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Balans per 30 juni 2021
(na resultaatbestemming)
ACTIVA
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

30.06.2020
€

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3.763,02

TOTAAL ACTIVA

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
Overige reserves

30.06.2021
€

0,00
0,00
0,00
4.424,32
3.763,02

4.424,32

3.763,02

4.424,32

30.06.2021
€

30.06.2020
€

(0,00)
(3.001,62)

(3.887,52)
(3.001,62)

(3.887,52)

Bestemmingsfonds(en)

(0,00)
(3.001,62)

(0,00)
(3.887,52)

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

(0,00)
(0,00)
(761,40)

(0,00)
(0,00)
(536,80)

(3.763,02)

(4.424,32)

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten 2020/2021
2020/2021
€

Begroting
€

2019/2020
€

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(2.083,00)

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

(5.670,55)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

Baten van andere organisaties
Som van de geworven baten

(2.083,00)
(2.083,00)

(0,00)
(0,00)

(5.670,55)
(5.670,55)

Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten
Overige baten
Som van de baten

(0,00)
(0,00)
(2.083,00)

(0,00)
(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)
(5.670,55)

2.083,00
0,00
885,90
2.968,90

0,00
0,00
900,00
900,00

7.175,55
638,63
130,50
7.419,13

(885,90)
0,00
(885,90)

(900,00)
0,00
(900,00)

(1.748,58)
638,63
(1.748,58)

(885,90)
0,00
0,00
(885,90)

(900,00)
0,00
0,00
(900,00)

(1.748,58)
0,00
0,00
(1.748,58)

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiele baten en lasten
Saldo financiele baten en lasten
Saldo van baten en (lasten)
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging / (onttrekking) aan:
- Overige reserves
- Bestemmingsreserves
- Bestemmingsfonds
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
Stichting Rotary Service Amsterdam Blauw is gevestigd aan de Utrechtsedwarsstraat 89 in
Amsterdam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer
52168328. De stichting is opgericht op 28 februari 2011. Het doel van de stichting is het werven
van gelden ten behoeve van doelen van algemeen maatschappelijk belang door onder andere
het organiseren van evenementen.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. De stichting kent
een gebroken boekjaar en loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Toegepaste standaard
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
en in het bijzonder RJ 650 Fondsenwervende Organisaties.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting.
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Liquide middelen

Rekening-courant

30.06.2021
€

30.06.2020
€

3.763,02
3.763,02

4.424,32
4.424,32

Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO Bank en staat ter vrije
beschikking en op naam van de stichting. Er wordt binnen de stichting geen actief treasury beleid
gevoerd.

Algemene reserve
30.06.2021
€

30.06.2020
€

Stand per 1 juli
Saldo staat van baten en lasten

(3.887,52)
885,90

(6.161,65)
2.274,13

Saldo per 30 juni

(3.001,62)

(3.887,52)

De algemene reserve vormt het weerstandsvermogen van de stichting en kan de de niet
structurele begrotings- en rekeningstekorten opvangen. In 2020/2021 vangt de algemene
reserve het tekort van € 885,90 op.

Overlopende passiva
De overlopende passiva kan als volgt worden gespecificeerd:

Nog te ontvangen factuur inzake statutenwijziging
Kosten betalingsverkeer juni

30.06.2021
€

30.06.2020
€

(750,00)
(11,40)
(761,40)

(0,00)
(11,25)
(11,25)
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Niet uit de balans blijkende verplichting
De stichting heeft een garantstelling van € 2.000 afgegeven voor project Binod.
Baten uit gezamenlijke acties

Baten uit gezamenlijke acties

2020/2021
€

Begroting
€

2019/2020
€

(2.083,00)
(2.083,00)

(0,00)
(0,00)

(5.670,55)
(5.670,55)

Besteed aan doelstelling
2018/2019
€
Bijdrage Rotary Foundation
Bijdrage Wereldwijde Rotaryactie INDIA NU!

(1.083,00)
(1.000,00)
(2.083,00)

Rotary Foundation
The Rotary Foundation (TRF) is de eigen wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotary
leden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting
(meer dan US $ 180 mln per jaar) als in termen van wereldwijde reikwijdte. TRF kan op
wereldschaal projecten laten uitvoeren die een groot effect geven, zoals de bekende Polioacties.
Het Annual Programs Fund heeft als doel de programma’s van TRF financieel mogelijk te maken.
Het is een ‘doorstroomfonds’ omdat er géén vermogensopbouw plaats vindt, alle donaties
worden besteed aan de verschillende projecten. Drie jaar vóór het project uitgevoerd wordt is
bekend hoeveel geld er tenminste beschikbaar is voor de diverse programma’s. Dit maakt de
planning van projecten en de allocatie van gelden tot op het laagste (club)niveau al in een vroeg
stadium mogelijk. De beleggingsopbrengsten in die drie jaar wordt o.a. aangewend om de
onkosten die TRF zelf maakt te bestrijden.
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

6/7

Stichting Rotary Service Amsterdam Blauw

Wereldwijde Rotaryactie INDIA NU!
Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam en de Indiase Rotaryclub Visakhapatnam ondersteunen
samen al ruim 10 jaar de CAMPUS, waar 150 kinderen met een beperking wonen en 850
kinderen zorg aan huis krijgen. Deze CAMPUS is met gezondheidszorg en voedselvoorziening van
onschatbare waarde in één van de armste regio’s van India. COVID-19 heeft hard toegeslagen.
Voor € 55.000 kan er de komende twee maanden gezorgd worden voor ca. 500 COVID-patiënten
uit de omliggende dorpen van de CAMPUS met: voldoende zuurstofcilinders,
beademingsapparatuur, ambulancevervoer, zuurstofmeters, medicijnen, hygiëne- en
voedselpakketten en maaltijden voor de kinderen en hun gezinnen. En last but not least:
voldoende beschermingsmateriaal voor de staf die het veld in gaat.
Kosten beheer en administratie

Bankkosten
Notariskosten

2020/2021
€

Begroting
€

2019/2020
€

135,00
750,00
885,00

150,00
750,00
900,00

130,50
0,00
130,50

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen vermeldigingswaardige gebeurtenissen na balansdatum voor gedaan.
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 13 oktober 2021.

Paul te Bokkel
Voorzitter

Hans Veenman
Secretaris

Mathijs Snel
Penningmeester
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