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De Frans Gijzelsstichting geeft vorm aan de communityservice van de leden van Rotaryclub Heerlen 

 
Heerlen, 18 februari 2021 

 
Geachte lezer, 
 
Hierbij de begroting voor de Frans Gijzelsstichting voor het jaar 2021. 
In het komende jaar 2021 zullen naar verwachting de inkomsten voor de Frans Gijzelsstichting 
afnemen. Dit komt enerzijds door het mogelijk vertrek van een aantal leden (als gevolg van de 
omvorming van de RC Heerlen van een wekelijkse vrijdagmiddagmiddagclub naar een tweewekelijkse 
dinsdagavondclub en de huidige leeftijdsopbouw), anderzijds door een mogelijke lagere financiële 
bijdrage /donatie die de individuele leden afdragen aan de Frans Gijzelsstichting dan in het verleden. 
Doordat de inkomsten van de Frans Gijzelsstichting volledig bestaan uit donaties van de leden van de 
Rotary Club Heerlen zal bovenstaande zijn weerslag kunnen hebben op de hoogte van de uitgaven in 
het jaar 2021. 
Gestreefd wordt telkens naar een reserve van de Frans Gijzelsstichting van minimaal de inkomsten 
van het financiële boekjaar daarvoor. Dit om de continuiteit van de uitgaven van de Frans 
Gijzelsstichting niet in gevaar te brengen. Momenteel is echter het eigen vermogen daar nog meer 
dan toereikend genoeg voor (eigen vermogen 31 dec 2020 was € 35.533). 
 
Onderstaande begroting voor het jaar 2021 is dus een richtlijn voor de te verwachten inkomsten én 
uitgaven van de Frans Gijzelsstichting (zoveel mogelijk gebaseerd op de trends uit voorgaande jaren). 
 
Inkomsten: 
 
Aantal leden Rotary Club Heerlen dd 18 februari 2021: 35  
Gemiddeld donatiebedrag per jaar (obv 2020): € 13.950 / 34 betalende leden = € 410,- per lid 
 
Totaal aan verwachte inkomsten in 2021: 34 x € 410 = € 13.940,- 
 
Uitgaven: 
 
Uitgaven worden gedaan aan hand van binnengekomen aanvragen, die vervolgens door het bestuur 
positief worden beoordeeld. Tevens worden de eerder gedane toezeggingen hierin meegenomen. 
 
Totaal aan verwachte uitgaven in 2021: € 15.000. 
De vrije reserves voor nieuwe projecten is dan: 
€ 35.533 –  € 13.940 =  € 21.593. Dus per saldo € 20.000. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
JA Cremers, penningmeester 
JG Hoekstra, secretaris 
EWA van den Berg, voorzitter 


