Stichting Rotary Service Maarssen – Verslag 2020 – 2021

Dit verslag betreft de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Het bestuur van de Stichting is in
de verslagperiode ongewijzigd gebleven. Per 1 juli 2021 treedt Frank Ammerlaan af als Voorzitter.
Het bestuur heeft conform de statuten een aftreedschema opgesteld. Het komende jaar zal een
nieuwe secretaris worden gezocht om Marcel Kuiper op te volgen die per 30 juni 2022 volgens het
schema zal aftreden. Het bestuur is verheugd met de komst van Olof Könst als nieuwe Voorzitter van
de Stichting en wenst hem de komende drie jaar veel succes met het verder op de kaart zetten van
de Stichting. De bestuur van de Stichting is momenteel in samenspraak met het bestuur van Rotary
Club Maarssen aan het bekijken of er een nieuwe kortere en pakkende naam voor de Stichting kan
worden bedacht die aansluit bij haar doelen.
Verslag 2020 - 2021
De algemene reserve bedroeg op 30 juni 2021 EUR 11.928,-. Hiervan is EUR 5.527,- 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 de planning. Door de Covid 19
pandemie is het project vooruitgeschoven in de tijd. In afwachting van de finale go is besloten om de
opgehaalde gelden nog niet over te maken. De reservering voor de tweede waterput in Malawi
bedraagt einde boekjaar EUR 2.299,-.
Helaas gingen de reguliere fundraising acties als gevolg van de lockdown ook dit boekjaar voor een
groot gedeelte niet door. Het Wandelen Voor Water is niet doorgegaan en ook de jaarlijkse
Buitenbios van Rotary Club Maarssen is wederom niet gehouden.
Einde jaar heeft de Rotary Club Maarssen samen met de Wijngenoten in Maarssen een wijnaktie
gehouden om de zorgmedewerkers van Maarssen rondom de Kerstdagen een extra attentie te
kunnen geven als compliment voor het werk in de
Corona pandemie. Middels een slimme en mooie
constructie is er via de opgehaalde gelden bij de
Wijngenoten mooie pakketten gemaakt. Naast de
opbrengsten uit deze extra fundraising van EUR
1.027,- heeft de Stichting dit bedrag verdubbeld
met een bijdrage van EUR 1000,- waardoor er bij de
zorginstellingen leuke attenties konden worden
gebracht.
Met de versoepelingen van de Covid19 maatregelen in het voorjaar van 2021 kon uiteindelijk op 24
juni het “Beat The Rotary” Fierljeppen event bij Polsstok Vereniging Stichtse Vecht toch doorgaan.
Met deze aktie ging er een bedrag van EUR 500,- naar de club voor nieuwe attributen voor de jeugd.
Om het belang van sporten voor de jeugd te onderstrepen is er door de Stichting een extra bedrag
toegezegd van EUR 500,- 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. Het te doneren bedrag komt hiermee op EUR 1.500,- euro,
welke zijn opgenomen in de reservering op de balans. De Stichting hoopt dit mooie bedrag na de
zomer te kunnen uitreiken aan het Jeugdfonds.
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Verder was er een donatie van EUR 267,- in de zomer van 2020 voor de jaarlijkse jeugd zomerkamp
actie die wordt verzorgd samen met de twee zusterclubs van Rotary in de gemeente Stichtse Vecht.
En is er donatie gedaan van EUR 450,- aan het Internationale Rotary Foundation Fund Europe.
De kosten van de ING rekening bedroegen het afgelopen verslagjaar EUR 162,Het bestuur ontvangt géén vergoeding en heeft ook géén onkostenvergoeding aangevraagd.
Eind van het boekjaar was het saldo van de ING rekening EUR 11.928,-
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6.401 Algemene Reserve
Bestemde reserves
728 Reservering rugzakjes Wandelen voor Water
500 Reservering Koningspelen bijdrage (Buitenbios 2019)
2.299 Malawi Waterput 2 (Wijnactie 2019 & en Buitenbios 2019)
1500 Beat the Rotary - Jeugfonds Sport & Cultuur
500 Beat the Rotary - PVSV
5.527 Totale specifieke reserveringen
11.928
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