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Fiscaal nummer: 8161.37.547

Stichting Community Fonds Rotaryclub Dronten
Secretariaat
Duifkruid 1
8255 KK Swifterbant
www.rotary.nl/dronten

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547
Contactgegevens:
Postadres:

Bestuurssamenstelling:

Verslag 2019-2020

Stichting Community Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat, de heer A.J. Kerkvliet
Duifkruid 1
8255 KK Swifterbant
www.rotary.nl/dronten/
L. van Bemmel, voorzitter
P. Dekker, penningmeester
R.M. Bosma beleidsadviseur (vz Avenue CF)

Doelstelling:
Stichting Community Fonds Rotaryclub Dronten is gelieerd aan Rotaryclub Dronten, een serviceorganisatie die deel uitmaakt van de internationale Rotary-organisatie. De leden van Rotaryclub Dronten
verlenen op verschillende manieren steun aan sociaal maatschappelijke doelen zonder onderscheid
van ras, geloof of politieke overtuiging. Wat Rotary is en wat Rotary wil, is in haar ruim 100-jarig bestaan op heel vele manieren en in vele toonaarden verwoord. De volgende omschrijving komt goed
overeen met de hedendaagse rol die Rotary wil vervullen:
''Rotary beoogt in het maatschappelijke leven, in het leven van alle dag, van doodgewone mensen iets te brengen van hetgeen we allemaal bezitten en dat is het vermogen iets in de samenleving te stimuleren.”
Het woord stimuleren betekent impliciet dat we als Rotaryclub Dronten de medemens willen dienen en
dan vooral bij zaken waarin de geïnstitutionaliseerde maatschappij van heden niet of in onvoldoende
mate voorziet.

Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is er op gericht haar doel te realiseren door in de lokale gemeenschap
draagvlak te creëren voor de organisatie van, het participeren in en het actief bijdragen aan projecten
van uiteenlopende aard, alles gericht op het genereren van bijdragen, al dan niet in natura, aan lokale,
regionale en grensoverschrijdende goede doelen. Dit gebeurt geheel op basis van vrijwilligheid.
Daarnaast werkt de Stichting samen met zusterclubs van Rotaryclub Dronten in de regio, in het buitenland en met The Rotary Foundation om kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden te realiseren.
In het verslagjaar 2016-2017 is, samen met Rotaryclub Noordoostpolder (penvoerder) een project
Global Grant Rotary Foundation opgestart met als doel de ondersteuning van een oogziekenhuis,
speciaal gericht op kinderen, in Kenia: het Sabbatia Eye Hospital. Ook andere lokale initiatieven (Stg.
Geert Popkema Jeugdfonds) worden in dit project betrokken. In het Global Grant systeem vindt onder
bepaalde voorwaarden een ruime verdrievoudiging van lokale opbrengsten plaats. Het doel is inmiddels (oktober 2020) bereikt: de opbrengst is ca € 215.000. Daarmee kan het beoogde project worden

gerealiseerd. De Stichting Communityfonds Rotaryclub Dronten had voor dit project een budget uitgetrokken van € 7.500 opgehoogd middels lokale ondersteuning tot € 20.000.
Jaarlijks wordt gestreefd naar de toekenning van een District Grant voor lokale of internationale goede
doelen (verdubbeling van de lokale opbrengst door District Noord van Rotary Nederland). In dit verslagjaar is dat het project Kabbanga in Tanzania. Dit betreft een scholings- en beschermingsproject
voor albino kinderen. Deze kinderen lijden een moeizaam en gevaarlijk bestaan als gevolg van hun
kwaal.
Dit jaar stond vanaf maart 2020 in het teken van de Covid19 pandemie. Vanuit het fonds is hier aandacht aan besteed middels voor voedselpakketten voor kinderen van de Voedselbank, doe-pakketten
voor kinderen in zorginstellingen en een VR-bril voor ziekenhuispersoneel. Totaal € 5.100.
Het Fonds streeft naar steun aan of ontwikkeling van projecten voor de lokale gemeenschap in de
Gemeente Dronten. Voor het komende jaar staat Waterspeelplaats project in de agenda.
De aandacht voor de gevolgen van de pandemie zal ook komend clubjaar volop aanwezig zijn.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden, adviseurs en eventueel bij activiteiten van de Stichting betrokken Rotaryleden ontvangen geen beloning of kostenvergoedingen. Hun inzet is volledig belangeloos.

