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Financieel Jaaroverzicht 2016 / 2017 
 
Saldi per 1 juli 2016: 
ABN AMRO, rekening courant € 2.356,43 
ING, zakelijke rekening   € 344,82 
ING, spaarrekening    € 291,55 
ABN AMRO, Interservice rekening.  p.m.  
    €   2.992,80 
Ontvangsten: 
Contributies clubleden    € 2.550,00 
  
Ontvangsten derden   
Kilometer vergoeding gouverneur € 1.509,20 
Snoeiwerk ‘t Mulra    € 1.720,00 
Shelterbox    € 750,00 
Rente spaarrekening    € 0,82 
    €   6.530,02 
       _________  
Totaal saldi en ontvangsten  €   9.522,82 
 
Uitgaven: 
Uitgaven: 
Charitatief chronologisch 
Goed doel gemeente Doetinchem € 150,00 
Stichting Voedselbank    € 1.720,00 
Shelterbox    € 750,00 
Rotary Foundation    € 1.227,29 
Stichting Kivada    € 200,00 
Charitatief totaal    € 4.047,29 
 
Bankkosten    € 171,82 
Totale uitgaven    €   4.219,11 
Saldi per 30 juni 2017    €   5.303,71 
     
Saldo per 30 juni 2017 uitgesplitst: 
ABN AMRO, rekening courant € 1.689,39 
ING, zakelijke rekening    € 3.321,95 
ING, spaarrekening    € 292,37 
ABN AMRO, Interservice rekening  p.m.  
Totaal    €   5.303,71  
 
 
Kilder, 9 januari 2018 
Bert den Daas , penningmeester Stichting Community Service Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel



 

 

Stichting Community Service Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel  
Boskant 1A, 7035 DG Kilder, e-mail ddsign@hetnet.nlte,  
KvK 41048161 | rekeningnummer NL35ABNA0435392190 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de charitatieve uitgaven 2016-2017 
 
Voor zover al niet duidelijk uit de omschrijving of uit al eerder gedane toelichtingen bij voorgaande 
jaarstukken. 
 
• Voorheen kreeg Rotary Foundation een jaarlijkse bijdrage van 28 euro per clublid naast een bijdrage uit 

de clubkas o.a. bestemd voor de aanschaf van Shelterbox(en). R.F vraagt om 100 dollar. 
 
• Dit jaar hebben is besloten om 50 dollar (41.95 euro) per clublid bij te dragen. Dit is de minimale 

bijdrage aan Rotary Foundation om in aanmerking te komen voor een Matching Grand voor het project 
‘Bake for life’ 

 
• Dat wij minder bijdragen dan door R.F. wordt gevraagd is ingegeven door de wens van de clubleden om 

financiën ter beschikking te hebben voor eigen doelen. Een en ander is dit jaar door onze gouverneur op 
het hoogste niveau besproken en toegelicht. 

 
• Goed doel gemeente Doetinchem. 
 
• Onze jaarlijkse bijdrage aan Rotary Doctors bedraagt 10 euro per clublid. Dit bedrag is door 

omstandigheden voor dit Rotaryjaar nog niet voldaan. Dit zal alsnog worden overgemaakt. 
 
• De stichting Voedselbank Achterhoek heeft de totale opbrengst ontvangen van de werkzaamheden op 

landgoed ‘t Mulra. Voor dit doel is gekozen in overleg met de Juniorkamer waarmee we hebben 
samengewerkt. 

 
• De Shelterbox betreft een bijdrage van een particulier. Het door de club ingezamelde bedrag tijdens de 

Paas-actie in het centrum van Doetinchem is financieel via de clubkas verwerkt. 
 
• Stichting Kivada (Kinder Vakantie Dagen) biedt kinderen die niet op vakantie kunnen, mooie dagen aan 

tijdens de vakantieperiode. 
 


