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Net als voorgaande jaren organiseerde de Rotary Maarssen ook in 2016 de Doornburgh Experience 
(DOEX). Op zaterdagavond 18 juni werden er ruim 190 gasten verwelkomd op een sfeervol ingericht 
landgoed Doornburgh. Naast een gezellige bar, sommeliers- en 
baristahoekje was er entertainment van Zingende Obers en een van 
TV bekende goochelaar. De gasten kregen een 5 gangen diner 
voorgeschoteld en konden mee doen aan een loterij. Het resultaat 
van DOEX 2016 bedroeg EUR 5507. 
  
In 2016 is een bedrag van EUR 500 uitgekeerd inzake de crowdfunding actie voor het herstel Oude 
Molen in Oude Zuilen. Daarnaast is een totaal bedrag overgeboekt van EUR 315 aan Rotaryclub 
Maarssen-Breukelen inzake het Jeugdkamp project. In 2016 is een bedrag van EUR 500 overgemaakt 
aan de Stichting Sinterklaasintocht Maarssen en een bedrag van EUR 500 aan de Stichting Nationale 
Ouderendag. Het totaal van EUR 1810 is in mindering gebracht op het Resultaat Doornburgh 2015 & 
2016.  
 
Eind 2016 bedroeg de post Doornburgh 2015, 2016 minus uitkeringen EUR 7692. Dit bedrag bestaat 
uit een totaal van EUR 4000 en EUR 5507 voor DOEX 2015 en 2016 minus de EUR 1810 aan 
uitkeringen. 
  
Naar aanleiding van het succes van DOEX 2015 heeft Rotary Nederland een District Grant toegekend 
van in totaal EUR 2.418. Het grootste gedeelte (EUR 2320) is in 2015 uitgekeerd en het restant van 
EUR 98 is begin 2016 overgemaakt en toegevoegd aan de voorziening District Grant. 
  
In 2015 heeft Rotary Maarssen een succesvolle bijdrage geleverd aan het landelijke Wandelen voor 
Water project. Door de hoofdsponsor Stadler werd een bedrag van in totaal EUR1.700 beschikbaar 
gesteld, waarvan EUR 972 aangewend voor de aanschaf van onder meer rugzakjes voor de kinderen. 
Het saldo van EUR 728 dat is gereserveerd in 2016 bleef ongewijzigd. 
  
Van de algemene reserve is een netto bedrag van EUR 35,20 ten laste gebracht. Dit is het saldo van 
EUR 169,20 inzake kosten betalingsverkeer en een eenmalige bate van EUR 134 positieve kasstorting 
inzake WvW project. Eind 2016 bedroeg de reserve EUR 760. 
  
Het totaal aan kasgelden op de rekening van de Stichting Rotary Maarssen bedroeg per ultimo 2016 
EUR 11.598 (t.o.v. EUR 7843 in 2015). 

 


