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Jaarverslag van het bestuur 
 
Oprichting en boekjaar 
Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap is per 10 december 2010 opgericht. Het boekjaar van 
de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
Doelstelling 
De doelstelling van de stichting betreft de uitvoering van activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van 
het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die 
hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde 
maatschappelijke noden tot taak stellen. 
Vestigingsadres 
Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap is feitelijk gevestigd op Van Aelstlaan 41, 5503 BB te 
Veldhoven. De vennootschap is statutair gevestigd te Eindhoven. 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:  De heer M.Bender, voorzitter  Mevrouw E. Metzemaekers-Van Eijk, Secretaris  De heer F. Smit, Penningmeester 
 ANBI-status 
Over de periode vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december 2013 is de stichting door de 
Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voorts is de stichting vanaf 1 
januari 2015 aangewezen als ANBI.  
Personeel 
Er zijn geen medewerkers in dienst bij de stichting. 
 Investeringen boekjaar 2014/2015 
Door de stichting zijn geen investeringen gedaan tijdens het boekjaar 2014/2015. Ook voor het boekjaar 
2015/2016 worden geen investeringen verwacht. 
 Exploitatieresultaat boekjaar 2014/2015 
Over het boekjaar 2014/2015 is een exploitatieresultaat gerealiseerd van € 17.841 (2013/2014: € 625). Het 
totaal bedrag aan bedrag bedroeg € 35.468 (2013/2014: € 5.710). Hierna wordt nader ingegaan op de baten en 
lasten. Het exploitatieresultaat is als volgt bestemd in de jaarrekening: 
 2014/2015 
  

 € 
  
Toevoeging aan bestemmingsreserves 19.757 
Onttrekking van bestemmingsreserves (6.720) 
Toevoeging aan overige reserves 4.804 
Onttrekking van bestemmingsreserves 0 
  

