Stichting Community Service R.C. Doetinchem-Oude IJssel
Financieel Jaaroverzicht 2014-2015
Saldi per 1 juli 2014:
ABN-AMRO, rek. crt.
€3.655,32
ING, zakelijke rek.
€345,97
ING, spaarrek.
€287,71
ABN-AMRO, interservise rek.
p.m.
_______
€4.289,Ontvangsten:
Contributies clubleden
Extra gift lid
Rente spaarrekening
Verkoop wijnrestant
beroepen voorl. avond

€3.407,00
€150,00
€2,40
€75,00
_______
€3.634,40
_______

Totaal saldi en ontvangsten

€7923,40

Uitgaven:
Charitatief (chronologisch):
Fahari Foundation (g)
World Servants, Kinderzorg Oekraïne
St. Liliane Fonds
St. Action Jeugdsportkamp te Rhoon
S.Z. Palliatieve Zorg Café ‘’Doodgewoon’’
St. Samenwerkende hulporganisaties Ebola
St. Mini Manna
Rotary Foundation (g)
Rotary Doctors N.L. (g)
Bibliotheek West- Achterhoek
St. Vrienden van Fatima Zorg te Wehl
St. Rondom Autisme
St. Tesselhuus
St. Moeder Teresa
St. Platform Onderwijs
St. Samenwerkende hulporganisaties Nepal
St. Spindo, beplanting tuin
Amnesty, afdeling Zelhem-Halle
Transporteren

____________
€5.392,-
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Stichting Community Service
Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel
Vervolg Financieel Jaaroverzicht 2014/2015
Transport Activa
Transport uitgaven
Bankkosten

€7.923,40
€5.392,00
€157,88
_________

Totaal uitgaven

€5.549,88
________

Saldo per 30 juni 2015

€2.373,52

Te weten:
ABN-AMRO, rek. crt.
ING, zakelijke rek.
ING, spaarrek.
ABN-AMRO, interservice

€1.677,14
€406,27
€290,11
p.m.
______
€2.373,52

Zelhem, september 2015
De penningmeester
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Toelichting bij de charitatieve uitgaven 2014-2015 v.z.v. niet al duidelijk uit de omschrijving of uit al
eerder gedane toelichtingen bij voorgaande jaarstukken.
-

Fahari Foundation heeft als doel de bouw en inrichting van een tehuis voor weeskinderen in
Kenia. De aanvraag werd ingediend door mevrouw Rasing, werkzaam in het S.Z. en bekende
van clubleden.

-

Het Liliane Fonds besteedt zorg aan gehandicapte kinderen in Latijns- Amerika, Afrika en
Azië.

-

De stichting Jeugdsportkamp te Rhoon organiseert sportkampen voor jongens en meisjes
met een primaire beperking.

-

De stichting MiniManna Markt Doetinchem onderhoudt o.a. een hulpwinkel waar mensen
met weinig bestedingsruimte met een pasje gedurende 2- 3 jaar tegen lage prijzen
boodschappen kunnen doen, ook kringloopartikelen.

-

Rotarty Foundation krijgt een jaarlijkse bijdrage van €28,- per clublid naast een bijdrage uit
de clubkas o.a. bestemd voor de aanschaf van schelterbox(en).
Voor het overige wil de club de charitatieve bijdragen van de leden naar eigen
wensen/inzichten bepalen.

-

De jaarlijkse bijdrage aan Rotary Doctors bedraagt €10,- per clublid.

-

Bibliotheek West- Achterhoek vroeg een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe en snellere
laptops, gebruikt bij diverse cursussen.

-

De bijdrage aan Fatima was bestemd voor uitbreiding van de tuin en de aankoop van
schommels en trampoline ten dienste van de cliënten.

-

De stichting Rondom Autisme verzorgt informatie, adviezen, actie evenementen, scholing,
arbeid, voorlichtingsfilms, literatuur en folders. Gevestigd in ’t Brewinc, IJsselkade,
Doetinchem.

-

De Moeder Teresa stichting te Ulft verschaft hulp aan de aller armsten in Oost- Europa.

-

De stichting Platform Onderwijs ontving een bijdrage t.b.v. het Bondgenootschap voor
Geletterdheid Achterhoek ter voorkoming en vermindering van laaggeletterdheid in de regio.

-

V.w.b. de gift aan Amnesty, afd. Zelhem- Halle wordt verwezen naar de aangehechte copiebrief d.d. 12 april 2015.
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