STICHTING GOEDE DOELEN
ROTARY CLUB HARDENBERG
FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 1 JULI 2017 - 30 JUNI 2018
BATEN:
LASTEN:
Bijdrage Rotary Club Hardenberg
€ 1.000,00 Rotary Doctors
Actie Midnight Walk / Play Court
€ 4.410,50 Kosten actie Midnight Walk / Play Court
Reservering actie Play Court
Actie Vecht voor Jeugd
€ 42.005,00 kosten actie Vecht voor jeugd
Afdracht aan St. Vecht voor Jeugd

Vergoeding medewerking Vrieling Cityrun
Rente vermogensspaarekening ABN/Amro

€
€
€
€
€

500,00
2.820,32
1.750,00
29.003,70
13.000,00

€
€
€

29,21
108,00
47.211,23

€
€

241,39
47.452,62

€ 1.285,46 Algemene reserve per 1/7/2017
€ 13.168,73 Toevoeging overschot 2017/2018
Algemene reserve per 30/6/2018
Reservering project Indonesië
Reservering project Play Court
Fonds ZKA

€
€
€
€
€
€

5.587,80
241,39
5.829,19
2.550,00
6.000,00
75,00

€ 14.454,19

€

14.454,19

€
€

Portikosten
20,00 Bankkosten
17,12

Overschot / toevoeging Algemene Reserve
€ 47.452,62

BALANS PER 30 JUNI 2018
Saldo rekening-courant ABN/Amro
Saldo vermogenssparen ABN/Amro

De "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg" is door Rotary Club Hardenberg opgericht bij acte van 14 februari 2011 ten overstaan van Mr. F.E.A.
Tinselboer-Daamen, notaris bij het kantoor van Vechtstede Notarissen te Hardenberg.
De stichting werd ingeschreven in Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 52096114.
Bij beschikking van 20 april 2011 is de stichting met ingang van de oprichtingsdatum aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doel van de stichting is: Bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary International, het verrichten van alle verdere handelingen, die
met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen en aan instellingen van
algemeen maatschappelijk belang.
Onze stichting kreeg als "startkapitaal" een bedrag van € 20.000,00 ter beschikking van Rotary Club Hardenberg. De Rotary Club, voornoemd verkreeg het
grootste deel van deze middelen door in het verleden onder de burgerij van Hardenberg gevoerde acties en rondde het batige saldo van die acties af op
genoemd bedrag.
Het afgeronde bedrag van € 20.000,00 werd als startkapitaal doorgeboekt aan de op initiatief van Rotary Club Hardenberg opgerichte stichting "Stichting
Vecht voor Jeugd" te Hardenberg. (Deze stichting heeft ten doel het bieden van mogelijkheden op het gebied van sport, hobby, recreatie en educatie aan
minderjarigen in de gemeente Hardenberg die door hun gezondheids- of gezinssituatie in problemen dreigen te raken.)
In het boekjaar 1 juli 2017 - 30 juni 2018 werden diverse activiteiten ondernomen door de leden van Rotary Club Hardenberg:
- In december 2017 werd voor de derde keer een Midnight Walk georganiseerd, waarvan de netto-opbrengst van € 1.590,80 (door onze stichting
afgerond op € 1.700,00) bestemd is voor de realisatie van een zgn. play-court voor de jeugd in het centrum van Hardenberg. Het is de bedoeling, dat deze
Midnight Walk meerdere jaren wordt georganiseerd, zodat geleidelijk een behoorlijk deel van de kosten van een play-court beschikbaar zal komen.
Voorlopig worden de bedragen op de balans gereserveerd.
- In december 2016 werd een actie georganiseerd ten behoeve van de plaatstelijke Stichting "Vecht voor Jeugd". De nettopbrengst ad € 13.000,-- werd
aan genoemde stichting beschikbaar gesteld.
- Een "winkelactie" in het voorhjaar 2018 bij diverse supermarkten voor het verzamelen van levensmiddelen t.b.v. de Voedselbank Hardenberg
- Voor het achtste jaar in successie werd (in het voorjaar van 2018) medewerking verleend aan de organisatie van de "Vrieling City-run" in Hardenberg. Als
tegenprestatie stelde Vrieling Aviesgroep een bijdrage beschikbaar. Omdat in tegenstelling tot voorgaande jaren de animo onder de leden verre van
optimaal was, ontvingen wij en vergodeing van slecht s € 20,00.
- Wij hebben ook dit jaar een bedrag van € 500,-- gegeven aan Rotary Doctors Nederland, welke stichting is opgericht om medische hulp te verlenen in
landen waar medische zorg absoluut tekort schiet.

Hardenberg, 11 juli 2018
Het Bestuur:
R.J. (Robert-Jan) Buining, voorzitter
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STICHTING GOEDE DOELEN
ROTARY CLUB HARDENBERG
Actie Play Court:
baten
4.410,50
kosten
-2.820,32

Actie Vecht voor Jeugd
baten
38.435,00
sponsoring
3.570,00
inkoop
gift

1.590,18

42.005,00
-29.003,70
13.001,30
-13.000,00

(verkoop wijn)
sponsoring leverancier wijnen

1,30 (overboeking aan Vecht voor Jeugd)
(verschil geboekt t.g.v. alg. reserve)
-

Project Play Court
Reservering per 30/6/2017
toevoeging 2017/2018
Reservering per 30/6/2018

4.250,00
1.750,00
6.000,00

Fonds ZKA:
Bij niet-afmelden voor een clubbijeenkomst is door het betreffende lid een vergoeding
van € 5,00 verschuldigd. Jaarlijks wordt besloten aan welk goede doel het in de loop van dat jaar
ontvangen bedrag zal worden geschonken.

