FINANCIEEL VERSLAG
STICHTING COMMUNITY SERVICE RC APELDOORN-SPRENGEN
Periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020

Oprichting en doelstelling
De Stichting, opgericht op 31 juli 1995, stelt zich ten doel bij te dragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen van Rotary door het verlenen van geestelijke en
stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen
maatschappelijk belang welke zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden
tot taak stellen, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2011 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting
2001. Deze ANBI-status geldt zolang voldaan wordt aan de geldende voorwaarden.
Het fiscaalnummer van de Stichting is 8166.67.421.
Het IBAN-banknummer van de Stichting is NL24 RABO 0150 2572 79.
Hoofdlijnen beleidsplan
De belangrijkste punten uit het beleidsplan van de Stichting zijn:
• Het betrekken van zo veel mogelijk clubleden als begunstiger van de Stichting;
• De bestedingen van de Stichting per jaar gelijk te laten lopen met de jaarlijkse
inkomsten;
• Prioriteit voor het lenigen van plaatselijke noden, waarbij als regel ⅔ van het per
jaar beschikbare geld in Nederland wordt besteed tegen ⅓ voor internationale
projecten.
Begunstigers
In de verslagperiode was het aantal begunstigers van de Stichting gelijk aan het aantal
leden van rc Apeldoorn-Sprengen minus twee. Voor de meeste begunstigers is de jaarlijkse
bijdrage vastgelegd in een notariële akte schenking lijfrente, waarmee de bijdrage zonder
drempelbedrag als aftrekpost is op te voeren voor de inkomstenbelasting. Vanaf het jaar
2013 is een notariële akte niet meer noodzakelijk, maar volstaat een onderhandse akte.
De gemiddelde waarde van de jaarlijkse bijdragen bedraagt €200.
Bestuur
Het Bestuur van de Stichting was in de verslagperiode als volgt samengesteld:
Voorzitter
: V. Raznatovic
Secretaris/penningmeester : J.P.H. Bartel-van Beckhoven
Lid
: E.M. Harmelink
Bestuursmutaties en rooster van aftreden
Mevrouw E.M. Harmelink maakt deel uit van het bestuur sinds 1 juli 2016. Conform de
statuten was zij aftredend per 1 juli 2019 en op die datum herbenoembaar. Het bestuur
van de stichting heeft haar voor een periode van drie jaar herbenoemd.

Vanwege haar opzegging van het Rotary lidmaatschap op 2 juni 2020 komt haar functie vrij
per 1 juli 2020.
Mevrouw J.P.H. Bartel-van Beckhoven maakt deel uit van het bestuur sinds 1 juli 2017.
Conform de statuten is zij aftredend per 1 juli 2020. Omdat zij penningmeester van de
Rotaryclub wordt, is zij op die datum niet herbenoembaar.
De heer V. Raznatovic is per 1 juli 2019 toegereden tot het bestuur. Vanwege zijn
opzegging van het Rotary lidmaatschap op 2 juni 2020 komt zijn functie vrij per 1 juli
2020.
Het bestuur van de stichting heeft inmiddels drie nieuwe bestuursleden voor de stichting
gerekruteerd. Zij zullen aantreden per 1 juli 2020.
Contactgegevens
De penningmeester is het aanspreekpunt voor externe contacten. De contactgegevens zijn:
J.P.H. Bartel-van Beckhoven
Hulkestein 55
7339AW Ugchelen
Tel 055 58441590
Email: judithbartel@gmail.com
De website van de rotaryclub is www.rotaryapeldoornsprengen.nl
Daar is voor alle geïnteresseerden de ANBI-informatie beschikbaar.
Deze informatie is ook rechtstreeks te benaderen via
www.rotaryapeldoornsprengen.nl/informatie/142/communityservice
Beloningsbeleid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Onkostenvergoedingen zijn
niet van toepassing.
Bestuursvergaderingen
Het Bestuur vergaderde een aantal malen, meestal voor of na een clubbijeenkomst.
Aan de orde was o.a. de (nieuwe) gang van zaken rond nieuwe en te vernieuwen akten en
een aantal verzoeken om financiële steun. De verzoeken worden beoordeeld aan de hand
van een leidraad die vermeld staat op de website van rc Apeldoorn-Sprengen.
Relatie met rc Apeldoorn-Sprengen
Met rc Apeldoorn-Sprengen is een aantal afspraken gemaakt inzake de financiering van
projecten:
a. In principe worden alle fundraisingsactiviteiten waar rc Apeldoorn-Sprengen bij
betrokken is in een vroegtijdig stadium besproken tussen het bestuur van de
Stichting en het bestuur van rc Apeldoorn-Sprengen;
b. Fiscaal-juridisch is het de Stichting niet toegestaan fundraisingprojecten vóór te
financieren.

