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Alle leden van RC Doetinchem Oude IJssel dragen een charitatieve gift af aan de ’’Stichting Community Service R.C. 

Doetinchem- Oude IJssel’’. Het richtbedrag bedraagt €100,- per jaar; de meeste leden houden zich daar aan; een 

enkel lid doet iets extra.  

In principe mag men een extra bijdrage boven de 100 € “oormerken” voor een specifiek doel of een reeds door de 

Stichting gekozen doel maar daarvan werd het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt. 

 

Volledigheidshalve wordt nog aangetekend:  

 Dat de bijdragen aan de stichting aftrekbaar zijn voor I.B. onder de door de Wet gestelde voorwaarden; de 

stichting is namelijk door de fiscus erkend als ANBI;  

 Dat de in de Wet gestelde eisen v.w.b. de minimum- en maximumbedragen niet gelden als de bijdrage geschiedt 

bij notariële akte aangegane verplichting, welke dan voor ten minste 5 jaar moet gelden (lijfrente).  

 

Ten slotte: het stichtingsbestuur staat open voor suggesties van de leden over door de Stichting te ondersteunen 

instellingen.  

 

Bijgevoegd zijn het financieel jaaroverzicht 2017-2018 en de toelichting daarop.  

 

Het bestuur van de Stichting werd het afgelopen jaar gevormd door Anita Temmink (secretaris), Bert Den Daas 

(penningmeester) en Lourens Zwart (voorzitter). De bestuurssamenstelling zal medio 2020 volledig wijzigen. 

De nieuwe samenstelling is op het moment van het schrijven van dit verslag nog niet bekend. 

 

Overboekingen dienen te geschieden op NL35ABNA0435392190 t.n.v. Stichting Community Service R.C. Doetinchem- 

Oude IJssel te Kilder.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur 

  



Financieel Jaaroverzicht 2019 / 2020  

   N.B. voor het gemak zijn de regels genummerd 

 

Kilder, 30 juni 2020 

Penningmeester St. Community Service RCDOIJ  

Bert den Daas  

Saldi per 1 juli 2019:

1 ABN-AMRO rek crt. 2.373,70       

2 ABN-AMRO interserice rek. 2.035,31       

3 totaal saldo  1 juli 2019 4.409,01     

4 Ontvangsten:

5

6 Ontvangsten clubleden 19/20 1.600,00       

7 Ontvangsten clubleden 18/19 200,00          

8 Ontvangsten clubleden 17/18 100,00          

9 Opbrengsten derden 185,00          

10 Rente spaarrek. -                

11 totaal  onvangsten 2019-20 2.085,00     

12

13

14 Uitgaven:

15

16 Charitatief chronologisch

17 Duo fiets den Ooiman -250,00         

18 Speeltuin de Hoop sint en piet costuums-250,00         

19 Ambt doetinchem bladblazer -350,00         

20 st present Doetinchem sint en kerst cadeau-250,00         

21 2 schelter boxen -1.500,00      

22 rotary docters -1.000,00      

23 scravana voor de tuin -250,00         

24 inloophuis  piano stemmen -250,00         

25 st ludgerkring symposium -250,00         

26 st bake for life -250,00         

27 Jonge mantelzorgers kamp -250,00         

28 Rotary foundation -                

29

30 charitatief totaal 2019-20 -4.850,00      

31

32 -                

33 bankkosten ABN -162,00         -5.012,00    

34

35 Totale uitgaven

36  

37

38 Saldi per 30 juni 2020:

39

40 ABN-AMRO rek crt. 1.196,70       

41 ABN-AMRO interserice rek. 285,31          

42

43 Totaal saldo 30 juni 2020 1.482,01       1.482,01     



Toelichting bij de charitatieve uitgaven 2019-2020 

 

Over de afgelopen periode kunnen een aantal punten worden opgemerkt: 

o Binnen het bestuur van de Stichting is besloten om ondersteuning te bieden aan lokale projecten en niet 

landelijke goede doelen. Daarbij wordt gedacht aan bijdragen in de orde van 200 – 250 €. Daarnaast wordt aan 

Rotary Doctors jaarlijks een bijdrage gedaan. 

o De Stichting doneert jaarlijks een bijdrage aan Rotary Doctors; deze is dit jaar niet betaald maar dit wordt in de 

volgende periode gecorrigeerd. 

o Elk jaar wordt er  500,-- gereserveerd voor een groot project in een lustrum jaar. Van onze club. Op deze manier 

is er dan   2500,- beschikbaar. 

o Er is verder gedoneerd aan een aantal doelen (regels 17-27). 

o De Stichting neemt deel aan de Doetinchemse Uitdaging ter oriëntatie op mogelijke doelen.  

Dit is een geslaagde aanpak; tijdens de bijeenkomst kan direct gedoneerd worden aan een lokaal doel of men 

kan bedragen toezeggen. Er wordt aangeraden om deze aanpak te volgen in de komende jaren. 

o Naast financiële bijdragen is in een kleinere actie een aantal dozen met kinderboeken verzameld voor SAM. 

Hierin werd bijgedragen door de kringlopen Dorcas en Aktief. 

 

 

’’Stichting Community Service R.C. Doetinchem- Oude IJssel 

 

Anita Temmink (secretaris) 

Bert Den Daas (penningmeester) 

Lourens Zwart (voorzitter)  

 

 

 

 

 

 

 


