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Stichting Rotary Service Maarssen – Verslag 2019 – 2020 

 

Dit verslag betreft de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.  
Het bestuur van de Stichting is in de verslagperiode ongewijzigd gebleven. 
 
Verslag 2019 - 2020 
 
De algemene reserve bedroeg op 30 juni 2020 EUR 16.807. Hiervan is EUR 8.037 gereserveerd voor 
uitkeringen aan reeds geselecteerde goede doelen en waarvan de bijdrage vanuit de Stichting nog 
moeten worden uitgekeerd.   
 
Het realiseren van de tweede waterput in Malawi staat 
nog steeds in te planning. Samen met de Rotary Club Ayr 
(Schotland) wordt er gekeken met de lokale Rotary Club 
in Limbe (Malawi) hoe dit efficiënt kan worden opgezet. 
In afwachting van de finale go is besloten om de 
opgehaalde gelden nog niet over te maken. Tevens wordt 
er gezocht naar een vierde Rotary Club om deel te nemen 
in het project om zo een “Rotary Grant” te verkrijgen 
voor dit project. De reservering voor de tweede waterput 
in Malawi bedraagt einde boekjaar EUR 2.299, te weten 
EUR 799 opbrengst vanuit een lokale wjinactie én EUR 
1500 uit opbrengsten van de Buitenbios 2019. 

Foto: Chiringa boren van de 1e water put 
 
De eerste waterput draait inmiddels goed en voorziet in de behoefte van de lokale bevolking en trekt 
vanuit de brede omtrek mensen om schoon water te halen. Omdat de plannen voor de tweede put 
vertragen hebben opgelopen en de reservering binnen de stichting voor deze put opliep is er eind 
2019 géén wijnactie gehouden voor Malawi en zijn er géén extra stortingen gedaan ter reservering 
voor dit project.  
 
Helaas ging door het uitbreken van de Corona crisis diverse fundraising activiteiten van de Rotary 
Club Maarssen niet door. Het traditionele Wandelen Voor Water kon niet doorgaan en ook de 
Buitenbios Maarssen op 20 juni 2020 kon niet worden gehouden. Hierdoor is er op het fundraising 
vlak weinig gerealiseerd voor het jaar 2019/2020. Doordat de Stichting reserves heeft opgebouwd 
over de jaren konden diverse goede doelen nog wel rekenen op steun vanuit de Stichting.  

 
Het vorig jaar geintroduceerde “Beat the Rotary” kreeg dit verslagjaar een vervolg. Met Beat the 
Rotary worden Sportclubs in de regio gevraagd om Rotary Club Maarssen uit te dagen voor een 
sportief evenement waarbij de sportclub een intern goed doel kan aandragen. De clubs met de 
leukste uitdaging in combinatie met een mooi intern doel ontvangen dan een bedrag van EUR 500 
voor hun club tijdens het event. Dit jaar werd de actie communicatie technisch ondersteund door 
Sportpunt Stichtse Vecht. 
 
Om het belang van sporten voor de jeugd te onderstrepen is er een bedrag toegezegd van EUR 1000 
aan Jeugdfonds Sport en Cultuur Stichtse Vecht. Bij dit fonds kunnen jongeren wiens ouders de 
sportabonnementen en/of sportkleding niet kunnen betalen subsidie aanvragen om zo toch te 
kunnen sporten.  
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Uit de vele inzendingen heeft de Rotary Club Maarssen twee 
uitdagingen gekozen: Bowlen tegen het G-team van Bowling 
Vereniging Maarssen en Fierljeppen bij Polsstok Vereniging 
Stichtse Vecht. De uitdaging van het bowlen vond gelukkig plaats 
voor de Corona crisis uitbrak. Tijdens de Beat the Rotary avond 
werden er twee speciaal aangepaste bowlingballen voor mensen 
met een handicap aangeboden aan de bowlingvereniging. In een 
sportief treffen tussen de G-bowlers, de amateurbowlers én de 
mannen van de Rotary werden de ballen meteen in gebruik 
genomen. 
 
De uitdaging van het Fierljeppen is als gevolg van de Coronamaatregelen helaas verschoven naar 
volgend jaar.   
 
Verder was er een donatie van EUR 500 voor de Stichting Samen Succes die zich inzet voor 
werk/stage projecten voor jongeren. En EUR 250 voor de internationale Rotary Foundation om 
initiatieven over de landsgrenzen te ondersteunen. Er was ook een kleine steun in de rug voor de 
zorgmedewerkers en bewoners van Snavelenburg in de corona crisis door het uitdelen van een taart 
welke was verzorgd door een lokale restauranthouder die door de crisis géén klanten meer mocht 
ontvangen, lokaal samen sterk. 
 
De kosten van de ING rekening bedroegen het afgelopen verslagjaar EUR 194,- 
Het bestuur ontvangt géén vergoeding en heeft ook géén onkostenvergoeding aangevraagd.  
 
Eind van het boekjaar was het saldo van de ING rekening EUR 16.807,-Dit saldo is lager dan vorig jaar 
en wordt mede verklaard door het wegvallen van de fundraising activiteiten in de tweede helft van 
het verslagjaar en waarbij de donaties wel doorgang konden blijven vinden.  
 
 
 

 

Balans Stichting Rotary Service Maarssen

30-6-2020

Kas 16.807               6.362                 Algemene Reserve

Bestemde reserves

728                     Reservering rugzakjes Wandelen voor Water

5.000                 Buitenbios goede doelen 2019 

799                     Malawi Waterput 2 (opbrengst Wijnactie)

2.418                 District Grant

1.500                 Beat the Rotary (PVSV & Jeugfonds Sport & Cultuur

10.445               Totale voorzieningen

NTO/NTB BB -                      -                      

-                      -                      

Euro 16.807               16.807               


