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Beleidsplan
Door de leden van de Rotary Club Amersfoort West is het voornemen uitgesproken om in de periode
2012 tot 2017 het accent van de activiteiten in belangrijke mate te leggen op het thema jeugd en
educatie. In de periode 2017 en verder zullen nieuwe doelstellingen worden geformuleerd.
De nadruk ligt daarbij op projecten waarin gedurende een langere periode wordt geparticipeerd en
waarin de leden van de Rotary Club Amersfoort ook een grote persoonlijke betrokkenheid in hebben.
De Stichting kent een viertal vormen waarin bijdragen gegeven worden:
1.Kleinschalige incidentele bijdragen Het betreft hier veelal kleine bijdragen voor activiteiten waar
leden individueel bij betrokken zijn of waar in het wekelijkse programma door externe sprekers of
bezoeken aandacht aan wordt besteed.
2. Bijdragen voor nationale Rotary activiteiten op het gebied van jeugd en educatie Dit betreft
participatie door de Rotary Club Amersfoort West in een aantal landelijk georganiseerde projecten.
Daarnaast wordt jaarlijks een bijdrage gedaan aan de Rotary Foundation.
3. Vaste bijdragen aan jaarlijkse projecten die door de leden van de Rotary Club Amersfoort worden
georganiseerd De Rotary Club Amersfoort organiseert jaarlijkse projecten op het gebied van jeugd en
educatie. Een belangrijk deel van de kosten voor deze projecten wordt bekostigd door middel van
sponsoring. Vanuit de Stichting wordt jaarlijks een bijdrage voor een project ter beschikking gesteld
terwijl ook garant wordt gestaan voor een mogelijk deficiet.
4. Grotere incidentele projecten Dit zijn langlopende projecten waarbij ook zoveel mogelijk
praktische ondersteuning door leden gegeven wordt. Het streven is om de kosten zoveel mogelijk uit
fundraising te dekken. De stichting zorgt voor voorfinanciering en staat garant voor tekorten.

Activiteiten 2015/2016
In het afgelopen jaar is voor de laatste keer door de Club Amersfoort West de beroepenmarkt
georganiseerd waarbij voor een groot aantal scholieren voor MBO en VWO in de regio Amersfoort
voorlichting gegeven is over een groot aantal beroepen. Vrijwel alle leden van de Rotary Club
Amersfoort West zijn betrokken geweest bij de organisatie van deze avond die ook dit jaar weer een
groot succes mag worden genoemd. De komende jaren zullen we nog beperkt betrokken blijven bij
de organisatie om te zorgen voor een goede overdracht.
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor kansarme kinderen was wederom een groot succes.
Naast een donatie aan het Taalhuis zijn er vanuit de Rotary Club Amersfoort West een aantal
initiatieven gestart om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Zo zijn er
momenteel een aantal leden als taalcoach actief.
Bij de aardbeving in Nepal is de Suryodaya Secondary School grotendeels verwoest. Er is een extra
bijdrage gegeven om de drinkwatervoorziening weer op gang te krijgen. Inmiddels functioneert de
school weer en zijn er weer bijdragen gegeven voor scholarships en ICT.

Financiële verantwoording 2015/2016
Balans per 30 juni 2016
Activa
Liquide middelen

Passiva
34.823

Eigen vermogen
Vermogen per 30.06.15
Resultaat boekjaar

15.450
5.613

Vermogen per 30.06.15

21.063

Reserveringen
Project Nepal per 30.06.15
Donaties boekjaar
Project Nepal per 30.06.16
Crediteuren

34.823

18.999
6.656
12343
1417

34.823

Staat van baten en lasten 2015/2016

Baten
Giften

Lasten
5.240

Afdracht Rotary Roundation

1.000

Projecten:
Opbrengst
projecten
Rente

9.560
116

Sinterklaasfeest
Beroepenmarkt
Bijdrage Taalhuis

2.083
3.361
2650
8.094

Diverse kosten
14.916
Resultaat
2015/2016

209
9.303

5.613

Toelichting:
Het benefietconcert in de Aagtenkapel heeft € 2.937 opgebracht. Hiervan is € 2.650 gedoneerd
aan het Taalhuis. De opbrengsten uit advertenties bedroegen € 5.625 terwijl de BBQ en de
Oliebollen actie hebben € 998 opgebracht.
In de loop van het jaar is nog een bedrag van € 2.190 ontvangen voor Nepal waardoor de fundraising
in totaal € 22.007 heeft opgebracht. In de loop van het boekjaar is een bedrag van € 2.000 overgemaakt
voor scholarships en een bedrag van € 1792 voor iCT middelen. Verder is € 2.630 bijgedragen voor de
drinkwatervoorziening na de aardbeving . Na aftrek van 5 261 aan nagekomen kosten resteert nog
een bedrag van € 12.343 waarmee in 2017 en 2018 weer bijgedragen kan worden aan scolarships
en ICT middelen.

