Beleidsplan Stichting ComCare
___________________________________________________________________________________________
ComCare is de stichting die door Rotaryclub Woerden en Rotaryclub Woerden Oude Rijn in 2006 is opgericht
voor de financiële afwikkeling van door beide clubs gezamenlijk geïnitieerde en uit te voeren projecten.
ComCare maakt de geldstromen van dergelijke een- of meerjarige projecten transparant.
In projecten van de beide Rotaryclubs werkt de Stichting ComCare belangeloos ten behoeve van het welzijn van
de (Woerdense) gemeenschap.
Projecten van ComCare hebben, in het verlengde van de doelstellingen van de Rotaryclubs, ten doel de
gemeenschap te dienen.
Beide clubs besluiten afzonderlijk welke gezamenlijke projecten ter hand worden genomen en hoe de
financiering van een project wordt geregeld.
Dat kan geheel of gedeeltelijk uit de middelen die door individuele leden van beide clubs in ComCare bijeen zijn
gebracht, dan wel met geld dat door fondsenwerving, sponsoring, subsidiëring of schenkingen beschikbaar
komt.
De opbrengst van projecten komt geheel ten goede aan het vastgestelde doel.
Voorbeelden van projecten zijn de IJsbaan Woerden, activiteiten voor minder bedeelden, een bedrijvengolfdag
en het waterproject.
Het bestuur van ComCare is driehoofdig. Het wordt gevormd door 3 leden vanuit de beide Rotaryclubs.
De penningmeester van het bestuur voert tevens de administratie van de Stichting ComCare.
Projecten die voldoen aan de gezamenlijke doelstellingen van beide Rotaryclubs worden voor de financiële
afwikkeling overgedragen aan het bestuur van ComCare.
Het ComCare-bestuur ziet toe op de ontvangst en de besteding van beschikbaar gestelde middelen en de juiste
financiële afhandeling van projecten.
Het boekjaar van de stichting loopt parallel met dat van de Rotaryclubs, van 1 juli t/m 30 juni.
De Stichting ComCare houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering en
continuering van haar doelstellingen.
ComCare heeft geen ander eigen vermogen dan hetgeen voor projecten geoormerkt is vastgezet.
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging; er is geen personeel in dienst; er zijn geen vaste kosten anders dan
bankkosten.
ComCare heeft geen winstoogmerk.
De Stichting ComCare heeft een ANBI-status.
Bij eventuele liquidatie van de stichting wordt een eventueel batig saldo besteed aan een doel met ANBI-status
dat in de geest is met het doel van de Stichting ComCare.