c. Het is wellicht gewenst om, indien het noodzakelijk blijkt toezeggingen te doen
betreffende opbrengsten van fundraisingprojecten, deze door de Stichting te laten
afdekken door middel van een garantie;
d. Alle netto baten uit een fundraisingproject vloeien integraal in de kas van de
Stichting met dien verstande dat
-

-

bij hogere baten dan de toegezegde garantie of afgesproken (doel) bijdrage,
deze toevallen aan het vermogen van de Stichting;
bij lagere baten dan de toegezegde garantie of afgesproken (doel)bijdrage,
komt het verschil hiertussen ten laste van het vermogen van de Stichting;
indien er geen baten zijn komt de toegezegde garantie of afgesproken
(doel)bijdrage geheel ten laste van het vermogen van de Stichting; een
verder tekort komt ten laste van de kas van rc Apeldoorn-Sprengen, m.a.w.
het exploitatietekort komt ten laste van de rc:
in voorkomende gevallen kan in goed overleg tussen het Stichtingsbestuur en
RC Apeldoorn-Sprengen besloten worden om een hogere netto bate dan de
toezegging ook toe te kennen aan het fundraisingsdoel;

Inkomsten
De inkomsten van de Stichting bestonden in het verslagjaar uit bijdragen van
begunstigers €7.836 (zijnde €7.686 uit donaties en € 150 uit inningen die eigenlijk bij
het vorige boekjaar hoorden) en de opbrengst van de loterij en boetes (€113,10), en de
projecten SprengenBerghGolf 2019 (€3751; loten en deelname clubleden) en rustpunt
Gelre Fietstocht 2019 (€1750). Daarnaast bleek een correctie nodig op het vorige
boekjaar; een restant van € 267 uit een voorziening was niet goed geadministreerd en
werd aan de inkomsten van dit boekjaar toegevoegd. Tenslotte werd een zeer
bescheiden rente van 70 eurocent ontvangen over het tegoed op de spaarrekening.
Totale inkomsten bedragen € 13.718.
Uitgaven
Gedurende de verslagperiode werden projecten financieel gesteund voor een totaalbedrag
van €9.740. Hierin is begrepen een bedrag van €3.751 t.b.v. Stichting voor het
Gehandicapte Kind (golfproject). Dit laatste bedrag is aangevuld met een bijdrage van €
1.150 vanuit de Stichting Community Service vanuit de Voorzieningen. De andere €5.989 is
overgemaakt aan projecten. Dit is inclusief de opbrengst van het rustpunt van de Gelre
fietstocht dat ten bate komt aan KCA (Kids College Apeldoorn).
Op de website staat onder Stichting Community Service ->Aanvragen 2019/20 een overzicht
van de ingekomen aanvragen en de status er van.
Voor een complete specificatie van de feitelijke uitgaven over de desbetreffende
projecten, zie de bijlage bij dit verslag. Er is voor €154,65 aan bankkosten gemaakt De
totale uitgaven bedroegen € 9.895.
Balanspost Voorzieningen
Op de balans per 30 juni 2019 bedroeg de post Voorzieningen €4.550. Uit deze post is een
totaalbedrag van €3.700 uitgekeerd.

