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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 tegemoetkomen 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.
Correspondentieadres: Dr. van der Sluisstraat 14, 7482 XS te Haaksbergen.

Bestuur
In 2017 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 2018
Het bestuur van SRN heeft in 2018 in totaal 4 keer vergaderd. De vergaderdata waren: 7 februari, 4 april,
30 mei, 29 augustus.
De agenda van de bestuursvergaderingen bestonden uit evaluatie van de missie naar Sylhet in 2017, opties op
nieuwe missies, het jaarverslag 2018, fondsenwerving, wijziging statuten en instemming met een halve
financiering van een missie naar Myanmar van 22 juli tot en met 5 augustus 2018.
Op de missie naar Myanmar zijn drie Nederlandse vrijwilligers direct betrokken en actief geweest.
Met name op de afrekening van de door ons gefinancierde missies wordt streng toegezien en zo nodig wordt
hierover gecorrespondeerd met Rotaplast International.
Meer in het algemeen is ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan fondsenwerving. SRN heeft als
doelstelling om tenminste één missie per jaar (geheel of gedeeltelijk) te financieren en de niet-medische
vrijwilligers voor die missies aan te wijzen.
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Toelichting op de exploitatierekening 2018 in euro’s en dollars
SRN beschikt sinds 2015 naast een bankrekening in euro’s ook over een bankrekening in dollars. Het bestuur
heeft besloten om de dollarrekening op te heffen. Het voordeel van de dollarrekening was niet
noemenswaardig. De administratie daarentegen was een stuk lastiger omdat voortdurend gerekend moest
worden met de verschillende dagkoersen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 is voor het laatst een
splitsing aangebracht in een exploitatierekening in euro’s en één in dollars.
In oktober 2018 zijn de laatste dollars verkocht en is de dollarrekening opgeheven
Het bestuur heeft moeten vaststellen dat de trend ook in 2018 een neerwaartse spiraal laat zien voor wat
betreft de donaties. Afgezien van een grote sponsor in 2017, neemt het aantal kleine sponsorbedragen nog
steeds af. In 2018 zijn door een éénmalige toezegging in verband met een te vieren jubileum de kleine
donaties circa 6000 euro meer geweest dan die ontvangen bedragen in 2017. Ondanks de inspanningen van
het bestuur op het onderdeel fondsenwerving is het tij op dit punt nog niet gekeerd
Er is dit boekjaar geen rekening ontvangen voor hosten van onze webpagina. In 2019 zullen deze kosten
dubbel zijn.

Toelichting op de balans 2018
De stichting heeft over 2018 een batig saldo van ruim € 72.000.
Er is door het bestuur inmiddels een toezegging gedaan om in 2020 een gehele missie naar Guatemala te
financieren.
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Exploitatierekening 2018 (euro's)
met vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2017

werkelijk 2018
€

€

Opbrengsten:
Banksaldo per 1-1
Donaties
Creditrente

werkelijk 2017
€

72.777,39
21.862,75
31,08
94.671,22

€

52.691,65
107.621,50
103,35
160.416,50

Kosten
Betaling aan Rotaplast
International
Bankkosten rek.courant en
dollarrekening
Kosten website

31.501,05

82.698,12

304,91
0,00

361,82
139,15

Saldo 31-12
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-31.805,96

-83.199,09

62.865,26

77.217,41

Exploitatierekening 2018 (dollars)
met vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2017

werkelijk 2018
$

werkelijk 2017

$

$

Opbrengsten:
Banksaldo per
1-1
Verkoop dollars

$

6.390,33
-6.390,33

6.390,33

0,00

6.390,33

0,00

6.390,33

Creditrente

Saldo 31-12

Liquiditeitsoverzicht 2018 in dollars
met vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2016

werkelijk 2018
$

Opbrengsten:
Banksaldo per 31-12

$

werkelijk 2017
$

$

0,00
0,00

6.390,33
6.390,33

0,00

0,00

0,00

6.390,33

Kosten
Bankkosten

Saldo 31-12
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Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming
met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

Actief

31-12-2018 31-12-2017
€

€

31-12-2018 31-12-2016
€

€

Voorzieningen:

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

Passief

5.728,76
67.048,63
0,00
72.777,39

3.199,86
74.017,56
5.323,20
82.540,62
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bestemmingsreserve
missies

72.777,39

82.540,62

72.777,39

82.540,62