 17.841 
  

 
Het bestuur verwacht voor het boekjaar 2015/2016 een negatief resultaat circa € 15.000. Het negatieve 
resultaat hangt samen met voorgenomen te verstrekken bijdragen voor projecten (zie ook hierna onder baten). 
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Financiële positie per 30 juni 2015 
Er zijn geen schulden ultimo boekjaar (per 30 juni 2014 evenmin). De bezittingen bestaan zowel per 30 juni 
2015 als per 30 juni 2014 geheel uit liquide middelen. Het totaalbedrag aan eigen vermogen bedroeg per 30 juni 
2015 € 25.373 (per 30 juni 2014: € 7.532), waarvan € 19.757 betrekking heeft op bestemmingsreserves (per 30 
juni 2014: € 6.720). 
Baten boekjaar 2014/2015 
Leden donaties 
Gedurende het clubjaar 2014/2015 hebben de leden totaal € 3.925 bijgedragen. 
Project Filippijnen  
Dit project betreft hulp bij herinrichting van de Special Education Department (SPED) van the New Ormoc City 
National Highschool dove kinderen in Ormoc, Leyte, Philippijnen. De regio is ernstig beschadigd door de tyfoon 
Haiyan en later Hagupit. In samenwerking met de RC Ormoc Bay is in het jaar 2014/2015 een project opgestart 
voor het verschaffen van les- en leermiddelen, herinrichting van de school en het mogelijk maken van "Rolling 
Stores": Busjes van waaruit producten (bv. eten) vermarkt kunnen worden. De door de Stichting in 
samenwerking met de Rotaryclub georganiseerde benefietavond "Rolling Stores" op 24 januari 2015 leverde 
tezamen met een deel (€ 5.500) van de ontvangen donatie van de Stichting Rosote van totaal € 10.500 en een 
ontvangen donatie van de Rotaryclub Münchner Freiheit van € 1.000 een positief resultaat op van € 14.757 dat 
is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Gezien de hoogte van dit resultaat is de gedane toezegging in 
2013/2014 van € 3.000 onttrokken in 2014/2015. De Stichting is voornemens het Filippijnen project in 
2015/2016 met $ 15.000 ondersteunen, ca. € 13.000, afhankelijk van de dollarkoers. Dit bedrag kan door een 
Global Grant van de Rotary Foundation nog aanzienlijk worden verhoogd, een verzoek voor de Global Grant is 
ingediend.  
Project Training for life 
Dit project in samenwerking met de Stichting Training for life gaat lopen in het jaar 2015/2016, in het bijzonder 
met een fundraising actie in het 4e kwartaal van 2015. Deze stichting heeft als doel om door training van 
verloskundige teams in Afrika, te beginnen in Kampala, Oeganda, moeder en kind sterfte substantieel terug te 
brengen. Het bestuur is voornemens € 5.000 van de donatie ad € 10.500 van de Stichting Rosote in het jaar 
2015/2016 ten goede te laten komen van dit project Training for Life (Oeganda), mede om voor dit project een 
Global Grant aanvraag zo zeker mogelijk te stellen.  
Lasten boekjaar 2014/2015 
Rotary Foundation 
Als actief lid van Rotary International heeft de club in 2014/2015 € 2.059 = $ 2.300 overgemaakt als donatie 
naar Rotary Foundation ter ondersteuning van de diverse wereldwijde projecten die Rotary Foundation 
ondersteunt (o.a. “End Polio Now”). Dit bedrag was $ 100 per lid bij 23 leden. 
Vrijwilligersproject Rond Eindhoven 
Vanuit het succesvolle project "Vrijwilligersfeest" van oktober 2011, waarbij de vrijwilligers van de regio 
Eindhoven in het zonnetje werden gezet, was door een positieve balans per 30 juni 2014 nog € 2.970 
beschikbaar voor de ondersteuning van lokale vrijwilligersprojecten. Deze gelden zijn toegewezen aan 
kleinschalige vrijwilligersprojecten in nauw overleg met de Avenue Community Services van de Rotaryclub. Een 
van de projecten is het scouten van docenten t.b.v. de vrijwilligersacademie. Het bedrag van € 2.970 is op 10 
februari 2015 gedoneerd voor de aankoop van computerapparatuur die gebruikt wordt door de 
vrijwilligersacademie. 
Vrijwilligersproject Herdenking en bewustwording bombardement op Zeelst/Welschap 1944 
Ten laste van de bestemmingsreserve is een bedrag van € 750 gedoneerd ten behoeve van dit project dat 
plaatsvond op 17 september 2014 middels lesmateriaal en een herdenkingsboek. 
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Eindhoven, 6 oktober 2015 
Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap 
 
 
 
 
Bestuur: 
M.Bender, voorzitter                           E. Metzemaekers-Van Eijk, Secretaris                        F. Smit, Penningmeester 
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Jaarrekening 
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Balans per 30 juni 2015 
 (na bestemming exploitatieresultaat) 
 
 Activa 30 juni 2015 30 juni 2014 
    

  Ref. € € € € 
 

       
 Vlottende activa      
 Liquide middelen 1. 25.373  7.532  
 

      
    25.373  7.532 
       
       
       

    25.373  7.532 
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Passiva 30 juni 2015 30 juni 2014 
   

 Ref. € € € € 
       
 Eigen vermogen      
 Bestemmingsreserves 2. 19.757  6.720  
 Overige reserves 3. 5.616  812  
       
    25.373  7.532 
       
       

    25.373  7.532 
      1 
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Staat van baten en lasten over 2014/2015 
 
 

   2014/2015 2013/2014 
     

  Ref. € € € € 
       
 Bijdragen leden Rotary Club Eindhoven-
Welschap   3.925  5.350 
 Bijdragen project Rolling Stores   20.014  0 
 Donatie project Rolling Stores door Rotary Club 
Münchner Freiheit   1.000  0 
 Bijdragen project Alpe d'Huzes   0  286 
 Donatie Stichting Rosote   10.500  0 
 Rentebaten 4.  29  74 
      v 