Jaarverslag activiteiten 2019-2020:
e

District Grant: Mogelijkheden voor een global grant zijn onderzocht. Voor het 1 ondersteuningsproject Kabanga is dit jaar een district grant toegekend van € ca € 2.400, Het Communityfonds heeft
€2.600 bijgedragen.
Overige: Door het Fonds zijn in het verslagjaar kleinere goede doelen ondersteund: een bijdrage aan
KNRM van €1.000 en een bijdrage van € 1.150 aan een EHBO-opleiding van activiteitenvrijwilligers in
Dronten.
Rotary Foundation: de internationale organisatie van Rotary die Global Grants toekent.
In dit boekjaar is hier € 1.800 aan besteed.

Dronten, vastgesteld in december 2020, P. Dekker

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547

Stichting Community Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat, de heer A.J. Kerkvliet
Duifkruid 1

8255 KK Swifterbant
FINANCIEEL OVERZICHT 2019-2020

www.rotary.nl/dronten/

Bijdragen/opbrengsten:
Bijdragen en donaties
Bijdrage individueel
Ditrict Grant
Rente
Overige

2019-2020
€
5.500
€
2.900
€
2.442
€
4
€
€
10.846

Uitgaven
Rotay Foundation
Waterspeelplaats
Project Kabanga
Corona acties
KNRM
EHBO opleiding
Organisatiekosten

€
€
€
€
€
€
€
€

1.800
5.000
5.000
5.091
1.000
1.150
19.041

Tekort 2019-2020

€

-8.195

Balans
Bezittingen, liquide middelen
Af: te betalen posten
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2020

€
€
€

22.864
13.500
9.364

Vermogens verloop:
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2019
Bij: overschot 2019-2020

€
€

17.560
-8.195

Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2020

€

9.365

Vastgesteld in de vergadering Clubzaken van Rotaryclub Dronten in december 2020; verslag P. Dekker

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547

Verslag 2018-2019

Contactgegevens:
Postadres:

Stichting Comm. Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat
Duifkruid 1
8255 KK Swifterbant
www.rotary.nl/dronten

Bestuurssamenstelling:

L. van Bemmel, voorzitter
P. Dekker, penningmeester
A. Postma, beleidsadviseur (vz Avenue CF)

Doelstelling:
Stichting Community Fonds Rotaryclub Dronten is gelieerd aan Rotaryclub Dronten, een serviceorganisatie die deel uitmaakt van de internationale Rotary-organisatie. De leden van Rotaryclub Dronten
verlenen op verschillende manieren steun aan sociaal maatschappelijke doelen zonder onderscheid
van ras, geloof of politieke overtuiging. Wat Rotary is en wat Rotary wil, zijn in haar ruim 100-jarig
bestaan op heel veel wijzen en in vele toonaarden verwoord. Maar de volgende omschrijving komt
goed overeen met de hedendaagse rol die ze wil vervullen:
''Rotary beoogt in het maatschappelijke leven, in het leven van alle dag, van doodgewone mensen iets te brengen van hetgeen we allemaal bezitten en dat is het vermogen iets in de samenleving te stimuleren.”
Het woord stimuleren betekent impliciet dat we als Rotaryclub Dronten de medemens willen dienen en
dan vooral bij zaken waarin de geïnstitutionaliseerde maatschappij van heden niet of in onvoldoende
mate voorziet.

Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is er op gericht haar doel te realiseren door in de lokale gemeenschap
draagvlak te creëren voor de organisatie van, het participeren in en het actief bijdragen aan projecten
van uiteenlopende aard, alles gericht op het genereren van bijdragen, al dan niet in natura, aan lokale,
regionale en grensoverschrijdende goede doelen. Dit gebeurt geheel op basis van vrijwilligheid.
Daarnaast werkt de Stichting samen met zusterclubs van Rotaryclub Dronten in de regio, in het buitenland en met The Rotary Foundation om kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden te realiseren. In het verslagjaar 2016-2017 is, samen met Rotaryclub Noordoostpolder (penvoerder) een project Global Grant Rotary Foundation opgestart met als doel de ondersteuning van een
oog ziekenhuis, speciaal gericht op kinderen, in Kenia: Sabbatial Eye Hospital. Ook andere lokale
initiatieven (Stg. Geert Popkema Jeugdfonds) worden in dit project betrokken. In het Global Grant
systeem vindt onder bepaalde voorwaarden een ruime verdrievoudiging van lokale opbrengsten
plaats. Dit is een langer lopend project omdat lokaal een Rotaryclub dit initiatief mede zal moeten ondersteunen, hetgeen nogal wat tijd vergt in het algemeen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van
een opbrengst van ca. $ 200.000. De Stichting Communityfonds Rotaryclub Dronten heeft voor dit

