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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.	  In	  2011	  is	  de	  naam	  van	  de	  
stichting	  gewijzigd	  in	  Stichting	  Rotaplast	  Nederland	  (hierna:	  SRN).	  
	  
De	  doelstelling	  van	  de	  SRN	  is	  het	  werven,	  beheren	  en	  doorgeven	  van	  gelden	  die	  zijn	  ingezameld	  ten	  
behoeve	  van	  het	  ondernemen	  van	  missies	  in	  Rotaplast	  verband.	  

De	  stichting	  kan	  verworven	  gelden	  uitsluitend	  besteden	  aan	  missies	  die	  georganiseerd	  worden	  door	  
Rotaplast	  International.	  De	  ontvangen	  gelden	  worden	  bestemd	  voor	  een	  missie	  die	  door	  Rotaplast	  
International	  aangewezen	  wordt.	  	  	  

Ook	  kan	  de	  stichting	  vrijwilligers	  tegemoet	  komen	  door	  een	  deel	  van	  de	  reiskosten	  naar	  een	  land	  van	  
missie	  voor	  haar	  rekening	  te	  nemen.	  Hiertoe	  heeft	  het	  bestuur	  een	  Regeling	  onkostenvergoeding	  
vastgesteld.	  Een	  tegemoetkoming	  in	  de	  reiskosten	  is	  niet	  vanzelfsprekend	  en	  wordt	  pas	  achteraf,	  na	  
afloop	  van	  een	  missie,	  	  door	  het	  bestuur	  vastgesteld.	  

De	  SRN	  is	  bij	  beschikking	  van	  de	  belastingdienst	  van	  29	  maart	  2010	  aangemerkt	  als	  Algemeen	  Nut	  
Beogende	  Instelling	  (ANBI)	  

De	  SRN	  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	  2014	  hebben	  zich	  geen	  wijzigingen	  voor	  gedaan	  in	  de	  bestuurlijke	  samenstelling	  van	  de	  stichting.	  	  
	  
In	  het	  bestuur	  hebben	  zitting:	  

	  

Agnes	  van	  Heezik-‐Wolfkamp	   	   voorzitter	  

Hans	  Adolfsen	   	   	   	   secretaris	   	   	   	  

Wouter	  van	  de	  Wetering	   	   penningmeester	  /	  adviseur	  in	  juridische	  zaken	   	  

Sibrand	  Schepel	   	   	   lid	  en	  tevens	  adviseur	  in	  medische	  zaken	  

Gerard	  van	  Dalen	   	   	   lid	  en	  tevens	  verantwoordelijk	  voor	  PR	  en	  fondswerving	  

	  

Het	  stichtingsbestuur	  bestaat	  uit	  vrijwilligers	  die	  onbezoldigd	  werkzaamheden	  voor	  de	  organisatie	  en	  
de	  missies	  doen.	  De	  stichting	  streeft	  ernaar	  om	  minstens	  één	  keer	  per	  jaar	  een	  missie	  van	  Rotaplast	  
International	  naar	  een	  derde	  wereldland,	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  te	  financieren.	   	   	  
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Activiteiten	  in	  2014	  
 
Bestuursvergaderingen 
In	  2014	  heeft	  het	  bestuur	  van	  Rotaplast	  Nederland	  in	  totaal	  5	  keer	  vergaderd.	  De	  vergaderdata	  
waren:	  8	  januari,	  9	  april,	  2	  juli,	  1	  september	  en	  5	  november.	  

Het	  jaar	  2014	  stond	  in	  het	  teken	  van	  de	  missie	  naar	  Chittagong	  (16	  februari	  tot	  en	  met	  2	  maart	  2014)	  
en	  de	  keuze	  voor	  en	  de	  voorbereiding	  van	  een	  missie	  in	  2015.	  Het	  bestuur	  heeft	  uiteindelijk	  gekozen,	  
op	  basis	  van	  verschillende	  voordrachten	  van	  Rotaplast	  International,	  voor	  een	  missie	  naar	  Lima	  in	  
Peru.	  Gelet	  op	  het	  grote	  aantal	  ontvangen	  en	  toegezegde	  sponsorbijdragen	  heeft	  Rotaplast	  
Nederland	  de	  toezegging	  kunnen	  doen	  om	  de	  missie	  naar	  Lima	  in	  2015	  volledig	  te	  financieren.	  

