Stichting Rotary Service Maarssen – Verslag 2018 - 2019

Dit verslag betreft de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Dit is in lijn met een eerder besluit
van het bestuur om het jaarverslag van de Stichting Rotary Service Maarssen (‘de Stichting’) aan te
sluiten op het statutaire boekjaar.
Het bestuur van de Stichting is in de verslagperiode ongewijzigd gebleven.
Verslag 2018 - 2019
De algemene reserve is verder toegenomen en bedroeg op 30 juni 2019 EUR 21.327. Hiervan is EUR
6.750 gereserveerd voor uitkeringen aan reeds geselecteerde goede doelen vanuit het Buitenbios
evenement 2019. Het bestuur stelt zich ten doel de reserve niet verder te laten oplopen en streeft
ernaar om, in nauw overleg met Rotary Club Maarssen, de komende jaren de reserves stapsgewijs te
verminderen. Voor het organiseren en voorfinancieren van fundraising activiteiten zoals de
Buitenbios Maarssen zal de Stichting minimaal EUR 4.000 aan gelden aanhouden op de rekening.
Opnieuw was het jaarlijkse Wandelen voor Water initiatief een succes. De samenwerking met de
organisatie van de Avondvierdaagse verloopt prima. Voor de toekomst van Wandelen voor Water
wordt nagedacht over een samenwerking met andere serviceclubs in Maarssen, om zo de connectie
te houden met de basisscholen in Maarssen. In totaal werd een bedrag van EUR 1.784,10 opgehaald
en overgemaakt aan Simavi. Door de samenwerking met Simavi worden de opgehaalde gelden
verdubbeld en komen 100% ten goede aan waterprojecten. Zie via volgende link de factsheet van
Simavi van de waterprojecten in Kenia, Oeganda en Tanzania.
Rotary Club Maarssen organiseerde 22 juni 2019 opnieuw de Buitenbios Maarssen. Dit evenement
was wederom succesvol en krijgt steeds meer bekendheid in Maarssen en omgeving. Zie ook
www.buitenbios.com voor een sfeerimpressie en meer informatie. Het resultaat mocht er zijn: EUR
9.975. De opbrengst is verdeeld onder
verschillende goede doelen: EUR 1.500
Maxima Centrum voor fitnessapparatuur,
EUR 1.500 Malawi voor 2e waterput, EUR
1.500 Stichting met je hart, EUR 750
Seniorenweb voor bijdrage aan computers
via de regionale bibliotheek, Euro 1000
Voedselbank en EUR 750 voor de
Koningspelen Maarssen (3 jaar lang een
bijdrage van EUR 250 per jaar). Het restant
van de opbrengst is toegevoegd aan de
algemene reserve voor overige goede
doelen of initiatieven die bij Rotary Club
Maarssen of de Stichting binnen komen.
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Een nieuw initiatief dit jaar was “Beat the Rotary”.
Sportclubs in de regio is gevraagd om Rotary Club
Maarssen uit te dagen voor een sportief evenement
waarbij de sportclub een intern goed doel kon
aandragen. De clubs met de leukste uitdaging in
combinatie met een mooi intern doel ontvingen een
bedrag van EUR 500 voor hun club tijdens het event.
De Rotary Club Maarssen is drie uitdagingen
aangegaan: Schaakclub Vegtlust, de Vechtloop en
Korfbalvereniging OVVO.
De schaakclub ging een simultaanschaak duel aan.
De opbrengst van de avond kwam ten goede aan de
interne jeugdschaak afdeling waarbij het doel is om
schaken bij de schooljeugd te stimuleren en een internationaal toernooi online te organiseren. Met
de Vechtloop werd de donatie aangewend om jeugd te stimuleren mee te doen, helaas werd door
het extreem warme weer de Vechtloop uiteindelijk geannuleerd. Met OVVO werd de jaarafsluiting
van het G-team gevierd en kwam de donatie ten goede aan nieuwe spullen voor de G-afdeling van
OVVO. Totaal werd EUR 1.500 (3x 500) gedoneerd naar aanleiding van dit eerste jaar Beat The
Rotary. Gelet op het succes en het enthousiasme bij Club en Verenigingen wordt ook volgend jaar
Beat The Rotary georganiseerd.
Verder waren er dit jaar nog enkele kleinere donaties, totaal Euro 465, waaronder EUR 255 voor de
landelijke End Polio Now actie van de Rotary.
De kosten van de ING rekening bedroegen EUR 166,Het bestuur ontvangt géén vergoeding en heeft ook géén onkostenvergoeding aangevraagd.
Eind van het boekjaar stond de kas op EUR 25.758. Dit hoge saldo wordt, naast de toename van de
algemene reserve, verklaard door een aantal overlopende posten van de Buitenbios.
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10.632 Algemene Reserve
Bestemde reserves
728 Reservering rugzakjes Wandelen voor Water
6.750 Buitenbios goede doelen 2019
799 Malawi Waterput 2 (opbrengst Wijnactie)
2.418 District Grant
Wandelen voor Water 2018
10.695 Totale specifieke reserveringen
5.375 BuitenBios 2019
500 OVVO
27.202
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