project een budget uitgetrokken van € 7.500. De contacten ter plaatse in Kenia lopen moeizaam. De
lokale Rotaryclub werkt niet mee. Vanuit Nederland wordt de druk opgevoerd om deze club in beweging te krijgen. Als dat niet tot resultaat leidt zal het project gestopt worden en zal naar alternatieve
aanwending van de fondsen worden gekeken.
Jaarlijks wordt gestreefd naar de toekenning van een District Grant voor lokale of internationale goede
doelen (verdubbeling van de lokale opbrengst door District Noord van Rotary Nederland) .
Voorts is het de bedoeling twee-jaarlijks als club in Dronten mee te doen en sponsorgelden te verwerven in het kader van de landelijke actie Samenloop voor Hoop ten behoeve van het KWF.
Dit jaar is een nieuw initiatief opgestart: de ondersteuning van het project Kabbanga in Tanzania. Dit
betreft een scholings- en beschermingsproject voor albino kinderen. Deze kinderen lijden een moeizaam en gevaarlijk bestaan als gevolg van hun kwaal. Mogelijkheden voor een global grant worden
onderzocht. Leden van Rotaryclub Dronten gaan ter plekke inventariseren wat nodig is en waarmee
deze groep ondersteund kan worden. Met potlood is een bedrag van € 9.000 als startbijdrage genoemd. Komend jaar zal blijken hoe dit verder gaat. De kosten van de gehele reis worden door de
e
betrokkenen zelf betaald. Voor het 1 ondersteunings project ter plaatse wordt komend jaar een district grant aangevraagd voor ca € 2.500.
Het Kerstdiner is niet meer georganiseerd. Naar aanleiding van de laatste keer bleek dat de doelgroep
helaas niet meer in voldoende mate wordt bereikt.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden, adviseurs en eventueel bij activiteiten van de Stichting betrokken Rotaryleden ontvangen geen beloning of kostenvergoedingen. Hun inzet is volledig belangeloos.

Jaarverslag activiteiten 2018-2019:
District Grant: geen
Samenloop voor Hoop. De opbrengst was dit jaar, net als 2 jaar geleden, € 11.000.
Overige: Door het Fonds zijn in het verslagjaar geen kleinere goede doelen ondersteund in geld of
natura. Wel is 1 shelterbox voor Sulawezi , na de aardbeving ter plaatse gefinancierd.
Rotary Foundation : de internationale organisatie van Rotary die Global Grants toekent.
In dit boekjaar is hier € 1.960 aan besteed.
Dronten, vastgesteld in december 2019, P.Dekker

Toevoeging: ten tijde van de publicatie van dit verslag op de website is de Corona-crisis nog gaande.
Vanuit het fonds en de club zijn initiatieven ontplooid ter lokale ondersteuning van met name de groep
kinderen die het moeilijk hebben. Dit gaat vooral om clienten van zorgboerderijen en de voedselbank.

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547

Stichting Comm. Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat
Duifkruid 1

8255 KK Swifterbant
FINANCIEEL OVERZICHT 2018-2019

www.rotary.nl/dronten

Bijdragen/opbrengsten:
Bijdragen en donaties
Hands-on project Perenbomen
Samenloop voor Hoop (KWF)
Rente
Overige

2018-2019
€
5.896
€
100
€
11.000
€
€
€
16.996

Uitgaven
Rotay Foundation
Diverse goede doelen
KWF (SVH)
Shelterbox Sulawezi
Organisatiekosten

€
€
€
€
€
€

1.960
11.000
750
13.710

€

3.286

Bezittingen, liquide middelen
Af: te betalen posten
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2019

€
€
€

25.060
7.500
17.560

Vermogens verloop:
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2018
Bij: overschot 2018-2019

€
€

14.274
3.286

Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2019

€ 17.560

Overschot 2018-2019
Balans

vastgesteld in de vergadering Clubzaken van Rotaryclub Dronten in december 2019; verslag P. Dekker

