Inleiding en doelstelling
De Stichting Community Service Rotaryclub Rijswijk is opgericht op 9 juli 2009 en bij de belastingdienst
geregistreerd onder nummer 820997274 als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zij maakt als
Stichting onderdeel uit van de Rotary Club Rijswijk.
Het vestigingsadres is Bous de Jongpark 33 in Rijswijk.
Het doel van de Stichting is bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van Rotary en
wel door het dienen van de gemeenschap door projecten op te zetten en/ of te ondersteunen ten
behoeve van initiatieven of instellingen van algemeen of plaatselijk maatschappelijk belang en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut.
De statuten zijn als bijlage opgenomen.
Werkzaamheden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften en donaties. Het boekjaar loopt
van 1 juli tot en met 30 juni. Jaarlijks wordt door het bestuur in overleg met het bestuur van Rotaryclub
Rijswijk een jaarplan opgesteld voor de in het boekjaar te entameren projecten, welke zich
voornamelijk richten op de gemeenschap van Rijswijk en omgeving. In het algemeen betreft dit
kleinschalige projecten met een omvang tot een paar duizend euro.
Het bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur voor het jaar 2019/ 2020 bestaat uit de volgende personen:
Miriam Bryson, voorzitter
Peter Olierook, secretaris
Wim Bruinzeel, penningmeester
Joris Hoogslag, Dominique Rosdorff en Alex Blomaard, leden
De Stichting heeft een Raad van Toezicht, welke functie wordt ingenomen door Paul van Haarlem.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoedingen.
Beleidsplan en budgetten
Per jaar is circa € 10.000,- ter beschikking, buiten de bijzondere projecten zoals speciale sponsoren
acties. Hiervan vormt de jaarlijkse donatie aan de Foundation van Rotary Nederland van circa
€1.200,- een vast onderdeel. Als doelstelling is geformuleerd een reservevermogen aan te houden van
minimaal € 1.500,-.
Behoudens bankkosten zijn er geen kostenuitgaven.
De jaarstukken over het laatst afgesloten boekjaar eindigend 30 juni 2019 zijn als bijlage weergegeven.
Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het afgelopen boekjaar zijn o.a. aan de volgende projecten en organisaties donaties verricht:
Waterproject IHE Delft, St. Trias, KDC Aandachtslab, Rijswijks Lyceuml, St. Welzijn Rijswijk en het
Strandwalfestival.

