
 

 

Kerngegevens en doelen van Stichting Community Service van Rotaryclub Roosendaal-
Donkenland 
 
Naam 
Stichting Community Service van de Rotary Club Roosendaal-Donkenland 
 
RSIN nummer  
8102.91.447 
 
KvK 
20099035-20180912-W001 
 
NAW gegevens 
Adres  4708 MA Roosendaal, Juraberg 20 
Telefoon 06-11015161 
E-mail  vdvijfeijken@home.nl 
Bank  NL15 RABO 0174 3472 94 
 
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 
Uit de fundraisingactiviteiten van het clubjaar 2021-2022 moeten ook de kleine projecten voor het 
komende clubjaar (2022-2023) worden betaald. De inkomsten van sponsorbijdragen staan echter 
steeds meer onder druk. 
Gezien de stand van het vrij beschikbare vermogen en in overleg met de betreffende commissies 
is voor de begroting 2022-23 € 2.750 beschikbaar voor een klein project  
(€ 1.500) en de Rotary Award (€ 1.250). 
 
Het beleid van het bestuur is om – zo lang de middelen daarvoor beschikbaar zijn – voor een groot 
project ten minste € 5.000 uit te keren en voor de kleine projecten en Rotary Award samen 
jaarlijks € 2.750. 
 
Bestuurders 
W. Goorden, voorzitter-onbezoldigd 
P. van Oorschot, vice-voorzitter-onbezoldigd 
F. van de Vijfeijken, secretaris-onbezoldigd 
M. Lewiszong, penningmeester-onbezoldigd 
B. Smits, bestuurder-onbezoldigd 
 
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2021-2022 
Goede doelen 
Er zijn in het clubjaar drie fundraisingactiviteiten geweest; de Culinaire Fietstocht en twee 
Mariadalconcerten. De netto-opbrengst van de fietstocht was € 9.863.  
Aan Stichting de Ghulden Roos werd € 5.230 uitgekeerd ten behoeve van de Verhalenbank. 
 
De Mariadalconcerten brachten na aftrek van kosten € 4.975 en € 6.685 op. 
Aan Hermanas Franciscanas werd € 3.500 uitgekeerd en aan Stichting Ned. Prov. der Oblaten € 
4.500. 
 
Aan kleine projecten alsmede de Rotary award is in totaal € 2.750 besteed. 
Het budget van € 1.500 voor een klein Community project is, met instemming van het bestuur, 
gereserveerd voor 2022-2023. 
 
Balans en staat van baten en lasten 2021-2022 
Voor goede doelen is per 30 juni 2022, naast de € 2.750 voor kleine projecten, voor de komende 
jaren € 19.080 (2021: € 13.705) beschikbaar. 


