
JAARVERSLAG 2020-2021 
STICHTING COMMUNITY SERVICE 
ROTARY CLUB WAGENINGEN 
BERGPOORT 
 
ALGEMEEN 
Naam van de 
instelling 

: Stichting Community Service Rotary Club Wageningen Bergpoort  

Bezoekadres : Hotel de Wereld 
Wageningen 

RSIN : 816671035 
Doelstelling : Beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary, voor zover deze 

betrekking hebben op de dienst aan de gemeenschap. De stichting tracht haar 
doel te bereiken door het verlenen van materiële steun in de vorm van giften (in 
geld of in natura) of in de vorm van geldleningen aan charitatieve doeleinden of 
andere doeleinden van algemeen nut.  

 
BESTUURSSAMENSTELLING 
Voorzitter : Cor Giesen 
Secretaris : Joke van erkel 
Penningmeester : Piet Kruijt  
 
BELEIDSPLAN 
Stichting Community Service heeft tot doel om de (lokale) gemeenschap te dienen door middel van het 
ondersteunen of zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk met bestaande organisaties. De community 
gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in de vorm van financiële ondersteuning en/of door het 
geven van adviezen en het leveren van menskracht. 
Leden van Rotary Wageningen Bergpoort brengen hiertoe zoveel mogelijk geld bijeen tegen zo laag 
mogelijke kosten. Middelen komen uit eigen bijdragen en van externe sponsoren, die gevraagd worden 
om goede doelen en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. 
Daarnaast worden door de leden van Rotary Wageningen Bergpoort evenementen geïnitieerd en hand 
en spandiensten verricht bij activiteiten van derden om activiteiten mogelijk te maken die bijdragen aan 
de doelstelling van Stichting Community Service. 
 

 
 



BELONINGSBELEID 
Noch bestuursleden van de Stichting Community Service, noch leden van de Rotary Wageningen 
Bergpoort ontvangen enige vorm van beloning. 
 

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 
De projecten en goede doelen die Stichting Community Service ondersteunt, worden jaarlijks in overleg 
met het bestuur en de leden van Rotary Wageningen Bergpoort vastgesteld. De activiteiten dragen bij 
aan: 
• het inzamelen van geld voor (bestaande) goede doelen en maatschappelijke initiatieven en/of 
• het realiseren van evenementen die de Wageningse gemeenschap dienen en versterken. 
 

ACTIVITEITEN 1 JULI 2020- 30 JUNI 2021 
De Corona crisis heeft vele geplande activiteiten onmogelijk gemaakt. 
De volgende activiteiten waren wel mogelijk: 
 
De Rotary Foundation 
Aan de Rotary Foundation werd een bedrag gedoneerd van 1800 euro 
 
Tulpenactie “ End Polio Now”. 
Er werden tulpenbollen gekocht en geplaatst in Wageningse plantsoenen door leden van de club, 
waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de Stichting “end Polio Now”. 
 
Stadsboerderij Wageningen 
Er werd een donatie gedaan aan de stadsboerderij te Wageniungen t.b.v. noodzakelijk onderhoud 
 
Tuindorp 
Er werd een donatie gedaan aan de Stichting Tuindorp” te Wageniungen t.b.v. noodzakelijk onderhoud 
 
St. City of Cultures 
Er werd een donatie gedaan als bijdrage aan de te organiseren activiteiten 
 
Kinderartsen Suriname 
Er werd aan Surinaamse kinderartsen een donatie gedaan teneinde hen in staat te stellen 
beademingsapparatuur aan te kunnen schaffen. 
 
Appelactie 
Er werden appels ingekocht en doorverkocht waarbij de opobrengst ten goede kwam aan goede 
doelen 

 
 



FINANCIELE VERANTWOORDING PERIODE  
30 JUNI 2020 T/M 30 JUNI 2021 

 
 

BATEN EN UITGAVEN 30-6-2020 t/m 30-6-2021

BATEN
RCWB-kwartaalontvangsten 4.228€     
Ontvangst RCWB eenmalig uit EV 8.000€     
Terugstorting bijdrage Ryla 395€         
Rente inkomsten spaarrek. 1€             
Actie Kinderartsen Suriname leden 1.450€     
Actie Kinderartsen Suriname derden 2.500€     
Vrijval "Jongeren aan het werk" 1.500€     
Totaal ontvangsten 18.074€   

Uitgaven
Bankkosten 64€           
Inkoop tulpen 993€         
Inkoop appels 444€         
Bijdrage aan Stadsboerderij 500€         
The Rotary Foundation 2.432€     
Bijdrage onderhoud Tuindorp (Boekenamarkt) 500€         
City Of Cultures-Droomreis 450€         
PharmaConnect-Actie Kinderartsen 6.500€     
(leden 1450 clubkas 2550. derden 2500)
Vlielandkamp 450€         
Totaal uitgaven 12.332€   