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547

Verslag 2017-2018

Contactgegevens:
Postadres:

Stichting Comm. Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat
Duifkruid 1
8255 KK Swifterbant
www.rotary.nl/dronten

Bestuurssamenstelling:

L. van Bemmel, voorzitter
P. Dekker, penningmeester
F. van Zwieten (adviseur (vz Avenue CF)

Doelstelling:
Stichting Community Fonds Rotaryclub Dronten is gelieerd aan Rotaryclub Dronten, een serviceorganisatie die deel uitmaakt van de internationale Rotary-organisatie. De leden van Rotaryclub Dronten
verlenen op verschillende manieren steun aan sociaal maatschappelijke doelen zonder onderscheid
van ras, geloof of politieke overtuiging. Wat Rotary is en wat Rotary wil, zijn in haar ruim 100-jarig
bestaan op heel veel wijzen en in vele toonaarden verwoord. Maar de volgende omschrijving komt
goed overeen met de hedendaagse rol die ze wil vervullen:
''Rotary beoogt in het maatschappelijke leven, in het leven van alle dag, van doodgewone mensen iets te brengen van hetgeen we allemaal bezitten en dat is het vermogen iets in de samenleving te stimuleren.”
Het woord stimuleren betekent impliciet dat we als Rotaryclub Dronten de medemens willen dienen en
dan vooral bij zaken waarin de geïnstitutionaliseerde maatschappij van heden niet of in onvoldoende
mate voorziet.

Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is er op gericht haar doel te realiseren door in de lokale gemeenschap
draagvlak te creëren voor de organisatie van, het participeren in en het actief bijdragen aan projecten
van uiteenlopende aard, alles gericht op het genereren van bijdragen, al dan niet in natura, aan lokale,
regionale en grensoverschrijdende goede doelen. Dit gebeurt geheel op basis van vrijwilligheid.
Daarnaast werkt de Stichting samen met zusterclubs van Rotaryclub Dronten in de regio, in het buitenland en met The Rotary Foundation om kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden te realiseren. In het vorige verslagjaar 2016-2017 is, samen met Rotaryclub Noordoostpolder
(penvoerder) een project Global Grant Rotary Foundation opgestart met als doel de ondersteuning
van een oog ziekenhuis, speciaal gericht op kinderen, in Kenia: Sabbatia Eye Hospital. Ook andere
lokale initiatieven (Stg. Geert Popkema Jeugdfonds) worden in dit project betrokken. In het Global
Grant systeem vindt onder bepaalde voorwaarden een ruime verdrievoudiging van lokale opbrengsten
plaats. Dit is een langer lopend project omdat lokaal een Rotaryclub dit initiatief mede zal moeten ondersteunen, hetgeen nogal wat tijd vergt in het algemeen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van

een opbrengst van ca. $ 200.000. De Stichting Communityfonds Rotaryclub Dronten heeft het budget
voor dit project dit jaar opgetrokken naar een totale bijdrage van € 7.500.
Jaarlijks wordt gestreefd naar de toekenning van een District Grant voor lokale of internationale goede
doelen. In het jaar 2017-2018 is een District Grant (verdubbeling van de eigen opbrengst door Rotary
District Noord) toegekend ten behoeve van een geschiedschrijvingsproject over de oorspronkelijke
inwoners van Bolivia.
Voorts is het de bedoeling tweejaarlijks als club in Dronten mee te doen en sponsorgelden te verwerven in het kader van de landelijke actie Samenloop voor Hoop ten behoeve van het KWF.
Komend jaar wordt een nieuw initiatief opgestart: de ondersteuning van het project Kabbanga in Tanzania. Dit betreft een scholings- en beschermingsproject voor albino kinderen. Deze kinderen lijden
een moeizaam en gevaarlijk bestaan als gevolg van hun kwaal.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden, adviseurs en eventueel bij activiteiten van de Stichting betrokken Rotaryleden ontvangen geen beloning of kostenvergoedingen. Hun inzet is volledig belangeloos.

