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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 laatste statuutwijziging dateert van 2019. Aanpassingen hadden betrekking op
het doel van de stichting en de bestuurlijke samenstelling, en zijn in overeenstemming gebracht met de
wettelijke bepalingen.
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 of vergelijkbaar verband.
SRN kan geworven gelden uitsluitend besteden ter financiering van missies naar ontwikkelingslanden die
georganiseerd worden door Rotaplast International in San Francisco USA of vergelijkbare organisaties.
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
Op 8 januari 2020 is penningmeester Wouter van de Wetering, op eigen verzoek, afgetreden. De functie van
penningmeester is met ingang van dezelfde datum overgenomen door Hans Adolfsen. Hij bekleedt zowel de
functie van secretaris en penningmeester.
In het bestuur hebben zitting:
Agnes van Heezik-Wolfkamp

voorzitter

Hans Adolfsen

secretaris / penningmeester

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 2020
Het bestuur van SRN heeft in 2020 één vergadering kunnen houden. De vergaderdatum was 8 januari.
Door het covid-19 virus is er nadien geen fysieke bijeenkomst meer geweest van het bestuur. De
moederorganisatie (Rotaplast) in San Francisco, heeft vrij snel na het uitbreken van de pandemie, aan het
begin van 2020, alle missies opgeschort. Tot 1 juli 2021 worden er geen nieuwe missies georganiseerd.
De voorbereidingen in het kader van de voorgenomen missie naar Guatemala, in september 2020, zijn tot
nadere orde opgeschort.
Ook extra fondsenwerving heeft in 2020 niet plaatsgevonden. De huidige financiële reserve en de
toezeggingen voor financiële ondersteuning zijn voldoende om hiervan een volgende missie te kunnen
financieren.
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Toelichting op de exploitatierekening 2020 in euro’s
SRN beschikt over een rekeningcourant en een spaarrekening.
De donaties van Rotaryclubs zijn in 2020 verminderd ten opzichte van het vorige kalenderjaar. Door de
pandemie heeft het bestuur geen inspanningen verricht om extra inkomsten te genereren. De onzekerheid
over een mogelijke missie is door de covid-19 pandemie zeer groot.
De donaties die ontvangen zijn, zijn allemaal van personen of instanties die een financiële bijdrage leveren
aan de missies van Rotaplast Nederland.
De kosten zijn bankkosten en hostingkosten van de website. De voorbereidingen voor de missie naar
Guatemala zijn door de pandemie stopgezet.

Toelichting op de balans 2020
De stichting heeft over 2020 een batig saldo van ruim € 65.000.
Naast de reserve zijn er nog toezeggingen voor financiële ondersteuning om een volgende missie mogelijk te
maken.
Het bestuur streeft niet naar grote reserves ten behoeve van missies in de toekomst.
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Exploitatierekening 2020 (euro's)
met vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2019

werkelijk 2020
€

€

Opbrengsten:
Banksaldo per 1-1
Donaties
Creditrente

werkelijk 2019
€

€

65.080,57
9.080,00
3,40
74.163,97

61.318,26
25.500,00
17,15
86.835,41

Kosten
Betaling aan Rotaplast
International
Bankkosten rek.courant en
dollarrekening
Kosten website/missie
Wijziging statuten

0,00

35.686,97

181,94
5.139,15
0,00

213,37
278,30
797,65

Saldo 31-12
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-5.321,09

-36.976,29

68.842,88

49.859,12

Balans per 31 december 2020 na resultaatbestemming
met vergelijkende cijfers per 31 december 2019

Actief

31-12-2020 31-12-2019
€

Passief

€

€

€

Voorzieningen:

Overige activa:
ABN AMRO rek ….529
ABN AMRO rek ….425

31-12-2020 31-12-2019

4.011,39
61.069,18

6.252,48
55.065,78

65.080,57

61.318,26

bestemmingsreserve
missies
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65.080,57

61.318,26

65.080,57

61.318,26

Akkoord bestuur in zijn vergadering van …

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

…………………………………………………………………………….
J.M.B.P. Adolfsen, secretaris/ penningmeester,

…………………………………………………………………………….
Dr. S.J. Schepel, lid,

…………………………………………………………………………….
G.H. van Dalen, lid,
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