
                                       Stichting Community Service Rotary Club Oosterbeek.

Jaarverslag 2018-2019.
Dit Jaarverslag handelt over het boekjaar van de Stichting, lopende van 1-7-2018 t/m 30-6-2019.
Registratie ANBI/RSIN 815815918.
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 (€ 150 per lid in dit
boekjaar) en door fundraisingactiviteiten.
In het verenigingsjaar 2018-2019 is per lid € 46 afgedragen aan de Rotary Foundation ( het bedrag is
ongeveer 50% van de gevraagde bijdrage van $ 100, de minimale bijdrage om in aanmerking te
komen voor eventuele Grants).
De Stichting heeft de ANBI-status en voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

Activiteiten en uitgaven in het jaar 2018-2019:

- Stichting Sinterklaaspret (ANBI 851105464).
Deze stichting verzorgt aankoop en verdeling van sinterklaascadeaus voor kinderen in
gezinnen die hier zelf geen middelen voor hebben. De activiteit van de Rotary-leden is het
verpakken en van gedichten voorzien van de cadeaus en heeft in november 2018 plaats
gevonden.
De kosten van deze activiteit zijn € 2000 geweest.

- Stuwwalloop.
De Rotaryclub werkt al jaren mee aan de jaarlijkse Stuwwalloop in Oosterbeek en verzorgt op
het middenterrein van het sportpark diverse cateringacties. Door bijdragen van sponsoren en
door verkoop van de catering wordt fundraising tot stand gebracht.
Op 25 mei 2019 werd de Stuwwalloop georganiseerd.
De opbrengst uit de fundraising  was € 16.000.
Hierin is opgenomen een bedrag uit de reserve van de Stichting, en een bijdrage van de
Rotary Foundation als District Grant (€ 3300).
Het bedrag van € 16.000 is verdeeld over:
1. De Stichting Magic Care (ANBI/RSIN 814450337) heeft als doelstelling: kwetsbare

kinderen helpen ontwikkelen d.m.v. workshops met een entertainend en therapeutisch
karakter, gericht op verbetering van het zelfbeeld van het kind.

2. Ome Joop’s Tour organiseert sinds 1950 jaarlijks een fietsronde door Nederland voor
kinderen van 9-13 jaar die geen verdere vakantiemogelijkheden hebben.

- Koken voor Daklozen.
Leden van de Rotaryclub hebben ook dit jaar maaltijden verzorgd voor daklozen in Arnhem.
De inkopen voor in totaal 9 keer maaltijdverzorging worden door de Stichting Community
Service betaald en hier is een bedrag van € 592 aan besteed.

- In het budget van de Stichting  Community Service is een bedrag ter grootte van € 6830
gereserveerd met de bestemming Stichting Hart voor een Kinderhart (ANBI 852575944).
Dit bedrag is het restant van fundraising in vroegere jaren en wordt afhankelijk van de
activiteiten van deze stichting, ter beschikking gesteld.

- Het eigen vermogen van de Stichting Community Service is per 1 juli 2019: € 5734.

                                                                                                 Wageningen 13 december 2019,  Bert Bruins.