Jaarverslag activiteiten 2017-2018:
District Grant: Het Project Bolivia is uitgevoerd in het seizoen 2017-2018.
Kerstdiner: Voor de groep mensen waarvoor het genieten van een kerstdiner niet direct tot de mogelijkheden behoort, organiseerde Rotaryclub Dronten dit jaar weer een kerstdiner. Ca. 100 mensen,
benadert met behulp van de Gemeente Dronten hebben daarvan genoten.
Perenbomen project:
Dit seizoen is er een hands-on actie actie uitgevoerd, die bestond uit het rooien van 40 jaar oude perenbomen en die te herplaatsen op markante locaties in Dronten en (op incidenteel verzoek) in de
regio. Dit project heeft netto ruim € 12.000 opgebracht.
Overige: Door het Fonds zijn in het verslagjaar diverse kleinere goede doelen ondersteund in geld of
natura (o.a. 2 shelterboxen voor de Dominicaanse Republiek na de orkaan Cathrina). Ten behoeve
van het GG-project Sabbatia Eye Hospital in Kenia is € 5.000 gereserveerd.
Rotary Foundation: de internationale organisatie van Rotary die Global Grants toekent.
In dit boekjaar is hier € 1.960 aan besteed.

Dronten, vastgesteld in november 2018, P.Dekker

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547

Stichting Comm. Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat
Duifkruid 1

8255 KK Swifterbant
FINANCIEEL OVERZICHT 2017-2018

www.rotary.nl/dronten

Bijdragen/opbrengsten:
Bijdragen en donaties
tbv Bolivia project, incl gift
Hands-on project Perenbomen
Rente
Overige

Uitgaven
Project Sabattia Eye Hosp. Kenia, Global Grant, via RC NOP
Rotay Foundation
Diverse goede doelen
Project Bolivia (Distrct Grant)
Kosten project Perenbomen
Shelterboxen Dominic. Rep.
Kerstdiner tbv eenzamen Dronten
Organisatiekosten

2017-2018
€
6.059
€
4.625
€
15.725
€
€
€
26.409

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000
1.960
250
4.632
3.150
1.500
1.429
180
18.101

€

8.308

Bezittingen, liquide middelen
Af: te betalen posten
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2018

€
€
€

24.924
10.650
14.274

Vermogens verloop:
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2017
Bij: overschot 2017-2018

€
€

5.966
8.308

Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2018

€ 14.274

Overschot 2017-2018
Balans

vastgesteld in de vergadering Clubzaken van Rotaryclub Dronten in november 2018; verslag P. Dekker

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547

Verslag 2016-2017

Contactgegevens:
Postadres:

Stichting Comm. Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat
Duifkruid 1
8255 KK Swifterbant
www.rotary.nl/dronten

Bestuurssamenstelling:

L. van Bemmel, voorzitter
P. Dekker, penningmeester
H. Noome, beleidsadviseur (vz Avenue CF)

Doelstelling:
Stichting Community Fonds Rotaryclub Dronten is gelieerd aan Rotaryclub Dronten, een serviceorganisatie die deel uitmaakt van de internationale Rotary-organisatie. De leden van Rotaryclub Dronten
verlenen op verschillende manieren steun aan sociaal maatschappelijke doelen zonder onderscheid
van ras, geloof of politieke overtuiging. Wat Rotary is en wat Rotary wil, zijn in haar ruim 100-jarig
bestaan op heel veel wijzen en in vele toonaarden verwoord. Maar de volgende omschrijving komt
goed overeen met de hedendaagse rol die ze wil vervullen:
''Rotary beoogt in het maatschappelijke leven, in het leven van alle dag, van doodgewone mensen iets te brengen van hetgeen we allemaal bezitten en dat is het vermogen iets in de samenleving te stimuleren.”
Het woord stimuleren betekent impliciet dat we als Rotaryclub Dronten de medemens willen dienen en
dan vooral bij zaken waarin de geïnstitutionaliseerde maatschappij van heden niet of in onvoldoende
mate voorziet.

Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is er op gericht haar doel te realiseren door in de lokale gemeenschap
draagvlak te creëren voor de organisatie van, het participeren in en het actief bijdragen aan projecten
van uiteenlopende aard, alles gericht op het genereren van bijdragen, al dan niet in natura, aan lokale,
regionale en grensoverschrijdende goede doelen. Dit gebeurt geheel op basis van vrijwilligheid.
Daarnaast werkt de Stichting samen met zusterclubs van Rotaryclub Dronten in de regio, in het buitenland en met The Rotary Foundation om kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden te realiseren. In het jaar 2016-2017 is, samen met Rotaryclub Noordoostpolder (penvoerder) een
project Global Grant Rotary Foundation opgestart met als doel de ondersteuning van een oog ziekenhuis, speciaal gericht op kinderen, in Kenia: Sabbatia Eye Hospital. Ook andere lokale initiatieven
(Stg. Geert Popkema Jeugdfonds) worden in dit project betrokken. In het Global Grant systeem vindt
onder bepaalde voorwaarden een ruime verdrievoudiging van lokale opbrengsten plaats. Dit is een
langer lopend project omdat lokaal een Rotaryclub dit initiatief mede zal moeten ondersteunen, hetgeen nogal wat tijd vergt in het algemeen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een opbrengst

van ca. $ 200.000. De Stichting Communityfonds Rotaryclub Dronten streeft naar een bijdrage van €
7.500.
Jaarlijks wordt gestreefd naar de toekenning van een District Grant voor lokale of internationale goede
doelen. In het komende jaar 2017-2018 wordt een District Grant (verdubbeling van de eigen opbrengst
door Rotary District Noord) aangevraagd ten behoeve van een geschiedschrijvingsproject over de
oorspronkelijke inwoners van Bolivia.
Voorts is het de bedoeling tweejaarlijks als club in Dronten mee te doen en sponsorgelden te verwerven in het kader van de landelijke actie Samenloop voor Hoop ten behoeve van het KWF.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden, adviseurs en eventueel bij activiteiten van de Stichting betrokken Rotaryleden ontvangen geen beloning of kostenvergoedingen. Hun inzet is volledig belangeloos.

Jaarverslag 2016-2017:
Deelname Samenloop voor Hoop: De grootste activiteit dit jaar was de deelname van de Rotaryclub
aan de elke twee jaar in Dronten georganiseerde Samenloop voor Hoop. De Stichting organiseert dit
ten behoeve van de Club. De opbrengst bedroeg € 11.000 ten behoeve van het KWF.
District Grant: Het Project Bolivia zal worden uitgevoerd in het seizoen 2017-2018.
Kerstdiner: Voor de groep mensen waarvoor het genieten van een kerstdiner niet direct tot de mogelijkheden behoort, organiseert Rotaryclub Dronten regelmatig een kerstdiner. Ca. 100 mensen, benadert met behulp van de Gemeente Dronten, genieten dan van een heerlijk kerstdiner en kunnen luisteren naar een kerstverhaal. Dit seizoen is dat niet georganiseerd. Komend jaar staat het wel weer op
de planning.
Overige: Door het Fonds zijn in het verslagjaar diverse kleinere lokale goede doelen ondersteund in
geld of natura (o.a. Huis voor Taal t.b.v. asielzoekers). Ten behoeve van het GG-project Sabbatia Eye
Hospital in Kenia is € 2.500 gereserveerd
Rotary Foundation: de internationale organisatie van Rotary die Global Grants toekent.
In dit boekjaar is hier € 1.960 aan besteed.

Dronten, vastgesteld in november 2017, P.Dekker

STICHTING COMMUNITYFONDS ROTARY CLUB DRONTEN
Fiscaal nummer: 8161.37.547

Stichting Comm. Fonds RC Dronten
t.a.v. secretariaat
Duifkruid 1

8255 KK Swifterbant
FINANCIEEL OVERZICHT 2016-2017

www.rotary.nl/dronten

Bijdragen/opbrengsten:
Bijdragen en donaties
District Grant
Hands-on projecten
Samenloop voor Hoop (KWF)
Rente
Overige

2016-2017
€
6.023
€
€
1.500
€
11.000
€
11
€
€
18.534

Uitgaven
Project Sabattia Eye Hosp. Kenia
Rotay Foundation
Diverse goede doelen
KWF, (SVH)
Huis voor Taal, Meerpaal Dronten
Organisatiekosten

€
€
€
€
€
€
€

2.500
1.960
250
11.000
743
277
16.730

Overschot 2016-2017

€

1.804

Balans
Bezittingen, liquide middelen
Af: te betalen posten
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2017

€
€
€

9.049
3.083
5.966

Vermogens verloop:
Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2016
Bij: overschot 2016-2017

€
€

4.162
1.804

Saldo besteedbaar vermogen per 30 juni 2017

€

5.966

vastgesteld in de vergadering Clubzaken van Rotaryclub Dronten in november 2017; verslag P. Dekker

