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Financieel Jaaroverzicht 2017-2018 

 

Saldi per 1 juli 2017:

ABN-AMRO rek crt. 1.689,39    
ING rek crt. 3.321,95    
ING spaarrek. 292,37       
ABN-AMRO interserice rek. pm

5.303,71     
Ontvangsten:

Ontvangsten clubleden 1.700,00    
Opbrengsten derden
Snoeiwek Mulra 750,00       
Rente spaarrek. -             

2.450,00     

Totaal sadi en ontvansgsten 7.753,71     

Uitgaven:

Charitatief chronologisch
Drukwerk welkomboekjes -192,98      
Rotary Dokters -600,00      
Atrsen zonder grenzen -400,00      
Amnesty international -400,00      
Alzheimer Nederland -400,00      
Lilianefonds -300,00      
Nat. Fonds kinderhulp -300,00      
Ronald mc donald kinderfonds -300,00      
Voedselbank Doetinchem -250,00      
Sravana -250,00      
Inloophuis oude ijssel -250,00      
kledingbank doetinchem -200,00      
Amazing vrouwen koor -200,00      
charitatief totaal -4.042,98  

RCDOIJ snoeiwerk Mulra /AED -750,00      
Rotary foundation -1.147,50  

bankkosten -170,54      

Totale uitgaven -6.111,02   

Saldi per 30 juni 2017 1.642,69     

Saldi per 30 juni 2018 uitgesplits

ABN-AMRO rek crt. 1.642,69    
ING rek crt. -             
ING spaarrek. -             
ABN-AMRO interserice rek. Pm
Totaal 1.642,69    
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Toelichting bij de charitatieve uitgaven 2017-2018 

Voor zover al niet duidelijk uit de omschrijving of uit al eerder gedane toelichtingen bij voorgaande 

jaarstukken. 
 

- Rotary foundation vraagt om een jaarlijkse bijdrage van $100,- per lid de afgelopen jaren 
hebben we Jaarlijks $50 per clublid gedoneerd vanuit de stichting. Dit is de minimale bijdrage 
aan Rotary Foundation om in aanmerking te komen voor een “Matching Grant”  
Zoals bekend hebben we getracht om een Matching Grant te krijgen voor ons project Bake for 
Life waar we uit eindelijk van af hebben gezien. 
De club zal een beslissing moeten nemen of zij door wil gaan met de donatie van $50 en of deze 
vanuit de stichting moet worden betaald of van uit de club. 
 

- De commissie community service van onze club heeft de opbrengst ontvangen van de 
werkzaamheden op landgoed t’ Mulra. Deze bijdrage is samen met de opbrengst van de door de 
commissie georganiseerde rommelmarkt gedoneerd aan de stichting AED Bronckhorst 
 

- Onze jaarlijkse bijdrage aan Rotary Doctors bedraagt € 10,- per clublid. Dit bedrag is dit jaar 
dubbel zo hoog omdat we door omstandigheden hier het vorige Rotary-jaar niet aan hebben 
voldaan.  
 

- Drukwerk welkom boekjes. De stichting heeft het drukwerk betaald van de welkom boekjes voor 
nieuwe Nederlanders in de gemeente Doetinchem. 
 

Kilder, 3 januari 2019 
Penningmeester St. Community Service RCDOIJ 
Bert den Daas 
 

 