Voor KCA is uitgekeerd €1.500 i.v.m. betaling van de toegezegde bijdrage voor het
schooljaar 2019/20. Dit is de laatste toegezegde bijdrage. Er zijn voor de toekomst geen
nieuwe bijdragen gereserveerd voor dit project.
Voor het golftoernooi 2019 is uit de voorziening van € 2000 een bedrag uitgekeerd van
€1.150. Dit bedrag is uiteindelijk gebaseerd op het aantal clubleden dat meedeed aan de
golfdag. Er blijft hierdoor nog een bedrag van € 850 over in de pot Voorzieningen.
Door de Coronacrisis is de Golfdag van 2020 niet doorgegaan en is er dus geen nieuwe
voorziening aangemaakt voor dat project.
Een bedrag van €1000 is uitgekeerd voor een boek over kippen voor Afrika en een bedrag
van €50 is overgemaakt voor het onderhoud aan een graf van een Russische soldaat (2e jaar
van de 5 toegezegde jaren). Voor het onderhoud van het graf op het Russisch Ereveld is nu
een bedrag van €150 gereserveerd dat in de najaren van 2020, 2021 en 2022 wordt
uitgekeerd (€50 per jaar).
De balanspost Voorzieningen wordt per 1 juli 2020 derhalve € 150 en er is dan nog een
restant van € 700 over.
Er was nog een restbedrag vanuit de Grant van €1.185,40. Hiervan is een rekening voor de
website van betaald à €62,30. Het saldo van het restbedrag Grant is nu €1123,10. Dit geld
is in principe bedoeld om wat onvoorziene kosten van een groot project te kunnen dragen
of het eindbedrag naar een rond getal te kunnen afronden.

Financieel Resultaat 2019/20
Het financieel resultaat over het afgesloten boekjaar bedraagt € 3.823 positief.
Hiermee komt het eigen vermogen per 1 juli 2020 uit op € 7.206.
Een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen in de laatste 11 jaar:
Juli 2010
€ 17.760
Juli 2011
€ 23.987
Juli 2012
€ 28.793
Juli 2013
€ 28.466
Juli 2014
€ 24.584
Juli 2015
€ 26.241
Juli 2016
€ 18.490
Juli 2017
€ 6.781
Juli 2018
€ 5.570
Juli 2019
€ 3.383
Juli 2020
€ 7.206
Het eigen vermogen was in het vorige jaarverslag opgenomen inclusief het restant van de
Grant à € 1.185 plus € 3.383 is € 4.568. In dit verslag zijn die bedragen voor de
duidelijkheid gesplitst.
Het niveau van het eigen vermogen werd de afgelopen jaren wel eens als ‘te hoog’
gekwalificeerd. Dat geldt nu in veel mindere mate; een stabilisering verdient naar de
mening van het bestuur de voorkeur boven een verdere daling.

Resultatenrekening en balans
Alle onderstaande bedragen zijn in euro’s.
Saldo 1 juli 2019

9118

opgebouwd uit
eigen vermogen

4550 voorzieningen
3383
in 2019 incl Grant € 4568
1185 restant Grant
9118

totaal

Resultatenrekening periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020:
Inkomsten
Donaties leden
Loterij

Uitgaven
7836
113

Rotary Foundation
Tandenborstels Afrika

2000
189

Golftournooi

3751

Golftournooi

3751

Gelre fietstocht

1750

Gelre fietstocht

1750

Restant voorziening
(correctie vorig jaar)
rente

totaal
er af
resultaat

dit bedrag was
eerder niet
correct
267 meegenomen Röntgenfilm
1

13718
9895
3823

uit reserveringen
Boek Kippen (Afrika)

4550
1000

Extra donatie Golftournooi
Kids College Apeldoorn
Russisch graf
totaal
restant reserveringen
nieuwe reservering graf
over

1150
1500
50
3700
850
150
700

Restant Grant
Website golftournooi
totaal rest Grant

1185
62
1123

Sint voor Ieder Kind
Kinderhulp Gambia
bankkosten
totaal

1050
500
500
155
9895

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt :
eigen vermogen per 30 juni 2019
resultaat 01.07.2019 – 30.06.2020

€ 3.383
€ 3.823

eigen vermogen per 30 juni 2020

€ 7.206

Balans per 30 juni 2020
saldo 30 juni 2020
opgebouwd uit

9179

voorziening graf 20202022
restant voorziening
restant Grant
Eigen vermogen

150
700
1123
7206

Totaal

9179

Ugchelen, 29 september 2020
w.g.
J.P.H. Bartel-van Beckhoven,
Secretaris/penningmeester

