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In dit document worden achtergronden van de jaarrekening van de Stichting Dienstverlening Rotaryclub 
Weert (hierna Stichting) over het bestuursjaar 2018-2019 toegelicht. 
 
De Stichting heeft volgens de statuten ten doel: 

a) Verkrijgen, beheren en bestemmen van gelden ten behoeve van liefdadige en/of 
maatschappelijke doeleinden, 

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

In de praktijk betekent dit dat grotere fundraising-evenementen via de Stichting als project financieel 
worden beheerd. 
 
In artikel 9 “Boekjaar en jaarstukken” van de statuten staat onder meer vermeld: 

3.    Over de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd aan de vergadering van Rotary Club Weert 
(hierna Club). 

Middels deze rapportage en de presentatie van de jaarcijfers op 17 juli 2019 aan de leden wordt aan dit 
artikel van de statuten recht gedaan. 
 
Vorig jaar is in overleg met de leden van de Club de ondergrens voor het Eigen Vermogen van de 
Stichting bepaald op € 7.500,=. Het bestuur van de Stichting streeft ernaar deze ondergrens te 
handhaven c.q. te zo spoedig mogelijk te herstellen wanneer als gevolg van extra kosten de reserve van 
€ 7.500,= niet meer aanwezig is. De leden hebben aangegeven dat het aanvullen van het Eigen 
Vermogen niet ten koste mag gaan van de donatie uit de opbrengsten van de Filmavond. 
 
Binnen de Stichting is in het bestuursjaar 2018-2019 het financieel beheer gevoerd over vier projecten: 

o Filmavond “The Last Son” op 26 september 2018 
o Rotary Santa Run op 16 december 2018 
o Tulpenactie t.b.v. End Polio Now 
o Reiskosten t.b.v. student Brishna Zazai 

 
➢ JAARREKENING 2018-2019 

Ten aanzien van de jaarrekening zijn onderstaande punten van belang: 
1. BALANS 

Het balanstotaal bedraagt per 30 juni 2019 € 10.767,02 (begin boekjaar € 7.664,83). 
a. Activa: 
o Per einde boekjaar bestaan er geen vorderingen. 



 

 

o Per 30 juni 2019 bedroeg het totaal aan banksaldi € 10.673.18 (€ 6.086,63 in 2018). 
o De Stichting beschikt per einde boekjaar over voorraden ter waarde van € 93,84, zijnde de 

boekwaarde van 50 Rotaryhesjes. De voorraad Waterflessen ter waarde van € 175,= is 
overgenomen door de Waterfunctionaris van district 1550 (lid van onze Club) en door hem 
betaald. De aanwezige materialen ten behoeve van de Santa Run (€ 736,28) zijn in dit 
boekjaar volledig afgeschreven.  
 

b. Passiva: 
o Het Eigen Vermogen van de Stichting bedraagt per 30 juni 2019 € 7.267,02 (einde voorgaand 

boekjaar € 7.664,83). De terugloop in Eigen Vermogen wordt bepaald door de donaties naar 
aanleiding van de Santa Run en de Filmavond (zie bijlage “Donaties 2018-2019”). 

o Er is een bedrag van € 3.500,= voor een nog te betalen donatie aan Kindervakantiewerk 
Weert opgenomen binnen de Stichting, Dit bedrag is afkomstig uit de opbrengsten van de 
Santa Run en zal op basis van ingediende facturen worden uitbetaald. 

o De Stichting had per einde boekjaar 2018-2019 geen schulden. 
 

2. RESULTAATREKENING 
a. Opbrengsten en Kosten: 

De totale opbrengst van activiteiten en sponsoring onder de vlag van de Stichting bedraagt in 
het bestuursjaar 2018-2019 € 23.305,75. Ten behoeve van Rotary Foundation (RoFo) werd een 
bedrag van € 3.673,74 geïncasseerd. De totale opbrengst (exclusief bijzondere baten) bedraagt 
aldus € 26.979,49. 
De totale kosten van activiteiten en donaties van de Stichting bedraagt in het bestuursjaar 
2018-2019 € 23.548,03. Het geïncasseerde bedrag bestemd voor RoFo (€ 3.673,74) werd aan 
het einde van het bestuursjaar overgeboekt naar de Club en vandaaruit afgedragen. De totale 
kosten (exclusief bijzondere lasten) van de Stichting bedraagt aldus € 27.221,77. 
 
