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Jaarverslag stichting Rotaplast Nederland 2011 

 

Algemeen 

De  stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden voor notaris mr. J.M.A. 
Tinselboer te Enschede. De stichting is gevestigd te Enschede. 

De doelstelling van de stichting is het werven, beheren en doorgeven van gelden die zijn ingezameld 
ten behoeve van het ondernemen van missies in Rotaplast verband. 

De stichting kan de verworven gelden uitsluitend besteden door overmaking  aan de, in de Verenigde 
Staten van Amerika  gevestigde instelling Rotaplast International. Ook kan de stichting een 
bescheiden deel van de gelden besteden aan een tegemoetkoming in de reiskosten van vrijwilligers 
die deelnemen aan missies in Rotaplast verband. 

De stichting is blijkens  een beschikking van de belastingdienst de dato 29 maart 2010 aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland 
onder nummer 08211596. 

Correspondentie adres:  Dr. van der Sluisstraat 14, 7482 XS te Haaksbergen 

 

Bestuur 

In 2012 hebben er zich wijzigingen voor gedaan in de bestuurlijke samenstelling van de stichting. 

Mevr. A.M. van Heezik-Wolfkamp  voorzitter 

Dhr.  B.K.J. Hoving    secretaris-penningmeester        (tot  03-08-2011) 

Dhr. S.J. Schepel    lid (portefeuille medische zaken) 

Dhr. J.M.B.P. Adolfsen    secretaris        (vanaf 01-05-2011) 

Dhr. A. Steenbergen    penningmeester       (vanaf 03-08-2011) 

Dhr. W. van de Wetering   lid (portefeuille juridische zaken)   (vanaf 03-08-2011) 

 

Statutenwijziging 

De statuten van de stichting zijn gewijzigd bij akte 17 november 2011 verleden voor notaris mr. 
J.M.A. Tinselboer te Enschede. Belangrijkste wijziging betreft de naam van de stichting. Deze is 
gewijzigd in Stichting Rotaplast Nederland. 

Ook is het statuut meer afgestemd op de wijze van communiceren naar potentiële sponsoren, zoals 
dat de afgelopen jaren vorm gekregen heeft. De van oorsprong éénmalige bijdrage aan een missie 
van Rotaplast is veranderd in een structurele manier van werken, om zo eens in de één á twee jaren 
een missie te kunnen financieren. 
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Activiteiten in 2011 

In het kalenderjaar 2011 hebben grote veranderingen plaatsgevonden binnen de stichting. 

Allereerst betrof het veranderingen in het bestuur. De heer B.K.J..Hoving, zowel penningmeester als 
secretaris van de stichting, had te kennen gegeven te willen terugtreden. Daarop hebben de twee 
zittende bestuursleden nieuwe bestuurders aangezocht. 

Verder zijn de statuten aangepast en is tevens de naamgeving van de stichting gewijzigd. 

Tot slot zijn er voldoende fondsen geworven om een derde missie naar het Afrikaanse continent 
mede mogelijk te maken. 

De stichting heeft inmiddels een bijdrage geleverd in menskracht en in financiële zin aan twee 
missies naar Ethiopië . In juni 2008 naar Bahir Dar en in november 2010 naar Dessie. Uitgebreide 
informatie hierover is te vinden op onze website. 

 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2011, 4 keer vergaderd. De bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 
19 januari, 9 mei, 3 augustus en 5 oktober. 

Zaken die in het bestuur aan de orde geweest zijn betroffen: 

- de afrekening van de missie naar Dessie  (Ethiopië in 2010) 
- uitbreiding van het bestuur 
- taakverdeling tussen de bestuursleden 
- naamgeving van de stichting 
- statutenwijziging  
- overdracht penningmeesterschap 
- ontwikkeling van briefpapier 
- oriëntatie op een nieuwe locatie voor een missie in 2012 
- acties rondom mogelijke financieringsbronnen voor een nieuwe missie 
- de instemming met de missie naar Mali in 2012 
- goedkeuring van het financieel jaarverslag 2010 

 

Overige werkzaamheden in 2011 
De leden van het bestuur hebben zich ingezet voor belangrijke fundraising activiteiten maar ook voor 
het houden van lezingen en voordrachten. De stichting heeft zich in belangrijke mate gepresenteerd 
aan een groter publiek. Er zijn bijdragen geweest aan de districtsconferentie van het Rotarydistrict 
1560 en er is een presentatie verzorgd aan de inkomende voorzitters van het Rotarydistrict. De 
website is geactualiseerd en tevens is er schriftelijk contact geweest met sponsoren. 
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Financieel verslag 2011 (bedragen in euro’s) 

 

Staat van ontvangsten en uitgaven 

 

Overschot per 31-12-2010         21.987,99 

 

Ontvangsten 

Giften     48.461,90 

Creditrente               294,56 

 

Totaal ontvangsten        + 48.756,46 

 

Uitgaven 

Kamer van Koophandel           26,64 

Secretariaat            70,21 

Notariskosten         573,09 

Bankkosten         165,72 

 

Totaal uitgaven         -/-      835,66 

 

Overschot per 31-12-2011        69.908,79 

 

Balans per 31-12-2011 (bedragen in euro’s) 

 

Tegoed ABN/AMRO 529  
Tegoed ABN/AMRO 425 
Tegoed ABN/AMRO 054  $ 63.459,88 
01-01   $      222,48  (0,7497) 
20-05   $ 29.852,40 (0,7126) 
21-11   $ 33.385,00 (0,7488) 

23.263,26 
      205,74 
46.439,79 

Bestemmingsreserve 69.908,79 

Totaal passiva 69.908,79 Totaal activa 69.908,79 
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Akkoord bestuur d.d. 13-09-2012 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

A.M. van Heezik-Wolfkamp, voorzitter,      

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

J.M.B.P. Adolfsen, secretaris,   

 

 

……………………………………………………………………………………. 

A. Steenbergen, penningmeester, 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

S.J. Schepel, lid, 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

W. van de Wetering, lid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


