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Dit verslag betreft de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Per 1 juli 2021 heeft Olof Könst de 

voorzittershamer van Frank Ammerlaan overgenomen. Conform het aftreedschema zal eind dit verslagjaar 

Marcel Kuiper aftreden en hij wordt per 1 juli 2022 opgevolgd door Harrie Kuipers. Voor het komende jaar zal 

een nieuwe penningmeester worden gezocht om Jeroen Vernooij op te volgen die per 30 juni 2023 volgens het 

schema zal aftreden.  

De belangrijkste wijziging van afgelopen jaar is de nieuwe naam Stichting LEF!. In samenspraak met Rotary Club 

Maarssen is besloten een om met een korte en pakkende naam onze doelen te verwezenlijken. Met Stichting 

LEF! zijn we beter in staat ons de positioneren als goede doelen stichting die impact wil maken in Maarssen en 

omstreken.  

Verslag 2021 - 2022  

De algemene reserve bedroeg op 30 juni 2022 EUR 19.581,- dit is inclusief de nog te ontvangen opbrengsten 

van de buitenbios (inmiddels ontvangen in juli 2022). De bestemde reserves hebben we dit verslag jaar 

uitgekeerd. Met Beat the Rotary hebben we ons laten verslaan door de polstok vereniging PVSV en Eur 566,- 

overgemaakt en we hebben een langlopende belofte ingelost door Jeugdfonds Sport & Cultuur Eur 1.500,- te 

overhandigen. De overige bestemde reserves hebben we laten vrijvallen aan de algemene reserve. Reden is dat 

de uitkering in de afgelopen drie jaar niet is afgeroepen, uiteraard staat het Wandelen voor Water, 

Koningsspelen en Malawi Waterput 2 om opnieuw een verzoek tot bijdrage aan ons te richten. Tenslotte 

hebben we in samenwerking met de andere Rotary Clubs in de gemeente Stichtse Vecht opnieuw een bijdrage 

geleverd van Eur 196,- aan het jaarlijkse zomerkamp waar een paar kinderen uit de gemeente de mogelijkheid 

krijgen om op vakantie te gaan.  

Na een tweetal jaren Corona kon dit jaar de Buitenbios gelukkig weer doorgaan. Het mooie weer in combinatie 

met de wens van menig inwoner van Maarssen om een leuke dag te beleven heeft geresulteerd in een zeer 

succesvol evenement. Niet alleen de doelstelling Maarssen nog leuker te maken werd behaald, maar ook de 

bijdrage van de vele sponsoren hebben er toe geleid dat de Stichting LEF! voor het komende jaar over ruime 

middelen beschikt om impact te maken binnen de gemeente. Na aftrek van kosten heeft de Stichting Eur 

10.147,- mogen bijschrijven waarvoor we iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd zeer dankbaar zijn.  

Tenslotte; de kosten van de ING rekening bedroegen het afgelopen verslagjaar EUR 177,-. Er is een 

onkostenvergoeding betaald van Eur 53,- die betrekking heeft op de naamswijziging naar Stichting LEF! Het 

bestuur ontvangt géén vergoeding voor hun inzet.  

 

 

 

Balans Stichting LEF!

30-6-2022

Kas 13.173       19.581       Algemene Reserve

Bestemde reserves

-              

-             Totale specifieke reserveringen

Nog te Ontvangen 6.408          Ticket verkoop opbrengsten BB 2022

19.581       19.581       


