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Algemeen
Stichting Rotaplast Nederland is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden voor notaris
mr. J.M.A. Tinselboer te Enschede. De stichting is gevestigd te Enschede. Oorspronkelijk was de naam van de
stichting; Stichting Rotaplastgelden. 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.
SRN kan geworven gelden uitsluitend besteden ter financiering van missies naar ontwikkelingslanden die
georganiseerd worden door Rotaplast International in San Francisco USA.
Het bestuur van SRN streeft ernaar om minstens één keer per jaar een missie van Rotaplast International
geheel of gedeeltelijk te financieren. SRN werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur kan vrijwilligers
financieel tegemoet komen door een deel van de reiskosten naar een land van missie voor zijn 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.
SRN is bij beschikking van de belastingdienst van 29 maart 2010 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Zij 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 2016 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 / arts / adviseur in medische zaken

Gerard van Dalen

lid / verantwoordelijk voor PR en fondswerving

De leden van het bestuur zijn allen vrijwilligers.
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Bestuursvergaderingen in 2016
In 2016 heeft het bestuur van SRN 4 keer vergaderd. De vergaderdata waren: 17 februari, 12 mei, 13 juli en
16 november.
De bestuursvergaderingen in 2016 stonden voornamelijk in het teken van de missie naar Arusha in Tanzania,
de voorbereiding van deze missie maar ook de afhandeling en de verslaglegging.
Ook is aandacht besteed aan fondsenwerving om ook in de toekomst missies te kunnen financieren

Er is verder aandacht besteed aan communicatie met onze donateurs en de wijze waarop deze communicatie
het beste kan verlopen. SRN wil zo transparant als mogelijk haar werkzaamheden en taken vervullen.
Op de agenda van de bestuursvergaderingen van Stichting Rotaplast Nederland hebben in 2015 de volgende
onderwerpen gestaan:
-

Missie Arusha in Tanzania van 5 juni tot en met 18 juni mei 2016,
Informatie voorziening over deze missie, zowel vooraf als achteraf,
Acties bestuur om fondsen te werven voor nieuwe missies,
Oriëntatie op missie locaties in jaar 2017,
Website en Facebook,
Het jaarverslag 2015.
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Toelichting op de exploitatierekeningen 2016 in euro’s en dollars
De stichting Rotaplast Nederland (SRN) beschikt sinds 2015 over een bankrekening in dollars en een
bankrekening in euro’s. Het voortdurend rekenen met dagwisselkoersen (euro/dollar) leidde tot kleine
verschillen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is een splitsing aangebracht in een exploitatierekening
in euro’s en één in dollars. Daardoor is het boekhoudkundige verschil verdwenen en is de aansluiting 100%.
Aan het einde van het boekjaar is het tegoed in dollars eenvoudig om te rekenen in euro’s aan de hand van de
dagkoers, 31 december 2016.
Enkele vrijwilligers aan de missie naar Arusha in Tanzania hebben aansluitend een safaritocht op eigen kosten
gemaakt. SRN heeft de kosten in dollars betaald aan twee bedrijven in Tanzania en de deelnemers hebben de
kosten terugbetaald aan SRN in euro’s. Op basis van de dagkoers (euro/dollar) heeft dit een klein positief
resultaat voor SRN opgeleverd van € 120,=.
De donaties zijn in 2016 aanmerkelijk lager geweest dan die in 2015. Dat komt omdat in het jaar 2015 er een
grote donatie (€ 85.000) van één gulle gever is ontvangen. Daarmee rekening houdend zijn de donaties in
2016 ongeveer tweederde achter gebleven bij die van 2015.
De kosten van de website van SRN hebben betrekking op de kosten van 2016 en 2017. Het bedrijf dat onze
website host, heeft in 2016 de rekening gestuurd (welke ook voldaan is) over het kalenderjaar 2017.
De kosten van de missie naar Arusha in 2016 zijn iets lager geweest dan die van de missie naar Lima in 2015.
Het verschil zit hem voornamelijk in de transportkosten naar de missielokaties.

Toelichting op de balans 2016
De stichting heeft over 2016 een batig saldo van ruim € 58.000. SRN heeft aan Rotaplast Int. in het laatste
kwartaal van dit boekjaar laten weten in 2017 de missie naar Sylhet te willen betalen. Daarbij is in
ogenschouw genomen dat er nog voldoende tijd zou zijn voor nieuwe fondsenwerving.
SRN streeft er naar om jaarlijks een missie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te willen nemen.
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Exploitatierekening 2016 (euro's)
met vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2015

werkelijk 2016
€

Opbrengsten:
Banksaldo per 1-1
Donaties
correctieboeking ABN
ontvangst safari bijdrage
Creditrente

€

werkelijk 2015
€

27.507,21
22.727,00
0,00
2.780,00
234,88
53.249,09

€

53.713,45
152.373,89
20,00
0,00
411,82
206.519,16

Kosten
Betaling aan Rotaplast
International
0,00
Overboeking naar dollarrekening
0,00
Vliegkosten reis Lima
0,00
Bankkosten rek.courant en
dollarrekening
273,09
Kosten website
284,35
Kosten receptie 5 jarig jubileum
0,00

Saldo 31-12

0,00
168.962,44
9.253,33
255,98
145,20
395,00
-557,44

-179.011,95

52.691,65

27.507,21
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Exploitatierekening 2016 (dollars)
met vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2015

werkelijk 2016

werkelijk 2015

$

$

Opbrengsten:
Banksaldo per 1-1
Overboeking euro's naar
dollars

$

97.246,73

0,00
187.497,13

97.246,73
Kosten
Betaling aan Rotaplast
International
Bankkosten rek.courant en
dollarrekening
Betaling safari
Betaling safari lodge

187.497,13

87.770,97

90.139,00

90,38
2.192,45
802,60

111,40

Saldo 31-12
Uitsplitsing betaling aan
Rotaplast Int.
Bijdrage missie Lima 2015
Bijdrage missie Arusha
2016

$

-90.856,40

-90.250,40

6.390,33

97.246,73

90.139,00
87.770,97

Missiekosten Lima in euro's (betaling
Rotaplast Int. in dollars, omgerekend
naar euro’s plus reiskosten)

€ 88.115,10

6

Balans per 31 december 2016 na resultaatbestemming
met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

Actief

31-12-16

31-12-15

€

€

31-12-16

31-12-15

€

€

Voorzieningen:

Overige activa:
ABN AMRO rek ….529
ABN AMRO rek ….425
ABN AMRO rek ….111 (dollarrek.)

Passief

2.777,45
49.914,20
6.073,56
58.765,21

2.827,89
24.679,32
90.001,60
117.508,81

bestemmingsreserve
missies

58.785,21

117.508,81

58.785,21

117.508,81

bedragen van dollarrekening zijn omgerekend naar euro's op basis van euro/dollar koers van 31 december van betreffend kalenderjaar
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Akkoord bestuur in zijn vergadering van 27 juni 2017

...... 1.A
Mr.~

,
de Wetering, penningmeester,

Dr. S.J.Schepel, lid,

G.H. van Dalen, lid,

8

