STICHTING ROTARY PROJECTEN VEENDAM
Rotary International is een over de hele wereld verspreid netwerk van lokale Rotaryclubs. De
doelstelling van Rotary komt tot uitdrukking in haar lijfspreuk Service Above Self. Bij Rotary betekent
dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in
de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en
wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.
Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de
gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open
communicatie van de honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op
het essentiële beginsel: service. (www.rotary.nl)
Rotaryclub Veendam (www.rotary.nl/veendam/ ) is deel van dat internationale netwerk en heeft voor
het verkrijgen en besteden van gelden ten behoeve van haar algemeen nut beogende bijdrage aan de
samenleving de Stichting Rotary Projecten Veendam opgericht. Daarmee wordt een strikte scheiding
tussen de geldstromen voor de bijdragen aan de samenleving en de overige activiteiten van Rotaryclub
Veendam gewaarborgd.
1. Naam en gegevens van de stichting:
1. Stichting Rotary Projecten Veendam
2. Ingeschreven bij de KvK Groningen onder nr.: 41015251.
3. fiscaal nummer: 806112190
4. Gevestigd te Veendam, p.a. Borgerspark 136, 9642LS Veendam.
5. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.
6. Stichting Rotary Projecten Veendam is een door de belastingdienst erkende
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
2. Bestuurssamenstelling:
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden die worden benoemd door het
bestuur van de Rotaryclub Veendam.
2. De bestuursleden hebben gelijkheid van stemmen en dienen lid te zijn van de
Rotaryclub Veendam.
3. Voorzitter:
R. van der Kooi
Secretaris:
W.Wigchering (wigchering@zonnet.nl)
Penningmeester: H.A.M. Hutten
4. Bankrekening:
NL85RABO 036.50.92.363 t.n.v. Stichting Rotary Projecten Veendam
3. Doelstelling (art. 2 van de statuten):
1. De stichting heeft ten doel het verwerven van gelden en/of fondsen ten
behoeve van maatschappelijke of liefdadige doeleinden, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
organiseren van evenementen en het opzetten van projecten en het werven
van fondsen op welke wijze dan ook.
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4. Beleidsplan:
1. Inkomsten verkrijgen uit giften, al dan niet in de vorm van een lijfrente,
geschonken door leden van Rotaryclub Veendam en /of derden. Hiervoor zal
geen gerichte actie worden ondernomen.
2. Het organiseren van minimaal één evenement per jaar. Hiervoor zullen
sponsoren en donoren actief worden benaderd. Informatie over evenementen
is te vinden op de internetsite van Rotaryclub Veendam
(www.rotary.nl/veendam).
3. De verkregen netto beschikbare gelden zullen worden besteed aan doelen die
het algemeen nut beogen. Bij voorkeur zijn dat lokale doelen en/of door
Rotary International ondersteunde charitatieve of educatieve projecten.
4. Rotaryclub Veendam zal jaarlijks adviseren welke doelen/projecten zijn te
ondersteunen.
5. Stichting Rotary Projecten Veendam zal dat advies opvolgen tenzij daartegen
gegrond bezwaar is.
6. In geval van een evenement zal voor aanvang van het evenement de
bestemming van de netto opbrengst worden vastgesteld en in de promotie
voor dat evenement worden bekend gemaakt.
5. Beloningsbeleid:
1. De activiteiten van de stichting worden zo veel mogelijk uitgevoerd door
vrijwilligers. Hoofdzakelijk zijn dit leden van Rotaryclub Veendam.
2. De stichting heeft geen personeel in dienst, beschikt niet over ingeleende
medewerkers en koopt, anders dan incidenteel voor evenementen, geen
diensten in.
3. De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de
uitoefening van hun functie en/of taken gemaakte kosten.
Opmerking: in het boekjaar 2016-2017 en voorgaande jaren zijn aan het bestuur
en/of vrijwilligers geen kosten vergoed.

6. Uitgeoefende activiteiten 2016-2017 en ondersteunde doelen:
1. Evenement:
Kerst 2016: actie Sterren Stralen (inclusief Kerstmarkt en Wintermaaltijd) te
Veendam. De netto opbrengst van de actie Sterren Stralen is bestemd voor
behoeftige kinderen.
Dit jaar zijn ondersteund de Stichtingen Leergeld (€ 9000),
ODAB Westerschool (€ 750), OJBS De Ommewending (€ 750), Margaretha
Hardenbergschool (€ 750), Wim Monnereau school (€ 750), CBS De Kern
(€ 750) en Stichting Plan (€ 300)
2. Ondersteunde projecten van Rotary International:
Rotary Foundation (€ 2150), Jaarkind Rotary Internationale Jeugduitwisseling
(reservering € 1750 per jaar)
3. Overige maatschappelijke en liefdadige doeleinden:
Rotary Doctors bank (€ 500), SKOV (€ 500),
Sportuitwisseling Veendam (€ 500), Kledingbank Maxima (€ 500) en de
Winkler Prins Harmonie (€ 500).
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7. Financiële verantwoording:
Staat van Baten en Lasten
Realisatie
2016/2017
Baten
Giften/lijfrentes
Sterren Stralen
Rentebaten
Totaal
Lasten
Sterren Stralen actiekosten
Ondersteunde doelen uit Sterren Stralen
Projecten Rotary International
Vlielandkamp (uit Sterren Stralen)
Rotary Docters Bank
Voorziening Jaarkind Internationale Jeugduitwisseling
Overige maatschappelijke of liefdadige doeleinden
Correctie voorgaande jaren Foster Parents
Overige
Dotatie bestemminigsreserve Sterren Stralen
Dotatie bestemmingsreserve overige maatschappelijke of
liefdadige doeleinden
Totaal

7203
30607
33
37843

10293
13050
2150
0
500
1750
2050
0
303
-7264
-483
22349

Begroting
2017/2018
7100
pm
30
pm + 7130

pm
pm
2150
0
500
0
pm
0
300
pm
4130
pm + 7130

Balans
30-06-2017
Activa
Giften/lijfrentes
Rotaryclub Veendam
Rabo bank
Rabo bank Telerekening
Totaal
Passiva
Vaste reserve
Voorziening Jaarkind Internationale Jeugduitwisseling
Bestemmingsreserve voor Sterren Stralen
Bestemmingsreserve voor overige maatschappelijke of
liefdadige doeleinden
Nog te betalen kosten
Rotaryclub Veendam
Totaal

30-06-2016

2084
925
4240
20063
27312

0
0
537
21030
21567

5000
7095
7264
6403

5000
5345
4423
5920

1550
0
27312

716
163
21567

Toelichting
Bestemmingsreserve Kerstactie Sterren Stralen:
Overschot 2015
4423
Ontvangen 2016
26184
Kosten 2016
- 10293
Uitkering Goede Doelen
- 13050
Overschot 2016
7264
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