De opbrengsten en kosten zijn als volgt tot stand gekomen: 
o Filmavond: 

• De opbrengst van de Filmavond 2018 bedraagt totaal € 4.975,= opgebouwd uit: 

− Kaartverkoop: 181 kaarten á € 25,=; totaal € 4.525,=. Hiervan zijn 14 kaarten 
geschonken aan de Weerter Minima Groep. 

− Sponsoring: € 450,= 

• De kosten van de Filmavond hebben € 2.775,= bedragen. 

• Uit de opbrengst van de Filmavond is een donatie van € 2.275,= gedaan aan Stichting 
Sint Nicolaas Weert. 

• Het resultaat van € - 75,= komt ten laste van het Eigen Vermogen. 
o Santa Run: 

• De opbrengst van de Santa Run 2018 bedraagt € 16.675,75 opgebouwd uit: 

− Inschrijfgelden en donaties deelnemers: € 2.154,15 

− Verkoop munten (eten en drinken): € 459,10 

− Sponsoring: € 14.062,50 

• De kosten van de Santa Run hebben € 4.548,03 bedragen. 

• Uit de opbrengst van de Santa Run is een bedrag van € 12.250 aan donaties gedaan: 

− Kindervakantiewerk Weert: € 3.500,= (moet nog worden uitgekeerd) 

− Waterstudent: € 3.750 

− Stichting Ontspan Water: € 1.900,= 

− Stichting Leergeld Weert: € 2.500,= 

− Stichting PSW: € 600,= 



 

 

• Het negatief resultaat van de Santa Run (€ - 122,28) komt ten laste van het Eigen 
Vermogen. 

o Tulpenactie t.b.v. End Polio Now: 

• Er zijn 72 doosjes tulpen van € 15,= per stuk verkocht. Totaal bedrag € 1.080,= 

• Er zijn 75 doosjes tulpen van € 15,= per stuk ingekocht t.b.v. End Polio Now. Totaal 
bedrag € 1.125,= 

• De kosten van niet verkochte doosjes tulpen ter waarde van € 45,= komt ten laste van 
het Eigen Vermogen. Deze laatste 3 doosjes zijn, omdat de bloei reeds was begonnen, 
aan een Rotary lid geschonken. Daarmee is de voorraad nul geworden. 

o Waterflessen t.b.v. “Rotary werkt aan veilig water”: 

• Het restant aan Waterflessen (35 stuks) ter waarde van € 175,= is teruggegeven aan de 
Waterfunctionaris van het district 1550 en door hem betaald. 

o Reiskosten Brishna Zazai: 

• Naast bovengenoemde projecten heeft de Stichting als tussenpersoon gefungeerd voor 
de vergoeding van reiskosten van Student Brishna Zazai. Er werd door een aantal leden 
van de Club € 400,= gedoneerd en dat bedrag is integraal aan haar uitgekeerd. 

o Rotary Foundation: 

• De opbrengst van de Rotary Foundation (RoFo) bijdrage is ontvangen binnen de 
Stichting vanwege de Anbi-status. De jaarlijkse ledenbijdrage was € 2.163,74 en werd 
geïnd samen met de contributie. De vrijwillige bijdrage van de leden was € 1.510,=. Aan 
het einde van het bestuursjaar 2018-2019 is het totale bedrag (€ 3.673,74) overgeboekt 
naar de Club. Vandaaruit is € 3.473,74 afgedragen aan Rotary Foundation. Het verschil 
van € 200,= is op de balans van de Club geplaatst om in het komende bestuursjaar af te 
dragen, aangezien dit bedrag na de betaling van de afdracht aan RoFo werd ontvangen. 
 

b. Bijzondere baten en lasten: 
o De renteopbrengsten uit banktegoeden bedraagt € 0,89. De bankkosten bedragen € 156,42. 

 
c. Resultaat bestuursjaar 2018-2019: 

o Het negatief resultaat van de activiteiten en donaties bedraagt exclusief bijzondere baten en 
lasten € 242,28. Het bestuursjaar 2018-2019 is met een negatief resultaat van € 397,81 
afgesloten, hetgeen geheel ten laste komt van het Eigen Vermogen. 
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