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ALGEMENE GEGEVENS 
 
Naam    Stichting Community Service van de Rotary Club Breda 
Adres    Seminarieweg 12 
Postcode  4854 CA  
Woonplaats  Bavel 
website  www.rotary.nl/breda 
 
RSIN   816094792 
KvK nummer  41102859 
Bankrekening IBAN:NL16ABNA0520022122/BIC:ABNANL2A 
 
 
DOELSTELLING 
	
De stichting stelt zich ten doel  het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan 
personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk 
belang, die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen, alsmede 
aan instellingen, die zich de bevordering van de cultuur tot taak stellen en al hetgeen 
daarmede in de ruimste zinverband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 
 
BESTUUR 
 
Voorzitter    de heer G.H. Hoefsloot 
Secretaris/penningmeester de heer G.P.A. Dirven 
 
De bestuursleden zijn alleen zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de 
Stichting Community Service van de Rotary Club Breda. 
 
 
BELEIDSPLAN 
 
Beleid 
De stichting heeft als doel met name lokale activiteiten te ondersteunen, naast, waar 
mogelijk, door Rotary Nederland aanbevolen initiatieven. 
Binnen de Rotary Club Breda functioneert een commissie Community Service die 
aanvragen voor ondersteuning selecteert en beoordeelt. Daarnaast selecteert deze 
commissie te ondersteunen projecten en initieert acties voor fondsenwerving. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden van de stichting in samenwerking met de commissie Community 
Service bestaan uit het jaarlijks organiseren van een première filmavond voor het 
goede doel, het (mede) organiseren van een vaartocht voor ouderen in de Biesbosch 
in samenwerking met Rotary Club Zevenbergen e.o. en het in samenwerking met de 
4 andere Bredase Rotary clubs organiseren van de Bredase Santa Run. 
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Werving van fondsen 
De stichting werft in het begin van het boekjaar vrijwillige bijdragen en periodieke 
schenkingen van de individuele leden van de Rotary Club Breda. 
Daarnaast worden fundraising activiteiten ontplooid in de vorm van verkoop van 
toegangskaarten voor de filmavond en het werven van sponsoren door directe 
contacten met zowel privé als zakelijke contacten uit de netwerken van de Rotary 
leden. 
 
Beheer en besteding van gelden 
De fondsen van de stichting zijn relatief bescheiden en worden beheerd door de 
penningmeester. 
De besteding van de fondsen gebeurt in overleg met de Commissie Community 
Service en na verkregen goedkeuring van projecten en donaties door de vergadering 
van Rotary clubleden.  
 
BELONINGSBELEID 
 
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. 
De bestuursleden noch de individuele leden van de Rotary Club Breda ontvangen 
een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichtte werkzaamheden ten behoeve 
van de stichting. 
 
VERSLAG VAN DE UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 
 
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar zijn 
een drietal activiteiten georganiseerd. 
 
Op 13 oktober 2016 werd een filmavond (voor het 7e jaar op rij) voor het goede doel 
georganiseerd, ditmaal met de première voor Breda van de film “ Inferno”. 
Doel was dit keer middelen bijeen te brengen voor Stichting Steungezin te Breda; ca. 
400 gasten brachten netto € 14.000 bijeen. 
 
Op 21 december 2016 werd voor de 5e maal in samenwerking met de andere 
Bredase Rotary Clubs de Rotary Santarun Breda 2016 georganiseerd. Het was 
wederom een rood en bruisend feest met een netto opbrengst van € 17.500 voor 
Serious Request. De penvoering voor deze activiteit is overigens niet via de boeken 
van onze stichting gelopen. 
 
Op 21 juni 2017 werd in samenwerking met de Rotaryclub Zevenbergen e.o. de 
jaarlijkse vaartocht voor ouderen in de Biesbosch georganiseerd, waarmee 225 
ouderen en begeleiders een gezellige middag en avond werd bezorgd. 
 
Daarnaast werden in het boekjaar donaties gedaan aan de Grote Kerk in Breda voor 
de aanschaf van een nieuwe klok voor het Carillon, aan Serious Request, aan 
Stichting Sinterklaas Comité Breda en aan Stichting Breda AED Proof. 
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 

 
Balans 30.06.2017  30.06.2016 
    
Activa €  €  
    
Vorderingen 0  50 
Liquide middelen 22.367  31.608 
Totaal activa 22.367  31.658 
    
Passiva    
    
Algemene reserve 13.087  19.782 
Reservering toekomstige Biesbosch tochten 9.280  11.776 
Schulden op korte termijn 0  100 
Totaal passiva 22.367  31.658 
	

Staat van baten en lasten over de periode  
1 juli -30 juni  

   
 

2016/2017 

  
 

2015/2016 
   €  € 
Baten:      
Jaarbijdragen en periodieke schenkingen   4.920  5.370 
Overige schenkingen    450  200 
Fundraising   22.538  21.473 
District Grant Biesbosch tocht   1.700  0 
Interest   0  81 
Totaal baten   29.608          27.124 
      
Lasten:      
Kosten organiseren projecten   8.392  7.526 
Donaties   27.786  14.242 
Algemene kosten en bankkosten                125               174 
Totaal lasten           36.303          21.942 
      
Nadelig resp. voordelig resultaat   - 6.695  5.182 
	
Toelichting 
De financiële verantwoording is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij 
het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de bedragen opgenomen tegen 
nominale waarde. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de periode waar zij 
betrekking op hebben. 
 
De algemene reserve dient als buffer om ook in toekomstige jaren de doelstelling van 
de stichting te kunnen realiseren.	
 
  


