
De stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving veranderd voor ANBI’s en dienen voor de ANBI 

diverse gegevens openbaar gemaakt te worden via een internetsite, weshalve onderstaand een 

verantwoording door de stichting wordt gegeven, rekening houdende met de nieuwe wettelijke 

verplichtingen. 

1. Naam 

Stichting Community Service Rotary Club Oosterbeek Kabeljauw (KvK-nummer 09210009) 

2. Fiscaal nummer 

8215.79.423 

3. Postadres / emailadres 

Postadres   : Graaf van Rechterenweg 51C, 6861 BP Oosterbeek 

Emailadres :  secretariaatrcok@gmail.com 

Website      : www.rotary.nl/oosterbeekkabeljauw       

4. Bestuurders (jaar 2020/2021) 

Voorzitter   :  Robert de Rijke (27-5-1958) 

Secretaris  :  Mirjam Lub (2-12-1962) 

Penningmeester:  Arno Baltussen (2-8-1949)  

De bestuursleden worden benoemd per 1 juli van elk kalenderjaar en de benoemingsperiode geldt 

voor de periode van 1 jaar. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)). 

5. Doelstelling 

1. De stichting heeft ten doel: de doelstellingen van Rotary te bevorderen, voor zover deze 

betrekking hebben op dienstbaarheid aan de gemeenschap. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

* het door middel van fondsenwerving verlenen van materiële steun in welke vorm dan ook aan 

charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut; 

* en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

3. De stichting dient het algemeen belang. 

4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

6. Beloningsbeleid 

Aan de bestuurders wordt geen financiële beloning toegekend; ook niet in de vorm van een 

onkostenvergoeding. 

7. Beleidsplan 

Het beleidsplan wordt elk Rotary-jaar (van 1/7 tot 1/7 van het daarop volgende kalanderjaar) 

vastgesteld door het bestuur van de stichting.  

Voorzitters worden binnen Rotary voor 1 jaar gekozen. Binnen onze club worden het goede doelen 

beleid bepaald aan het begin van de 2 helft van het bestuursjaar en geldt voor het daarop volgende 

jaar. In dit geval is het beleid uitgestippeld in het 1ste kwartaal van 2020.  



In het 3e kwartaal van 2019 is het beleid ten gevolge van de Corona-pandemie enigszins aangepast. 

Voor goede doelen acties met veel contacten was geen ruimte. Het clubjaar 2020/2021 is hierdoor 

nog harder geraakt. Voor fundraisingsacties was geen ruimte. Op kleine schaal is een Moederdag 

actie georganiseerd en hebben leden zowel financieel als fysiek bijgedragen aan een actie van de 

voedselbank om extra hard getroffen gezinnen te ondersteunen. 

 

De leden van de vereniging Rotary Club Oosterbeek - Kabeljauw geven bindende aanbevelingen  

met betrekking tot het beleidsplan van de stichting. 

Het beleidsplan voorziet in zogenaamde enkele grote doelen en meerdere kleine doelen. 

Onder grote doelen worden volstaan doelen met een financiële bijdrage groter dan € 1.500,=. 

Onder kleine doelen  worden volstaan doelen met een financiële  bijdrage kleiner dan € 1.500,=. 

De werving van de middelen cq de donaties vinden plaats via jaarlijks terugkomende acties, spontane 

acties en verzoeken aan leden en derden voor ondersteuning van specifieke groepen in de 

samenleving via stichtingen en/of organisaties. 

Voor het beheer van het vermogen maakt de  stichting gebruik van een spaarrekening en een 

rekening-courant rekening. Het vermogen wordt niet gebruikt voor beleggingen. 

8. Projecten (bedragen x € 1.000,=) 

Gedurende het Rotary-jaar (boekjaar) 2020/2021 zijn navolgende activiteiten uitgeoefend. 

Grote doelen: nihil 

* Kleine doelen       €  3 

betroffen ondersteuning aan en/of instellingen jeugdigen (jeugdkampen), voedselbank, het plaatsen 

van zitbank in Gelders Landschap en de Moederdag actie.   

Een deel van de activiteiten vindt plaats in (en voor de inwoners van) de Gemeente Renkum. 

9. Financiële verantwoording (bedragen x € 1.000,=) 

Activa    30/06/2021 30/06/2020    

Vorderingen        0      0  

Liquide middelen     21    33  

Totaal       21    33  

 

Passiva    30/06/2021 30/06/2020  

Eigen Vermogen     16    18  

Te betalen projecten       5    15  

Totaal       21    33     

 

 

 

 

 



Staat van baten en lasten   2020/2021    2019/2020   

Opbrengsten 

collectes, giften, fundraising     1    18  

Uitgaven 

- projecten       3    16  

- toegezegde projecten      0      0 

Resultaat          - 2                   2   

 

Mutatie Eigen Vermogen 30/06/2021 30/06/2020  

Eigen Vermogen    18   16 

resultaat         -2        2  

Eigen Vermogen    16   18  

In beide boekjaren zijn er geen kosten voor beheer en fondsenwerving.  

 

Stichting Community Service Rotary Club Oosterbeek-Kabeljauw 

September 2021      

 


