Stichting Community Service R.C. Doetinchem- Oude IJssel
Financieel Jaaroverzicht 2015 / 2016
Saldi per 1 juli 2015:
ABN-AMRO, rek. crt.
ING, zakelijke rek.
ING, spaarrek.
ABN-AMRO, Interservice rek.

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

Ontvangsten:
Contributies clubleden
Rente spaarrekening

2.925,00
1,44
_______

Totaal saldi en ontvangsten

€ 2.926,44
_________
€ 5.299,96

Uitgaven:
Charitatief (chronologisch):
Rotary Foundation
Rotary Doctors NL.
Ron. Mac Donaldhuis Nijmegen
Nationaal Fonds Kinderhulp
Golferij “Den Ooiman”
St. Liliane Fonds
St. Voedselbank
St. Kledingbank
________
Tezamen
2.152,00
Bankkosten
155,16
Totale uitgaven
Saldo per 30 juni 2016

_______
€ 2.307,16
_______
€ 2.992,80

Saldo per 30 juni 2016 uitgesplitst:
ABN-AMRO, rek. crt.
2.356,43
ING, zakelijke rek.
344,82
ING, spaarrek.
291,55
ABN-AMRO, interservice rek.
p.m.
_______
Totaal
€ 2.992,80
Zelhem, oktober 2016
Penningmeester St. Community Service RCDOIJ
Kees Gutteling
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Toelichting bij de charitatieve uitgaven 2015-2016
Voor zover al niet duidelijk uit de omschrijving of uit al eerder gedane toelichtingen bij voorgaande
jaarstukken.

-

Rotary Foundation krijgt een jaarlijkse bijdrage van € 28,- per clublid naast een bijdrage uit
de clubkas o.a. bestemd voor de aanschaf van shelterbox(en).
Bovenstaande bijdrage is minder dan door R.F. wordt gevraagd. Het is gebaseerd op 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.

-

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

-

Golferij Den Ooiman betreft de aanleg van een innovatieve midgetgolftuin door Sensire,
speciaal voor jong dementerenden maar ook voor haar andere bewoners, hun familieleden
en omwonenden. Onderhoud en beheer berust bij de gebruikers.

-

De gift voor St. Liliane Fonds dat zich inzet voor kinderen in Latijns Amerika, Afrika en Azië.
Dit jaar speciaal voor bescherming van kinderen in Tanzania die er als albino’s afwijkend
uitzien en daarmee hun leven niet zeker zijn.

-

Het Ronald Mac Donaldhuis in Nijmegen biedt ouders van opgenomen ernstig zieke kinderen
tijdelijk onderdak.
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