Naam:
Stichting Rotary Club Bergen Community Service
RSIN:
800127882
Contactadres: Boendermakerhof 1
1861 TA Bergen
Bestuur:
Ilja S. Borgart (voorzitter)
Joost Breebaart (secretaris)
Coen P.J. Brocken (penningmeester)
Beloningsbeleid: geen beloningen, 100% vrijwilligerswerk
Doelstellling:
De Stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het
dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en
stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van
algemeen maatschappelijk nut die zich de bestrijding van maatschappelijke
noden tot doel hebben gesteld. Zij beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan:
Het ondernemen van activiteiten met inzet van 100% vrijwilligers om geld
bijeen te brengen bestemd voor goede doelen. De belangrijkste van deze
activiteiten is de organisatie van de jaarlijkse Kerstmarkt Bergen (NH). De
Stichting kiest ervoor een mix van goede doelen te ondersteunen: locaal,
regionaal/nationaal en internationaal. Ieder jaar worden goede doelen
geselecteerd uit een lijst die wordt voorgesteld door leden, en door goede doelen
die zelf om ondersteuning vragen. De goede doelen voor het Bestuursjaar 20152016 zijn onder andere de Stichting Ruby & Rose, die zich inzet voor het
voorkomen en bestrijden van gynaecologische kankers zoals eierstokkanker
(nationaal doel); de Ruïnekerk Bergen ten behoeve van de instandhouding van
dit waardevolle bijzondere monument in het centrum van Bergen, en Stichting
Woonvoorziening Wittenburg t.b.v. een elektrische duofiets voor mensen met
een verstandelijke beperking (lokale doelen); Fundación Integrarte, Colombia,
een project om jonge en kwetsbare meisjes weerbaarder te maken in een macho
maatschappij (internationaal doel) en Shelterbox, een Rotary initiatief voor
tijdelijke huisvesting in rampgebieden (wereldwijd doel).
Verslag 2014-2015
In 2014-2015 hebben alle leden van de Rotary Club Bergen, maar ook hun
partners en andere vrijwilligers, hun mankracht weer zonder vergoeding ter
beschikking gesteld aan de organisatie van de Kerstmarkt, een evenement op 13
en 14 december 2014. Op zaterdagavond gaf commandant der strijdkrachten in
ruste Peter Van Uhm een voordracht over Stichting Hulphond, het belangrijkste
goede doel van het jaar. Daarna werd de Kerstmarkt geopend, met onder meer
een “Parade” in de Ruïnekerk en de bekendmaking van de winnaars van de

verloting . Op zondag 14 december was de tweede dag van de Kerstmarkt, met
ruim 60 kramen, een muzikaal programma, een poppenkast voor de kinderen,
een loterij. Ook was er een demonstratie door een Hulphond, waarbij een
donatie van 18.700€ werd toegezegd aan de Stichting Hulphond.
De belangrijkste goede doelen die in het Rotary jaar 2014-2015 ondersteund
werden, waren de Stichting Ruïnekerk, ten behoeve van het behoud van dit
prachtige historische gebouw in het centrum van Bergen (lokaal doel); Stichting
Hulphond, een prachtig doel waarbij honden worden opgeleid om minder valide
mensen te ondersteunen, opdat zij langer zelfstandig kunnen wonen, en Stichting
Duchène (nationale doelen). Naar aanleiding van de ramp in Nepal werden 2
Shelterboxen gedoneerd, en ook de opbrengst van de wekelijkse verloting
binnen de club werd bestemd voor verdere Shelterboxen (wereldwijd doel).
Staat van baten en lasten boekjaar 2014-2015
Posten

Resultaat
2013-2014 in €

Opbrengsten

Wijnloterij / mandje
Houtactie
Kerstmarkt
Rente
Intercity meeting
TOTAAL BATEN (afgerond)

1532
300
30811
167
296
33106

Giften

Rotary Foundation
Mandje tbv Shelterbox
Stichting Ruïnekerk Bergen
Stichting Hulphond
Besjesdag
Stichting Duchène
Shelterbox
TOTAAL LASTEN
Resultaat (afgerond)

1280
1532
10000
18700
682
500
1500
34194
-1089

Balans per 30 juni 2015
Balans Stichting Rotary Club Bergen 30-6-2015

vaste middelen

totaal vaste
middelen

30/06/2015

30/06/2014

0

0

0

0

liquide middelen
vorderingen op bank
Vordering kavel
Totaal actief

22.703

23.540

900

0

23.603

23.540

30/06/2015

30/06/2014

eigen vermogen
kapitaal na
resultaatbestemming

5030

6.119

totaal vrije reserve

5.030

6.119

bestemmingsreserve
kerstevent

4.000

4.000

Bestemmingsreserve
waterproject matching grant

3.500

3.500

30

30

7.530

7.530

Besjesdag restaurant

240

0

nog te betalen kerstmarkt
(veiling/lot)

280

900

Bestemmingsreserve
waterproject bochum *
totaal voorzieningen

schulden

mandje 2015 Shelterbox

1532

0

mandje 2013 Rotary Doctors

1.692

1.692

mandje 2014 Vlielandkamp

1,299

1.299

toezegging Makassar

6.000

6.000

11.043

9.891

23.603

23.540

totaal schulden

totaal actief

23.603

23.540

totaal passief