Verder	  heeft	  het	  bestuur	  besloten	  om	  zowel	  de	  nieuwe	  folder	  als	  de	  website	  in	  eigenbeheer	  te	  
ontwikkelen.	  	  Een	  bevriende	  organisatie	  heeft	  de	  drukkosten	  van	  de	  folder	  voor	  haar	  rekening	  
genomen.	  	  De	  website	  is	  zonder	  kosten	  in	  eigen	  beheer	  ontwikkeld.	  Dit	  leverde	  de	  Stichting	  Rotaplast	  
Nederland	  een	  besparing	  op	  van	  ruim	  €	  3.000,=.	  Op	  die	  manier	  geeft	  het	  bestuur	  gevolg	  aan	  zijn	  
uitgangspunt	  dat	  gelden	  van	  sponsoren	  en	  donateurs	  zoveel	  mogelijk	  ingezet	  moet	  worden	  voor	  het	  
doel	  waarvoor	  de	  stichting	  is	  opgericht,	  te	  weten	  de	  financiering	  van	  missies	  van	  Rotaplast	  
International.	  Dat	  betekent	  dat	  alle	  overige	  kosten	  van	  de	  stichting	  beperkt	  moet	  worden	  tot	  het	  
hoogst	  noodzakelijke.	  

Op	  de	  agenda	  van	  de	  bestuursvergaderingen	  van	  SRN	  hebben	  in	  2014	  de	  volgende	  bespreekpunten	  
gestaan:	  

-‐ Website	  en	  folder,	  
-‐ Fondswerving	  en	  ondersteunen	  of	  initiëren	  van	  acties	  om	  gelden	  binnen	  te	  krijgen	  voor	  

nieuwe	  missies,	  
-‐ Missie	  Chittagong	  (Bangladesh)	  in	  2014,	  
-‐ Voorlichtingsbijeenkomsten	  aan	  Rotary	  clubs	  ,	  Rotary	  district	  1560	  en	  	  

Regionale	  Bestuurs	  Contacten	  uit	  ons	  Rotary	  district,	  
-‐ Benadering	  van	  sponsoren	  buiten	  de	  Rotary,	  
-‐ Jaarverslag	  2013,	  
-‐ Besluitvorming	  omtrent	  locatie	  van	  missie	  in	  2015,	  
-‐ Contacten	  met	  de	  hoofdfinancier	  van	  de	  missie	  in	  2015,	  
-‐ Samenstelling	  team	  naar	  missie	  in	  Lima	  (Peru)	  in	  2015.	  
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Toelichting	  op	  de	  exploitatierekening	  2014	  
De	  Stichting	  Rotaplast	  Nederland	  heeft	  haar	  activiteiten	  voor	  sponsoren	  en	  donateurs	  onverminderd	  
voortgezet.	  Zij	  doet	  dit	  door	  het	  verzorgen	  van	  lezingen	  bij	  verenigingen	  en	  clubs	  en	  daarnaast	  via	  
social	  media	  zoals	  de	  website	  www.rotaplast.nl	  en	  Facebook.	  	  	  
In	  2014	  heeft	  de	  stichting	  ruim	  €	  35.000	  aan	  donaties	  mogen	  ontvangen.	  	  	  
Rotaplast	  Nederland	  heeft	  in	  2014	  	  voor	  de	  helft	  de	  kosten	  betaald	  voor	  de	  missie	  naar	  Chittagong	  
(Bangladesh,	  februari	  2014).	  	  
Aldus	  heeft	  onze	  stichting	  voor	  €	  43.043	  aan	  deze	  missie	  bijgedragen.	  	  Een	  bedrag	  van	  ruim	  13.000	  
euro	  is	  als	  eerste	  aanbetaling	  al	  in	  2013	  gedaan.	  
	  
