1.150,00 

 microkrediet  € 235,00  € 235,00 

 voedselbank  € 0,00  € 0,00 

 kleine doelen clubbestuur  € 3.300,00  € 3.300,00 

     
Kortlopende schulden     

 overige crediteuren  € 0,00  € 32,39 

     
Totaal Passiva  € 28.630,54  € 26.655,25 
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Resultaatrekening 
  

Resultatenrekening over:  2021  2020 

     

 loterij  € 0,00   € 91 

 schenkingen  € 350,00   € 0 

 verkopen  € 8.867,94   € 6792  

 sponsoring  € 152,46   € 0  
 rente baten  € 1,29  1 

 overige inkomsten  € 4,63   € 6  

     

  € 9.376,32   € 6890  

     
Kosten     
 kosten verkopen  € 4077,87  € 0  

 representatiekosten  € 283,14  € 485  

 inkopen/kosten overig  € 763,25  € 1736  
 rente en bankkosten  € 244,38  € 260 

     

  € 5.368,64  € 2221 

     
Giften goede doelen     
 beroepenoriëntatie  € 0,00  € 0 

 voedselbank  € 0,00  € 1.000 
 stichting BED WbD  € 1.500,00   
 stichting Hospice WbD  € 1.500,00   

 overige giften  € 0,00  € 2.500  

     
  € 3.000,00  € 3.500  

     
Resultaat boekjaar  € 1007,68  € 910  
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Toelichting op de resultatenrekening 
 

Sap en stoofpeertjes 
Onkosten  
inkoop materialen 
kosten derden (persen, bottelen) 
onvoorzien (schade ladder) 

 € 338,81 
 € 1594,13 
 € 285,00 

+  € 2.217,94 
  
Opbrengsten  
verkopen   € 6.783,27 

+  € 6.783,27  
  
Resultaat  € 4.565,33 

 
 

Zietsen 
Onkosten  
huren 
publiciteit 
inkoop lunch 
evenementenverzekering 

 € 295,00 
 € 437,38 
 € 822,63 
 € 304,92 

+  € 1.859,93 
  
Opbrengsten  
verkopen ritten 
sponsoring 

 € 2.084,67 
 € 152,46 

+  € 2.237,13  
  
Resultaat  € 377,20 
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