Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Community Service Rotary Club Hoorn
4 1 2 3 6 5 5 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Speelwagen 78, 1625 HK Hoorn
0 6 5 3 8 4 8 9 6 5

E-mailadres

penningmeester@rotaryclubhoorn.nl

Website (*)

Rotary.nl/hoorn ROBERTJAN URL JAARVERSLAG-STICHTING 2020-2021 !!!!!!!!!!!

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 0 0 7 4 7 3

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Kenia
0

Aantal medewerkers (*)

2 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Yvette Hiemstra

Secretaris

Fabian Hoogland

Penningmeester

Gerard Kamstra

Algemeen bestuurslid

Steef Stumpel

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

geen beloningen aan bestuursleden

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van Stichting Community Service Rotary Club Hoorn
1. De stichting heeft als doel: het bijdragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal
van Rotary door het behartigen van het algemeen belang.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door, het verlenen van
geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en door het
ondersteunen van kerkelijke-, levensbeschouwelijke-, charitatieve-, culturele-,
wetenschappelijke- of algemeen nut beogende instellingen, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Een en ander met inachtneming van de voorwaarden daartoe gesteld door de
Belastingdienst en gepubliceerd op de site van de Belastingdienst onder:
www.belastingdienst.nl

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Activiteiten
Onze jaarlijkse plaatselijke activiteit is dit jaar door corona alleen de banketstavenactie
geweest. Hiermee richten wij ons zo veel mogelijk op plaatselijk en regionale 'goede
doelen'.
Dit jaar zijn voor de volgende goede doelen gelden overgemaakt: € 7.650 (v.j. € 7.107):
Hoorn Helpt Vluchtelingen € 800; Cirkel zorgcentrum € 300; Voedselbank € 5,000;
De Perelaar € 200; KWF € 250; India € 250; Vlinderrots €250 en Puur for Kids € 600.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door activiteiten te ontplooien waarbij bijdragen worden ontvangen ten behoeve de
vastgestelde diverse goede doelen.

Ook dit jaar is een bedrag van € 23,548 (vj € 30,781), voor de bouw van watertanks
ontvangen.Voor het bouwen van tanks is dit jaar € 67.458 (vj € 16.176) aan Rotary
Club Nakuru overgemaakt.
Daarnaast hebben we sponsorgelden voor SCANN [Street Children's Assistance
Network of Nakuru] ontvangen € 500 en overgemaakt aan hen € 0.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Jaarlijks wordt er door een commissie een lijst opgesteld aan welke goede doelen er
bijdragen gedaan kunnen worden. Na een activiteit worden de bedragen ten behoeve
van een goed doel overgemaakt aan deze organisatie.
Onder activiteiten vind u enkele goede doelen in de regio en Nederland, daarnaast
gaan er bijdragen naar het 6T-waterproject en SCANN [Street Children's Assistance
Network of Nakuru] in Kenia.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er worden geen vergoedingen aan bestuursleden en andere leden betaald.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Activiteiten
Onze jaarlijkse plaatselijke activiteit is dit jaar door corona alleen de banketstavenactie
geweest. Hiermee richten wij ons zo veel mogelijk op plaatselijk en regionale 'goede
doelen'.
Daarnaast zijn er dit jaar aan de volgende goede doelen gelden overgemaakt: € 7.650
(v.j. € 7.107):
Hoorn Helpt Vluchtelingen € 800; Cirkel € 300; Voedselbank € 5.000;
De Perelaar € 200; KWF € 250; India € 250; Vlinderrots € 250; Puur for Kids € 600.
Dit jaar hebben er activiteiten van de stichting plaatsgevonden binnen het 6T-project in
de regio Nakuru in Kenia.
Dit jaar is een bedrag van € 23,548 (vj € 30,781), voor de bouw van watertanks
ontvangen.
Voor het bouwen van tanks is dit jaar € 67.458 (vj € 16.176) aan Rotary Club Nakuru
overgemaakt.
Tevens hebben we sponsorgelden voor SCANN [Street Children's Assistance Network
of Nakuru] ontvangen € 500 (vj € 500) en overgemaakt aan hen € 0 (vj € 2.000).
Vrijwel elk jaar gaat er ook een delegatie van Rotarians en sponsors naar Nakuru om
met eigen ogen de voortgang waar te nemen. Aan deze sponsorreizen wordt op eigen
kosten deelgenomen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

– 0 6

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

30-06-2021

30-06-2020 (*)

Passiva

30-06-2021

30-06-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

5.406

€

5.399

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

15.377

€

57.718

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

336

€

2.181

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

30.895

€

+
€

73.502

+
75.683

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

31.231

+
€

€

31.231

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

10.448

Totaal

€

31.231

+
€

75.683

+
€

20.783

63.117

€

12.566

€

75.683

+

+

Door Corona zijn er gelden voor een activiteit geincasseerd die pas in het jaar 2021-2022 kunnen worden uitgevoerd. Vandaar dit jaar en vorig jaar hoge
kortlopende schulden. Dit jaar is er een groot bedrag uit de reserve "Waterproject" overgemaakt om vele watertanks in Kenia te bouwen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

44.427

Som van baten van particulieren

€

44.427

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

1.307

Som van de baten

€

45.734

+

+

€

55.032

€

55.032

€
€

44.427

+

+
55.032

€

+

€

1.265

€

56.297

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Aan goede doelen overgemaakt

€

75.737

€

25.283

Besteed aan doelstellingen

€

75.737

€

25.283

Wervingskosten

€

11.254

€

15.563

Kosten beheer en administratie

€

1.300

€

1.262

Som van de lasten

€

88.291

€

42.108

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

0

€

0

Saldo financiële baten en lasten

€

42.564

€

-14.185

Saldo baten en lasten

€

7

€

4

+

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

URL nog invullen (Robertjan) Jaarverslag Stichting
2020-2021 !!!!!

Open

+

+