 Totaal baten   35.468  5.710 
       
 Project Rolling Stores  11.757  0  
 Vrijwilligersproject rond Eindhoven  2.969  0  
 Vrijwilligersproject Herdenking en 
bewustwording bombardement op Zeelst/ 
Welschap  750  0  
 Project Summercamp  0  2.273  
 Project Alpe d'Huzes  0  500  
 Project Rotary Youth Leadership Award  0  275  
 Stichting Rotary Foundation Nederland  2.059  1.850  
 Bankrente en kosten 4. 92  187  
       

 Totaal lasten   17.627  5.085 
       

 Exploitatieresultaat   17.841  625 
       

       
 Bestemming exploitatieresultaat      
 Toevoeging aan bestemmingsreserves   19.757  3.750 
 Onttrekking van bestemmingsreserves   (6.720)  (3.023) 
 Toevoeging aan overige reserves   4.804  0 
 Onttrekking van bestemmingsreserves   0  (102) 
       

    17.841  625 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 Algemene toelichting Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap bestaan voornamelijk uit  het 
bijdragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke 
en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang 
die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. 
Over de periode vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december 2013 is de stichting door de 
Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voorts is de stichting vanaf  
1 januari 2015 aangewezen als ANBI.  
Oprichting 
Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap is per 10 december 2010 opgericht. 
Vestigingsadres 
Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap is feitelijk gevestigd op Van Aelstlaan 41, 5503 BB te 
Veldhoven. De vennootschap is statutair gevestigd te Eindhoven. 
Schattingen  
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap zich verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
Begroting 
De begrotingscijfers en verschillenanalyse zijn niet opgenomen in de jaarrekening, omdat de begroting niet als 
belangrijk stuurinstrument voor de beheersing van de activiteiten wordt gehanteerd. 
Algemene grondslagen Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine 
organisaties zonder winststreven”, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De cijfers over 2014/2015 zijn, daar waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013/2014 
mogelijk te maken.  
Vreemde valuta 
Functionele valuta 
De posten in de jaarrekening van Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap worden 
gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is 
zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap. 
Transacties, vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum. 
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Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per 
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten 
laste van de winst-en-verliesrekening. 
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd. 
Opbrengstverantwoording 
Algemeen 
De opbrengsten omvatten bijdragen, donaties en rentebaten. 
Verlenen van diensten 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 
Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
Financiële lasten 
Rentelasten 
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. 
  



 

 

 Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap, Eindhoven Pagina 13 van 18 
 

1. Liquide middelen 
 30-06-2015 30-06-2014 
   

 € € 
   
ABN AMRO Bank, rekening-courant 21.786 3.207 
ABN AMRO Bank, rekening-courant projecten 0 17 
ABN AMRO Bank, spaarrekening 3.587 4.308 

   

 25.373 7.532 
   

 
2. Bestemmingsreserves 
 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Stand per 1 juli 6.720 5.993 
Toevoeging 19.757 3.750 
Onttrekking (6.720) (3.023) 
   

Stand per 30 juni 19.757 6.720 
 1  

 
 Vrijwilligersproject Rond Eindhoven 

 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Stand per 1 juli 2.970 3.720 
Toevoeging 0 0 
Onttrekking (2.970) (750) 
   

Stand per 30 juni 0 2.970 
 1  

 
De bestemmingsreserve heeft betrekking op te besteden kosten ten behoeve van een vrijwilligersproject rond 
Eindhoven en komt voort uit een positief saldo van het project Vrijwilligersfeest in het najaar van 2011. 
Gedurende het boekjaar 2014/2015 is € 2.969 onttrokken ten behoeve van Vrijwilligerspunt Eindhoven voor 
aanwending van de Vrijwilligersacademie. Gedurende het boekjaar 2013/2014 is € 750 onttrokken ten behoeve 
van het vrijwilligersproject "Herdenking en bewustwording bombardement op Zeelst/Welschap". 