Verder	  zijn	  de	  kosten	  voor	  website,	  folder	  en	  overige	  voorzieningen	  drastisch	  beperkt.	  Wij	  verwijzen	  
graag	  naar	  hetgeen	  hierover	  is	  gesteld	  in	  de	  alinea	  hiervoor	  over	  de	  bestuursvergaderingen.	  	  
	  
	  
Toelichting	  op	  de	  balans	  2014	  
	  
Het	  balanstotaal	  is	  in	  2014	  licht	  toegenomen.	  Dit	  is	  hoofdzakelijk	  toe	  te	  schrijven	  aan	  de	  ontvangsten	  
van	  sponsorbijdragen	  in	  2014.	  De	  stichting	  heeft	  niet	  tot	  doel	  om	  een	  bestemmingsreserve	  aan	  te	  
leggen.	  Alle	  ontvangen	  gelden	  worden	  ingezet	  voor	  missies.	  Omdat	  de	  stichting	  één	  keer	  per	  jaar	  	  
een	  missie	  financiert,	  is	  het	  balanstotaal	  positief,	  omdat	  de	  betaling	  van	  de	  vergoeding	  van	  kosten	  
van	  een	  nieuwe	  missie	  meestal	  in	  het	  daarop	  volgende	  kalenderjaar	  voldaan	  wordt.	   	  
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Exploitatierekening 2014 
met vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2013 

       
   

werkelijk 2014 werkelijk 2013 

   
€ € € € 

Opbrengsten: 
 

        
Donaties 

  
 35.012,00 

 
 41.900,00 

 Creditrente 
 

      267,50  + 
 

      460,72 + 
 

   
  35.279,50   42.360,72 

   
        

Bijdrage missie  
 

        
Betaling aan Rotaplast 
International 

 
      -29.960,21 

 
     -13.082,79 

Reiskosten/ kosten visa         
advieskosten 

  
               -0,00 

 
          -446,66 

Bankkosten 
  

           -223,58 
 

          -190,49 
Diverse kosten 
(website/folder/overige) 

 
           -155,49 

 
       -1.076,14 

   
  -30.339,28   -14.796,08 

   
        

   
    

 
  

Resultaat per 31-12 
 

  4.940,22   27.564,64 

   
        

   
        

   
        

Uitsplitsing betaling aan 
Rotaplast Int.         

 
  

 
    

 
  

 
    

Bijdrage missie Bangladesh 2014 29.960,21 
 

13.082,79   

   
        

       	  

Balans per 31 december 2014 na resultaatbestemming 
met vergelijkende cijfers per 31 december 2013 

             
Actief 31-12-14 31-12-13  Passief 31-12-14 31-12-13 
  € €      € 
Vlottende activa:      Voorzieningen:     
             
ABN AMRO rek ….529 28.445,95 21.773,23 { bestemmingsreserve  48.773,23     21.208,59 
ABN AMRO rek ….425 25.267,50 27.000,00 missies     
       Resultaat       4.940,22       27.564,64 
       
  53.713,45 48.773,23    53.713,45 48.773,23 
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Akkoord	  bestuur	  in	  zijn	  vergadering	  van	  24	  juni	  2015	  

	  

	  

	  

…………………………………………………………………………….	  

A.M.	  van	  Heezik-‐Wolfkamp,	  voorzitter,	   	   	   	   	   	  

	  

	  

…………………………………………………………………………….	  

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

	  

	  

…………………………………………………………………………….	  

Mr.	  W.	  van	  de	  Wetering,	  penningmeester,	  

	  

	  

…………………………………………………………………………….	  

Dr.	  S.J.	  Schepel,	  lid,	  

	  

	  

…………………………………………………………………………….	  

G.H.	  	  van	  Dalen,	  lid,	  

	  

	  

	  

	  

	  


