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Op 28 juni 2015 is met hulp van Rotary Club Maarssen succesvol voor de derde maal de Doornburgh
Experience georganiseerd ("DOEX"). DOEX is een evenement voor Maarssen, door Maarssen. Samen
met lokale horeca en lokale leveranciers wordt er een mooi evenement neergezet
waarbij er geld opgehaald wordt voor het goede doel. In navolging van de
succesvolle vorige edities was er wederom veel vertier geregeld op het landgoed
Doornburgh en waren er 340 volwassenen en 230 kinderkaarten verkocht. Tevens
werd voor de derde maal de Rally van en naar Doornburgh georganiseerd.
Het resultaat van DOEX 2015 kwam uit op EUR 8.500. Daarvan is een bedrag uitgekeerd van EUR 4.000
aan de Stichting Nationale Ouderendag en een zelfde bedrag van EUR 4.000 aan de Priorij van
Reguliere Kanunnikessen van het Heilige Graf. Het laatste bedrag zal gebruikt worden voor de
renovatie van het Huis Doornburgh. Het saldo van EUR 500 is als reserve toegevoegd aan de rekening
van Stichting Rotary Service Maarssen.
Naar aanleiding van het succes van DOEX 2015 heeft Rotary Nederland een District Grant toegekend
van in totaal EUR 2.418. Het grootste gedeelte (EUR 2320) is in 2015 uitgekeerd en het restant van EUR
98 is begin 2016 overgeboekt.
In 2015 heeft Rotary Maarssen een succesvolle bijdrage geleverd aan het landelijke Wandelen voor
Water project. Door de hoofdsponsor Stadler werd een bedrag van in totaal EUR1.700 beschikbaar
gesteld, waarvan EUR 972 is aangewend voor de aanschaf van onder meer rugzakjes voor de kinderen.
Het saldo van EUR 728 is gereserveerd voor 2016.
In 2015 is een bedrag van EUR 500 uitgekeerd betreffende het Doornburgh Jeugdproject. Met DOEX
2014 is een bedrag van EUR 4500 gereserveerd voor dit project. Gezien de toekomst plannen voor
Doornburgh is besloten om het restant van EUR 4000 aan te houden voor andere toekomstige goede
doelen.
Vanuit de algemene reserve is een sponsor bedrag van EUR 250 overgemaakt betreffende de Den
Helder – Maastricht loop waar een enkele van onze leden aan meededen. De algemene reserve stond
eind 2015 op EUR 795.
Eind 2015 stond er een totaal van EUR 7843 op de rekening van Stichting Rotary Service Maarssen.
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