 Project Summercamp 
 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Stand per 1 juli 0 2.273 
Toevoeging 0 0 
Onttrekking 0 (2.273) 
   

Stand per 30 juni 0 0 
 1  

 
De bestemmingsreserve heeft betrekking op de kosten van het summercamp dat in het boekjaar 2013/2014 
heeft plaatsgevonden. 
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 Project Filippijnen 
 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Stand per 1 juli 3.000 0 
Toevoeging resultaat event project Rolling Stores 8.257 0 
Toevoeging donatie project Rolling Stores 1.000 0 
Toevoeging donatie Stichting Rosote 5.500 0 
Toevoeging 2013/2014 0 3.000 
Onttrekking (3.000) 0 
   

Stand per 30 juni 14.757 3.000 
 1  

 
De bestemmingsreserve heeft betrekking op te besteden kosten ten behoeve van de locale bevolking van 
Filippijnen. Het positief behaalde exploitatieresultaat van het project Rolling Stores is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve. Gezien het behaalde resultaat van het project Rolling Stores en de ontvangen donaties 
voor het project Rolling Stores, is de gedane toevoeging in 2013/2014 onttrokken in 2014/2015. 

 Vrijwilligersproject Herdenking en bewustwording bombardement op Zeelst/Welschap 
 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Stand per 1 juli 0 0 
Toevoeging 0 750 
Onttrekking (750) 0 
   

Stand per 30 juni 0 750 
 1  

 
De bestemmingsreserve heeft betrekking op te besteden kosten ten behoeve van het vrijwilligersproject 
"Herdenking en bewustwording bombardement op Zeelst/Welschap” dat plaatsvond op 17 september 2014 
middels lesmateriaal en een herdenkingsboek. Het project is afgerond in het boekjaar 2014/2015. 

 Project Training for Life 
 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Stand per 1 juli 0 0 
Toevoeging donatie Stichting Rosote 5.000 0 
Onttrekking 0 0 
   

Stand per 30 juni 5.000 0 
 1  

 
De bestemmingsreserve is gevormd voor activiteiten van Stichting Training for Life. Deze stichting heeft als 
doel om door training van verloskundige teams in Afrika de moeder en kind sterfte substantieel terug te 
brengen. 
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3. Overige reserves 
 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Stand per 1 juli 812 914 
Uit bestemming exploitatiesaldo 4.804 (102) 
   

Stand per 30 juni 5.616 812 
 1  

 
4. Financiële baten en lasten 

 

Groepsmaat
-schappijen 

Overige 
verbonden 

maat-
schappijen 

Overig 2014/2015 
Totaal 

2013/2014 

      

 € € € € € 
      
Andere rentebaten en 
soortgelijke opbrengsten   29 29 74 
Rentelasten en soortgelijke 
kosten 0 0 (92) (92) (187) 
      

 0 0 (63) (63) (113) 
      

 
 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Rente bank 29 74 
  2 

 29 74 
   

  Rentelasten en soortgelijke kosten 
 2014/2015 2013/2014 
   

 € € 
   
Bankrente en kosten 92 187 
  2 

 92 187 
   

 
5. Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2013/2014: 
0). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2013/2014: 0). 
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Eindhoven, 6 oktober 2015 
Stichting Sociaal Fonds Rotary Club Eindhoven-Welschap 
 
 
 
 
Bestuur: 
M.Bender, voorzitter                           E. Metzemaekers-Van Eijk, Secretaris                        F. Smit, Penningmeester 
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Overige gegevens 
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Voorstel bestemming exploitatieresultaat 
Door de het bestuur wordt voorgesteld om het exploitatieresultaat over het boekjaar 2014/2015 ad € 17.841 als 
volgt te bestemmen: 
 2014/2015  
  

 

 €  
   
Toevoeging aan bestemmingsreserves 19.757  
Onttrekking van bestemmingsreserves (6.719)  
Toevoeging aan overige reserves 4.803  
Onttrekking van bestemmingsreserves 0  
   

 17.841  
   

 
Dit voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat is reeds in de jaarrekening verwerkt. 


