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Beleid

Inleiding
In het jaar 2013-2014 heeft de club besloten het vermogen van Comser drastisch terug te brengen
opdat het geld binnen Comser blijft rollen voor goede doelen, terwijl het eigen vermogen slechts bedoeld is
om in 'noodgevallen' iets te kunnen doen zonder aparte sponsoring. Voor dat doel ligt de bovengrens van 
het eigen vermogen op maximaal een aantal duizenden euro's.   

nu het vermogen van Comser een omvang nadert die overeenkomt met het besluit van de club destijds, 
wordt het tijd om beleid te formuleren voor de toekomst. 
Het blijft verstandig om als serviceclub een stichting te hebben, die de gelden beheert voor 
servicedoeleinden, waarbij het van belang is dat deze stichting een ANBI-status heeft ten behoeve van 
mensen, die een aftrekbare gift willen geven. 
De ANBI-status dient dus aan alle voorwaarden te voldoen om dit doel te dienen.

Nu praktijk is geworden dat elk project dat binnen of vanuit de club gestart wordt via sponsoring en 
subsidies in eigen middelen voorziet (ijsbaan, water in derde wereld, golf, paaspakketten voor op het 
ogenblik grootste deel) is het belangrijk te omschrijven wat de doelstelling is van Comser.

Uitgangspunten
• Servicegelden van de Rotaryclub in een aparte Stichting
• Bankfunctie voor servicegelden Rotary 
• ANBI-status
• Beleid Comser sluit aan op beleid Rotaryclub
• Bestuur Comser wordt gevormd door bestuur Rotaryclub
• Geen algemene fundraising voor Comser 
• Elk te starten serviceproject voorziet in een sluitende exploitatie via sponsoring en/of subsidies
• Een klein eigen vermogen van maximaal € 5.000,-

Doel
De Stichting Comser beheert de servicegelden van de Rotaryclub Woerden Oude Rijn. De servicegelden 
bestaan uit de bijdragen van de leden en de geoormerkte gelden van projecten. 
De algemene bijdragen kunnen aangewend worden voor goede doelen, die niet vorm gegeven worden in 
een project. In geval dat het vrij besteedbaar vermogen boven het maximum komt, zoekt het bestuur van 
Comser een goed doel om het meerdere voor aan te wenden.  

Werkwijze
Bestuur van de Stichting Comser past op de gelden en wijst gelden toe. Er zijn geen vaste projecten die 
betaald worden uit Comser. 
Alle projecten houden financieel hun eigen broek op. Indien nodig kan Comser de bankfunctie vervullen 
voor een project.

Slot
De praktijk en de discussies in de afgelopen jaren zijn in deze notitie verzameld en hebben geresulteerd in 
een voorstel voor beleid voor de komende jaren in de vorm van uitgangspunten, doel en werkwijze. 
Geen grootse wijzigingen maar vastleggen van diverse geluiden in een te besluiten koers.
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