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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de stichting Community Service Rotaryclub Wijk bij Duurstede 
(WbD). Een jaar waarin we weer ouderwets met onze projecten en goede doelen bezig konden zijn. 
De twee belangrijkste fundraising-projecten voor Rotary WbD; 'Zietsen' en 'Appeltjes-peertjes' zijn 
een groot succes gebleken. Helaas is de voorgenomen Santa-run niet georganiseerd omdat niet op 
tijd duidelijk was of er eventueel opnieuw restricties zouden komen in verband met mogelijke 
ziektekiemen.  

Historie 
Vanuit de behoefte van de Rotaryclub WbD om de administratie van de clubactiviteiten en van de 
“goede doelen” activiteiten financieel, fiscaal én juridisch te scheiden is in het clubjaar 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 stichtingsbestuur samengesteld uit leden van de 
Rotaryclub WbD. In 2022 bestond het bestuur van de Stichting uit Kees Mocking (voorzitter), Minou 
Amorison (secretaris), Frans Griepink (penningmeester) en Adri de Heij (nestor).  

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 WbD, 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 
Er is in 2022 ruim € 4600 besteed aan goederen voor Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente 
Wijk bij Duurstede gehuisvest zijn, alsmede aan hulpmiddelen voor Oekraïne. Vanuit het Rotary 
project 'Sap en peertjes' daar nog 450 flessen biologisch sap (t.w.v. € 1350) aan toegevoegd en naar 
Oekraïne vervoerd. De lokale voedselbank heeft 54 flessen sap + 50 potjes stoofpeertjes gekregen. 
De stichting Hoogstamboomgaard WbD en stichting Concerten Grote Kerk WbD kregen elk € 500.  
Het bestuur van de Rotary club heeft per jaar de beschikking over € 1300 strooigeld vanuit de 
stichting. Dit bedrag is beschikbaar gesteld om kleine doelen laagdrempelig te ondersteunen. 
In totaal € 1800 (inclusief dit strooigeld) is geschonken aan De Kunstkwast, Vereniging de 
Hollandsche molen, Telers vd Put, Schaats bij Duurstede, Angelman stichting, Historische Kring 
Tussen Rijn en Lek, en een “Water and Sustainable Development” beurs.  

Micro Krediet 
Dit is een kleinschalig project dat sinds 2016 door de stichting wordt ondersteund. Op 31 december 
2022 is via Kiva.org aan 95 projecten verspreid over 40 landen krediet verleend en een totaal van 
US$ 2.600 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 WbD en door het ontvangen van schenkingen.  

Activiteiten 
In 2022 is voor de tweede keer het project Zietsen gehouden. Zietsen is Zien en Fietsen, 
(www.zietsen.nl). Dit project heeft vorig jaar een bescheiden € 377 opgebracht. Dit jaar was het 
tweede jaar waarin er gezietst kon worden. Mede omdat het Zietsen inmiddels bij meer potentiële 
deelnemers en sponsoren bekend is, hebben we dit jaar netto € 7.592 aan deze activiteit 
overgehouden. De verkoop van stoofpeertjes en de appel-perensap heeft bijna € 1500 opgeleverd. 
De opbrengst is lager dan vorig jaar mede omdat er veel meer appel-perensap en stoofpeertjes aan 
diverse goede doelen binnen de gemeente zijn geschonken, plus een volledige pallet sap (450 
flessen) naar Oekraïne. Ook hebben we nog een behoorlijke hoeveelheid sap en peertjes 
beschikbaar, die we dit jaar nog hopen te verkopen. 

Schenkingen 
In een speciale actie is bij elkaar € 6.255 specifiek voor Oekraïne opgehaald. Verder is er € 1.430 
gedoneerd specifiek voor de ontwikkeling van wandel-/hardlooproutes in de gemeentes Wijk bij 
Duurstede/Cothen/Langbroek. 

