
 
 Jaaroverzicht 2018/2019 Stichting Fundraising RC Huizen  
 
1. Naam  
Stichting Fundraising Rotary Club Huizen  
2. RSIN of fiscaal nummer  
8085.25.505  
3. Contactgegevens  
Stichting Fundraising RC Huizen  
p/a Ceintuurbaan 44 
1271BJ Huizen 
E-mail : RCHuizen@gmail.com  
Tel : +31 6 53424147 
4. Bestuurssamenstelling  
Voorzitter : Dhr. Sylvian Nijhuis  
Penningmeester : Dhr. Piet de Bruin  
Secretaris : Dhr. Klaas van Erp 
 
5. Doelstelling  
De doelstelling van de Stichting is het initiëren en implementeren van maatschappelijke 
projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het bestrijden van bepaalde 
maatschappelijk noden in de lokale en internationale samenleving en het bevorderen van 
wederzijds begrip en goodwill tussen mensen uit verschillende culturen en landen.  
6. Beleidsplan 2018-2019  
De Stichting Fundraising RC Huizen heeft de intentie gehad om de volgende lokale en 
nationale doelen te ondersteunen:  

 Stichting Huizer Botters 
 De Droomboom 
 Versa Welzijn 
 Voedselbank Gooi en Omstreken 

 
In het verleden heeft de Stichting zich voorgenomen om enkele goede doelen meerdere 
jaren te omarmen. Naast dit voornemen zal de Stichting ook eenmalig goede doelen 
ondersteunen.  
Naast een geldelijke ondersteuning is het doel van de Rotary Club Huizen ook om haar leden 
in te zetten bij “handen uit de mouwen” projecten zoals de ondersteuning van de Stichting 
Avond 4 Daagse Huizen en de inzamelingsactie voor de Voedselbank bij de Albert Heijn 
Supermarkt in Huizen–Oude Dorp. 
 
 De Stichting heeft de laatste jaren (onder andere) met veel plezier een vaartocht 
georganiseerd met ouderen op de Zonnebloemboot, een diner verzorgd voor ouderen bij het 
lokale zorgcentrum en de Wereld Waterdag organisatorisch ondersteund in Huizen.  
De Stichting zal verder elke aanvraag van personen en instellingen in behandeling nemen en 
beoordelen of deze aanvraag voor “handen uit de mouwen” dan wel financiële 
ondersteuning in aanmerking komt indien deze overeenstemt met de doelstelling van de 
Stichting. In dit kader zijn ook afgelopen jaar weer diverse goede doelen ondersteund die 
terugkomen in onderstaande cijfers.  
 



Door middel van het organiseren van fundraisingprojecten, zoals bijvoorbeeld het “Huizer 
Vis Festijn”, giften van leden en de Santarun, haalt de RC Huizen de benodigde middelen 
voor de Stichting bijeen.  
Huizer Visfestijn  
In het kader van de fondswerving heeft op vrijdag 21 juni 2019 op de Botterwerf in het 
Nautisch Kwartier te Huizen het 5e “Huizer Vis Festijn” plaats gevonden (zie de website van 
de RC Huizen: www.rotary.nl/huizennh). Onze grootste Fund Raising activiteit. Met veel 
dank aan de sponsoren, de organisatoren en overige Rotarians, is het een bijzonder geslaagd 
evenement geweest. De netto opbrengst was boven verwachting!  
Conform het beleidsplan van de Stichting Fundraising RC Huizen zullen er het komende 
clubjaar weer enkele goede doelen vanuit de opbrengst ondersteund worden.  
7. Beloningsbeleid  
Aan de bestuursleden van de Stichting Fundraising Rotary Club Huizen wordt geen vergoeding in 
welke vorm dan ook verleend. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en 
onbezoldigd. 

 

 



Huizervisfestijn

Botterverkoop HvF 35.639,04 32.914,89

Botterverkoop HvF (nagekomen vorig jaar) - 826,45

Muntenverkoop HVF 11.830,10 6.609,16

Giften HvF 28.383,10 39.764,00

Correctie gift HVF vorig jaar - -1.530,00

75.852,24 78.584,50

Inkopen HvF -15.337,57 -15.199,85

Kosten HvF -32.685,60 -39.407,05

Kosten HvF (nagekomen vorig jaar) -73,94 -393,18

-48.097,11 -55.000,08

Bate HVF 27.755,13 23.584,42

Santarun

Bijdragen deelnemers - 1.417,36

Sponsoring - 1.033,06

Giften - -

- 2.450,42

Kosten Santarun - -1.543,97

Bate Santarun - 906,45

Verhuur tent 2.228,00 3.786,58

Ontvangen overige giften

Bijdrage Rotarians 3.070,00 2.870,00

Gift oliebollenactie - 700,00

Diverse giften - 2.000,00

3.070,00 5.570,00

Verstrekte giften

Voedselbank -5.000,00 -5.000,00

Botterwerf -5.000,00 -5.000,00

Droomboom -5.000,00 -5.000,00

Shelterboxen -1.465,00 -

Hart4Onderwijs -250,00 -

Rotary Foundation -2.000,00 -

Versa Welzijn -5.000,00 -

Sinterklaas -220,36 -

Horseboy Suriname -750,00 -

Vaarwens -1.000,00 -

Waterput Chamabanda (overgemaakt dd 21-7-2019) -5.000,00 -

Ryla -1.050,00 -

Samen in de sneeuw (overgemaakt dd 2-7-2019) -500,00 -500,00

Parkinson - -5.000,00

Muziekkids - -5.000,00

Sint Maarten - -1.500,00

Gift TRF - -2.000,00

Theatherwerk - -1.500,00

Kinderfeestbeest - -1.400,00

Prideboot - -250,00

Broedplaats - -5.323,55

Vrienden van Tergooi - -2.000,00

Samenloop voor Hoop - -500,00

Hockeyclub - -750,00

Santiago - -250,00

Vrijval reservering Vlieland 900,00 -

Reservering vorig jaar 31.761,60 41.317,02

Overschot 426,24 343,47

Overige

Afschrijving tent -2.500,00 -2.500,00

Bankrente minus -kosten -131,46 -47,14

Huur mini-opslag -109,35 -

Diverse -37,91 117,82

-2.778,72 -2.429,32

Reservering t.b.v. volgend boekjaar 30.700,65 31.761,60
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