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Stichting ComCare Woerden te Woerden

ALGEMEEN

Oprichting
Bij notariële akte d.d. 30 mei 2006 is de Stichting ten overstaan van notaris Jaquet opgericht.

Op 16 november 2017 zijn de statuten op de volgende punten aangepast:
 - artikel 2 (doel) is dermate aangepast dat het belangeloos werken niet alleen ten behoeve 
   van de Woerdense gemeenschap zal zijn
 - het bestuur bestond uit de beide Rotaryclubs in Woerden. Om de continuïteit te bevorderen
   bestaat het bestuur thans uit drie natuurlijke personen die lid zijn van de betreffende Rotaryclubs;
   zij worden voor drie jaar benoemd met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming.
 - in tegenstelling tot voorheen wordt uit deze drie bestuursleden een voorzitter, secretaris en penning-
   meester gekozen
 - in artikel 9 (boekjaar, jaarstukken en begroting) is toegevoegd dat er een kascontrole-
   commissie zal zijn, bestaande uit de penningmeesters van de beide Rotaryclubs
 - leden van de kascontrolecommissie mogen geen bestuurslid van de Stichting ComCare Woerden zijn
 - om de ANBI-status te behouden zijn de statuten ANBI-proof gemaakt

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel belangeloos te werken ten behoeve van het welzijn van de (Woerdense) 
gemeenschap; voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door in nauwe samenwerking met de 
besturen en leden van de in Woerden gevestigde Rotaryclubs projecten uit te voeren die dienst-
baar zijn aan het doel van de Stichting.

Boekjaar
Volgens artikel 9 van de statuten loopt het boekjaar van de Stichting van 1 juli tot 30 juni.

Bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:
 - mevrouw Carolien Gerritsen (secretaris)
 - de heer Sal Schuitevoerder (voorzitter)
 - de heer Henk Moesbergen (penningmeester)

Het bestuur heeft geen beloning ontvangen en eveneens geen kostenvergoeding.

Fiscale positie

Omzetbelasting
Over het verslagjaar is omzetbelasting aangegeven inzake Ijsbaan Woerden en de Golfdag.
Voor de Golfdag is speciaal aan de Belastingdienst gevraagd hoe te handelen, met als gevolg dat hier 
ook btw mag/moet worden berekend.

Vennootschapsbelasting
Blijkens een brief d.d. 12 november 2007 van de Belastingdienst Utrecht-Gooi is de Stichting
niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

ANBI-status
Bij beschikking d.d. 8 mei 2008 onder nummer 54417 is de Stichting door de belastingdienst
per 1 januari 2008 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Stichting ComCare Woerden te Woerden

Balans per 30 juni 2019

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 7.012          8.763            

Liquide middelen 93.666        93.119          

100.678      101.882        

€ € € €
PASSIVA

Vermogen
Algemene reserve 2.737          2.737            

Bestemmingreserves 93.412        91.007          

Kortlopende schulden 4.529          8.138            

100.678      101.882        

 30 juni 2019  30 juni 2018

 30 juni 2019  30 juni 2018
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Stichting ComCare Woerden te Woerden

Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

Totaal Totaal
2018/2019 2017/2018

€ €

Baten
Bijdragen e.d. 106.789  124.877  

Kosten
Directe kosten 100.884  101.040  

Resultaat 5.905      23.837    

Uitgekeerd aan projecten 3.500      20.534    

Mutaties in reserveringen 2.405      3.303      

Verwerking in Bestemmingreserves

De resultaten van de diverse projecten worden gereserveerd voor volgende projecten.
Het verloop hiervan is als volgt:

totaal totaal
2018/2019 2017/2018

€ €

Stand per 1 juli 2018 resp. 2017 91.007    87.704    
Resultaat verslagjaar 2.405      3.303      

Stand per 30 juni 2019 resp. 2018 93.412    91.007    
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Stichting ComCare Woerden te Woerden

Toelichting rapportage ComCare Woerden

1
In het kader van het nieuwe beleid, voortvloeiende uit de statuten, zal de netto-
opbrengst van projecten worden uitgekeerd dan wel voor een vervolg-project worden geoormerkt.
Slechts met goedkeuring van de beide clubs kunnen gelden van een project worden toegekend aan
een ander project.

2
Het bestuur van de Stichting ComCare bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

3
De projecten die worden voorgedragen voor verwerking via ComCare zullen, middels een daarvoor
ontwikkelde standaard, een sluitende exploitatiebegroting moeten indienen.
ComCare is alleen de financiële draaischijf.

4
De activiteiten worden individueel verantwoord aan het bestuur  van de Stichting ComCare Woerden.

5
In het verslagjaar werden door de Rotaryclub Woerden en Rotaryclub Woerden Oude Rijn
gezamenlijk de volgende activiteiten ontwikkeld via de Stichting:
 - de exploitatie van IJsbaan Woerden in de periode 7 december 2018 tot en met 6 januari 2019
 - een paaspakkettenactie ten behoeve van minderbedeelden

6
Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting wordt besteed ten behoeve van een
doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel van de stichting in overeenstemming is, met 
dien verstande dat een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een instelling
met zogenaamde ANBI-status met een soortgelijke doelstelling.

Woerden, 9 september 2019
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