Tot slot 
Geconcludeerd mag worden dat met de inzet van de leden van de Rotaryclub WbD de Stichting toch 
ook in 2022 weer meerdere goede doelen heeft kunnen steunen. De reserves van de Stichting zijn in 
2022 met € 8.436,03 afgenomen. 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, 15 januari 2023.  
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Balans per 31 december 2021 en 2022 
ACTIVA  31-dec-2022  31-dec-2021 

     
Vlottende Activa     

3660.250.945 spaar rekening  € 13.013,49  € 13.012,19 
1587.24.828 rekening courant  € 22.963,09  € 15.129,42 
kas (contant)  € 0,00  € 0,00 
Pay Pal  € 17,83  € 17,83 
kruisposten  € 0,00  € 0,00 
vorderingen  € 0,00  € 471,00 

     
Totaal Activa  € 35.994,41  € 28.630,44 

     
PASSIVA     
     
Algemene reserve          

nog te bestemmen reserve  € 15.509,41  € 23.945,44 

     
Reserveringen          

backpack project  € 1.150,00  € 1.150,00 
microkrediet  € 235,00  € 235,00 
kleine doelen clubbestuur (strooigeld)  € 2.600,00  € 3.300,00 
wandel-/hardlooproutes  € 3.500,00   
Oekraïne(rs)  € 8.000,00   
Warme Wijkse Winter  € 5.000,00   

     
Kortlopende schulden     

overige crediteuren  € 0,00  € 0,00 

     
Totaal Passiva  € 35.994,41  € 28.630,44 

 

Toelichting op de balans 
Op de balans is een reservering van € 8.000 opgenomen voor verdere hulp aan Oekraïne(rs). De helft 
van dit bedrag is binnengehaald via de activiteit Zietsen, en dit bedrag is vervolgens door Rotary NL 
verdubbeld naar dit bedrag. Vanuit de opbrengst Zietsen is verder € 3.500 gereserveerd voor de 
aanleg van wandel- en/of hardlooproutes in de gemeente Wijk bij Duurstede. Tevens is er € 5.000 
gereserveerd om lokaal mensen door de koude winter(s) te helpen. 
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Resultaatrekening 
  

Resultatenrekening over:  2022  2021 

     
Inkomsten     

 loterij  € 0,00  € 0,00 

 schenkingen  € 6.255,00  € 350,00 

 verkopen  € 7.578,87  € 8.867,94 

 sponsoring  € 6.396,50  € 152,46 
 rente baten  € 1,30  € 1,29 

 overige inkomsten  € 30,27    € 4,63 

 
aanpassing reservering kleine doelen 
clubbestuur (strooigeld)  € 700,00   

     

  € 20.961,94   € 9.376,32  

     
Kosten     
 kosten verkopen  € 4.883,72  € 4077,87 

 representatiekosten  € 0,00  € 283,14 

 inkopen/kosten overig  € 357,20  € 763,25 
 rente en bankkosten  € 252,89  € 244,38 
 reservering voor wandel-/hardlooproutes  € 3.500,00   
 reservering Oekraïne(rs)  € 8.000,00   
 reservering Warme Wijkse Winter  € 5.000,00   

     

  € 21.993,81  € 5.368,64 

     
Giften goede doelen 
(in geld of aangekochte goederen)     
 Oekraïne(rs)  € 4.639,16  € 0,00 

 De Kunstkwast  € 400,00  € 0,00 
 stichting BED WbD  € 0,00  € 1.500,00 
 stichting Hospice WbD  € 0,00  € 1.500,00 
 Rotary IHE Delft Msc Scholarship  € 500,00  € 0,00 
 Historische Kring Tussen Rijn en Lek  € 200,00  € 0,00 

 overige (kleine) giften  € 1.665,00  € 0,00 

     
  € 7.404,16  € 3.000,00  

     
Resultaat boekjaar  € -8.436,03  € 1007,68  
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Toelichting op de resultatenrekening 
 

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

 € 263,41 
 € 2.104,25 

 +  € 2.367,66 
   
Opbrengsten   
verkopen    € 3.866,67 

   
Gedoneerd   
Oekraïne (450 flessen sap) € 1.350,00  
Voedselbank (54 flessen sap + 50 potjes stoofpeertjes) € 387,00  

+ € 1.737,00  
   
Netto financieel resultaat Sap en stoofpeertjes   € 1.499,01 

 
 

Zietsen 
Onkosten   
huren (ruimtes, materialen)  € 816,00 
publiciteit  € 1.001,88 
inkoop lunch (volledig gesponsord)  € 0,00 
evenementenverzekering  € 287,15 
divers  € 228,39 

 +  € 2.333,42 
   
Opbrengsten   
verkopen ritten   € 3.529,56 
sponsoring  € 6.396,50 
 +  € 9.926,06  
   
Netto financieel resultaat Zietsen   € 7.592,64 
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