
                                 Stichting Community Service Rotaryclub Oosterbeek. 

 

 

Jaarverslag 2017-2018. 

Dit Jaarverslag handelt over het boekjaar van de Stichting, lopende van 1-7-2017 t/m 30-6-2018. 

De bestuurssamenstelling vanaf het begin van dit jaar was: 

Robert de Vries, voorzitter 

Erik Heinrich, penningmeester 

Bert Bruins, secretaris. 

 

De Stichting verkrijgt inkomsten door bijdragen van de leden van de Rotaryclub (€ 125 per lid) en 

door fundraisingactiviteiten. 

Per lid is  dit verenigingsjaar €44 afgedragen aan de Rotary Foundation (het bedrag is 50% van de 

door TRF geadviseerde bijdrage van $100, het is de minimale bijdrage om als club in aanmerking te 

komen voor toekenning van eventuele Grants). 

De ANBI-status van de Stichting is op correcte wijze gehandhaafd door te voldoen aan de 

voorwaarden die de Belastingdienst stelt. 

 

De activiteiten en uitgaven van de Community Service waren dit verenigingsjaar: 

- Stichting Sinterklaaspret (ANBI 851105464); deze Stichting verzorgt aankoop en verdeling 

van sinterklaascadeaus voor kinderen in gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen. De 

activiteit van de Rotaryleden is het verpakken en van gedichten voorzien van de cadeaus. 

Aan deze activiteit is € 2000 besteed en is uitgevoerd op 30 november 2017. 

- Al een aantal jaren wordt meegewerkt aan het evenement Stuwwalloop. n 2017 was de 

Stuwwalloop gepland op 27 mei 2017. 

Wegens de weersomstandigheden (zeer hoge temperaturen) is het evenement op 27 mei 

2017 afgelast en verplaatst naar 23 september 2017. Deze datum valt binnen dit boekjaar, 

maar is inhoudelijk onderdeel van boekjaar 2016-2017.                             

De Rotaryclub heeft als doel voor deze fundraising gekozen, de Voedselbank Nederveluwe 

(ANBI 818651374) te helpen bij de aanschaf van een tweede bestelbus.  

(Op 23 september is de opbrengst van de fundraising € 20.000 geworden). 

- Op 26 mei 2018 heeft de Stuwwalloop 2018 plaats gevonden. 

De fundraising van deze activiteit is bestemd voor Asian Eye Care: oogheelkundige hulp aan 

behoeftige mensen in Azië. ANBI/RSIN 8084 18671. De opbrengst van deze fundraising 

bedroeg € 12.000. 

- De leden van de Rotaryclub hebben opnieuw op 9 zaterdagen maaltijden voor daklozen in 

Arnhem verzorgd. Kosten: € 721,98. 

- In het jaar 2017-2018 heeft de Stichting een bedrag van € 670 besteed aan het bijhouden van 

namen van burgerslachtoffers van WO II, op het monument op de begraafplaats in 

Oosterbeek. 

- Een bijdrage van € 1000 heeft de Stichting gedaan aan het Nederlandse Rode Kruis (RSIN 

003014022), met bestemming Noodhulp St. Maarten.  

- Een bijdrage van € 500 is gedaan aan de Keniase organisatie LIBA (“Lifting the Barriers”).  

De bijdrage is overgemaakt via  de Nederlandse tak, de Stichting Kipawa (RSIN 858973108) 

onder het motto  “No more week of shame” ter besteding van hygiënische middelen voor 

meisjes in Afrika. 

- In het budget van de Stichting Community Service is een bedrag gereserveerd met 

bestemming  “Stichting Hart voor een Kinderhart” (ANBI 852575944).   Dit bedrag is 

voortgekomen uit fundraising bij de Stuwwalloop in vorige jaren.  

 



Het eigen vermogen van de Stichting Community Service is per 1 juli 2018:  € 5254. 

 

 
Wageningen,  15 december 2018 

Bert Bruins. 

 

 

 

 


