
Korte toelichting op de activiteiten van de Stichting in 2019

Het afgelopen jaar heeft de Stichting zich bezig gehouden met fondsenwerving voor de Rotary Foundation en hier ook aan bijgedragen.
De bijdrage in 2019 bedroeg: 1.496,00   

De Stichting is in 2017 een commitment aangegaan te samen met de RC Lingewaard-Bemmel om de Stichting Medora te steunen.
De bijdrage in 2018 bedroeg: 8.008,00   
Voor 2019 rest een bedrag van: 5.992,00   
Door vertraging in het project zijn er 2019 geen betalingen geweest.
In 2019 is hiervoor geen bijdrage geleverd, deze volgt weer in 2020. Reservering blijft staan.

De Stichting is wederom samen met de RC Lingewaard-Bemmel een project gestart, te weten de Aardbevingsslachtoffers in Nepal (Nuwakot).
Het project behelst de bouw van een sanitaire voorziening voor een grote groep gezinnen.
In 2018 is hiervoor reeds euro 4.000,= bij elkaar gebracht, deze is als reservering voor 2019 opgenomen.
In 2019 is hiervoor een bedrag van afgerond euro 3.900,= ingezameld.
Aanvullend is besloten om de vergoeding voor het Waaltjutten in 2018 toe te voegen aan de bijdrage voor Nuwakot
De totale bijdrage aan dit project is: 8.964,49     
In 2019 is een eerste bijdrage betaald van: 6.000,00     

Resteert een bijdrage van 2.564,49€   

Rotary Foundation: deze Stichting van Rotary International wordt jaarlijks gesteund door onze Stichting.
Deze steun past in het beleid van de Stichting aangezien de doelen van Rotary International t.a.v. bijvoorbeeld het bestrijden van Polio en Sanitatie worden ondersteund.
Het biedt onze Stichting ook de mogelijkheid om op deze manier fondsen te verwerven voor onze eigen gekozen doelen door middel van een zogenaamde Grant.

In 2018 is zo'n Grant ontvangen ter grootte van euro 1.600,= (Medora) en voor de Aardbevingsslachtoffers in Nepal (2019) wordt hard gewerkt om wederom een Grant te ontvangen. 
Voorgaande is gerealiseerd ter grootte van euro 1.900,= en onderdeel van de totale bijdrage van: 8.964,49  

In 2018 is er net als andere jaren een Lingewaardsdictee georganiseerd. Met de opbrengst hiervan aangevuld met een gift is er een reservering opgenomen van 5.197,41€  
In januari 2019 wordt er met deze opbrengst een Midwinterdiner georganiseerd voor ouderen in de Gemeente Lingewaard. Kosten hiervan bedragen: 4.880,49€  

Het positieve saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen: 316,92€      


