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Op 8 juni 2017 is er een wijziging doorgevoerd in de bezetting van de bestuursfuncties van Stichting 
Rotary Service Maarssen (‘de Stichting’). Dhr. Greup is afgetreden als bestuurslid. De Stichting is hem 
erkentelijk voor het werk welke hij heeft verricht voor de Stichting in de voorgaande jaren. 
Toegetreden tot het bestuur zijn Dhr. Ammerlaan als nieuwe voorzitter en Dhr. Kuiper als secretaris. 
 
Het nieuwe bestuur heeft besloten om de jaarverslagen van de Stichting gelijkt te trekken met het 
statutaire boekjaar. Het boekjaar loopt van juli tot en met juni. Hiermee beslaat het voorliggende 
jaarverslag de maanden januari 2017 tot en met juni 2018 en sluit ze aan op het laatste jaarverslag 
van 31 december 2016. Dhr. Pietersma zal na afronding van het boekjaar 2017 – 2018 aftreden als 
penningmeester. De Stichting is verheugd in de persoon van Dhr. Vernooij een nieuwe 
penningmeester te hebben gevonden.   
 
Verslag 2017 
In het jaar 2017 is het totaal aan middelen vrijwel onveranderd gebleven. Net als vorig jaar was het 
Wandelen voor Water initiatief een groot succes. In totaal werd een bedrag van EUR 2593 opgehaald 
(inclusief sponsoring van EcoLab á EUR 400) en overgemaakt aan Simavi. Door de samenwerking met 
Simavi worden de opgehaalde gelden verdubbeld en komen 100% ten goede aan waterprojecten.  
Zie via volgende link de factsheet van Simavi van de waterprojecten in Kenia, Oeganda en Tanzania.   
 
Rotary Club Maarssen organiseerde op 24 juni 2017 de eerste versie 
van de Buitenbios Maarssen. Dit evenement was direct een enorm 
succes en leverde een bedrag op van EUR 5.000. Van dit bedrag heeft 
de Stichting EUR 1250 uitgekeerd aan de Stichting Uitgestelde 
Kinderfeestjes, welke mede centraal stond op de 24e juni door middel 
van een stand en extra aandacht voor het begin van iedere film. 
 
Overige uitgaven aan maatschappelijke projecten en acties dit jaar waren: EUR 250 Vechtmuseum, 
EUR 1275 Tulpenbollen actie Rotary, EUR 490 Stichting Vier het Leven, EUR 640 voor Orkaan Irma in 
coöperatie met de landelijk Rotary NL. EUR 400 Groep8BLaktmee actie en EUR 320 aan YMCA 
waarmee enkele jongeren uit Maarssen op een vakantie konden gaan. 
 De kosten waren EUR 134 voor het gebruik van de ING rekening.  
 
Eind van het jaar stond de kas op EUR 11.624 
 

 
  

https://simavi.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/Factsheet_Simavi_Wandelvoorwater-2016-def.pdf
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In de eerste helft van het jaar 2018 is een bedrag van EUR 2038,79 opgehaald met de actie Wandelen 
voor Water. Samen met een nog openstaande sponsoring vanuit 2015 is er een totaal bedrag van 
EUR 2354,79 bijeengebracht, dit bedrag moest einde juni nog worden overgeboekt aan Simavi in 
afwachting van de correcte betalingsinstructies.  

Op 16 juni 2018 was de tweede editie van De Buitenbios. Dit was wederom een enorm succes. In 
goed overleg met de gemeente Stichtse Vecht mocht het evenement dit maal op Park Goudestein 
worden gehouden. De uiteindelijk opbrengst van De Buitenbios 2018 was EUR 5128. Met de 
opbrengsten van de Buitenbios 2018 is een bedrag van EUR 5000 overgemaakt aan de Stichting Swim 
to Fight Cancer Stichtse Vecht. De Rotary Club Maarssen had voor dit goede doel gekozen om extra 
kracht bij te zetten om dit nieuwe evenement te helpen groeien. Op De Buitenbios 2018 was Swim to 
Fight Cancer Stichtse Vecht ook prominent aanwezig. Een team van Rotary Club Maarssen gaat in 
september 2018 ook meezwemmen.  

De opbrengsten van de succesvolle Water voor Wijn actie 
van eind 2017 werden begin dit jaar bijgeboekt (EUR 2137) 
en komen in H2 2018 ten goede aan het Waterproject in 
Malawi welke samen met Rotary Club Ayr (Schotland) 
mede wordt gefinancierd. Ook werd door de leden een 
bedrag van EUR 420 overgeboekt inzake te 
Tulpenbollenactie van 2017.  

In de verslagperiode werd een bedrag overgemaakt aan YMCA voor de vakantie van drie jongeren uit 
de gemeente Stichtse Vecht ter waarde van EUR 320. Dit project is in samenwerking met de 
zusterclubs uit Loenen en Breukelen, zij droegen hier EUR 210 aan bij. 

Kosten gebruik ING rekening bedroegen tot en met juni 2018 EUR 67. 


