
1 
 

 
 

       Doetinchem, november 2021. 

 

 

 

       FINANCIEEL JAAROVERZICHT  

2020 - 2021 

    

        Saldo per 1 juli 2020 

 

1.482,01  

  Restitutie bankkosten 

 

9,50  

  Totaal saldo 

     

1.491,51  

        Ontvangsten donaties clubleden 

 

900,00  

  Ontvangsten donaties clubleden 

    op basis van overeenkomst 

 

600,00  

  Totaal ontvangsten 

     

1.500,00  

     Schenking Inloophuis Oude IJssel 

 

-250,00  

  Schenking Sravana (zie toelichting) 

    Schenking Spindo (zie toelichting) 

    Totaal schenkingen 

   

-250,00  

        Saldo per 1 juli 2021 

   
2.741,51  

         

 

VERSLAG en TOELICHTING 

 

Het nieuwe bestuur van de Stichting is  aangetreden eind 2020, en bestaat uit Erik Muller (voorzitter), Jan 

Westers (penningmeester) en Koos Beugel (secretaris). 

 

Het beleid, ingezet door het vorige bestuur, om giften bij voorkeur te bestemmen voor doelen dicht bij 

huis, is overgenomen. 

 

In het verleden werd jaarlijks 500€ gereserveerd voor het eerstvolgende lustrum. In het verleden is van 

het gespaarde bedrag een deel gebruikt voor lustrum feestelijkheden, Dit is niet toegestaan binnen de 

ANBI regelgeving, Gereserveerde gelden worden geoormerkt voor charitatieve doelen. 

 

In het verleden werd jaarlijks 10€ per lid afgedragen aan The Rotary Foundation (TRF). Door het vorige 

bestuur , gesanctioneerd door het bestuur van de RCDOIJ, is besloten betalingen aan de TRF te staken, in 

de nasleep van het moeizame traject met TRF ter verkrijging van een World Grant, Het huidige bestuur 

heeft dit beleid gecontinueerd. 

 

De vaste donaties aan Shelter Box en Rotary Doctors zijn on hold gezet gezien het beperkte aantal leden 

en daarmee de beperkte bestedingsruimte. 

 

Om de bestedingsruimte te vergroten is de leden aangeboden een minimaal 5-jarige overeenkomst met de 

Stichting te sluiten, waardoor giften in het kader van de ANBI-status zonder drempel kunnen worden 

afgetrokken van de inkomstenbelasting. Deze verbintenis is door 7 leden aangegaan. 

Het streefbedrag van de, overigens vrijwillige, bijdrage is verhoogd naar 150€ per lid per jaar. 
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Omdat er vanwege corona weinig acties konden worden opgezet voor goede doelen is er in dit boekjaar 

alleen een donatie gedaan aan het inloophuis voor kankerpatiënten. 

 

Verder is 500€ toegekend aan Sravana en aan de Stichting Spindo. Deze giften zijn geëffectueerd na 1 juli 

en vallen in het boekjaar 2021-2022. 

 

Het bestuur heeft besloten opnieuw een eigen bankrekening te openen, voor de overzichtelijkheid van de 

in- en uitgaven. Hierbij is speciaal aandacht besteed aan het zo laag mogelijk houden van de kosten. De 

rekening zal in het boekjaar 21-22 actief worden. 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Community Service, 

        Rotary Club Doetinchem Oude-IJssel. 


