Begeleidend schrijven bij de jaarstukken 2018/2019/2020 van de Stichting Community Service
Rotary Club Arnhem.
De jaarrekening 2018/2019 met daarin opgenomen de begroting 2019/2020
De begroting 2018/2019 sloot af met een tekort van € 6.220,00.
Dit is een tekort geworden van € 4.024,65.
M.a.w. de doelstellingen die we hebben neergelegd in beleidsstukken en daaraan gekoppeld de
budgetten zijn nagenoeg gehaald.
Ook het stappenplan om te komen tot een gering vermogen op 30 juni 2020 wordt op deze wijze
gehaald.
Voor de grote projecten die we willen steunen, zoals De Nacht van de Eusebius, zal per project een
projectgroep worden samen gesteld. De betrokken projectgroep maakt een goed financieel plan,
stemt af en overlegt met de penningmeester. De grenzen worden duidelijk afgesproken waar de
project-penningmeester zich aan dient te houden en wat hij/zij dient te bewaken. In de
projectvoortgang wordt hiervan verslag gedaan aan de leden van RCA.
Mogelijk vragen we aan de leden een extra “vrijwillige “ bijdrage om het tekort van de exploitatie van
De Nacht van de Eusebius aan te zuiveren.
Daarnaast zijn er ook projecten die een eenmalige financiële ondersteuning vragen. Dat moet
bekostigd kunnen worden door de “vrijwillige” bijdrage die van de leden wordt gevraagd: € 55,-- per
lid. Dit is op jaarbasis 54 leden x € 55,00 = € 2.970,00. Dit is in het clubjaar 2018/2019 nagenoeg
gehaald. Aan de oproep om een vrijwillige bijdrage over te maken naar de bankrekening van de
Stichting Community Service is gehoor gegeven.
Het clubjaar 2018/2019 zal een lustrumjaar moeten worden waarin we veel projecten financieel gaan
ondersteunen. Begroot is er € 7.500,00 aan financiële steun aan projecten. Dit moet nog nader
worden ingevuld door de pijler projecten.
Balans:
Het vermogen neemt af met € 5.473,58 en wordt het vrij vermogen per 1 juli 2019:
€ 8.720,09.

Aldus opgemaakt: Veenendaal 4 september 2019
Alex Braakhekke, penningmeester RCA.

