
 

ANBI-status  
De Stichting Community Service van de Rotary club Radboud- Medemblik is een Algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde 
belastingvoordelen bij erven, schenken, giften. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben 
deze belastingvoordelen maak ook donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting.  
 
Om aangewezen te worden als ANBI moeten instellingen zich voor minstens 90% inzetten voor het 
algemeen belang en met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk 
hebben. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, moeten 
voldoen aan de integriteiteisen en de beloning van bestuurders is beperkt tot een 
onkostenvergoeding of minimale vakantiegelden. Daarnaast worden er diverse eigen gesteld aan de 
wijze waarop het vermogen van stichting wordt beheerde en moet de instelling voldoen aan de 
administratieve verplichtingen. 
 
Naam en (contact)gegevens 
KvK-nummer  : 37097475 
RSIN   : 816066188  
Rechtsvorm  : Stichting 
Statutaire naam : Stichting Community Service van de Rotary club Radboud-Medemblik 
Statutaire zetel  : Medemblik  
Bezoekadres  : Zwaagdijk 272, 1682 NS Zwaagdijk-Oost  
Telefoonnummer : 0229-820020  
E-mailadres  : p.j.nes@nesaccount.nl 

Bestuur  
Dominique Bouwmans – Van Rooijen (voorzitter)  
Theo Bregman (secretaris) 
Pieter Nes (penningmeester) 
 
Het bestuur van de stichting, alsmede de overige personen die zich inzetten voor de stichting, 
ontvangen geen enkele geldelijke beloning voor haar werkzaamheden en werken dus volledig op 
vrijwillige basis. Er zijn daarnaast geen personen in dienst bij de Stichting. 
 
Doelstelling  
De doelstelling van de stichting is dienstverlening van de Rotarybeweging door het verlenen van 
geestelijk en stoffelijke steun aan hulpbehoevenden personen en het verlenen van ondersteuning 
aan instellingen van algemenen maatschappelijk belang. 
 
Beleidsplan  
Het beleid is er opgericht dat enerzijds geld wordt ingezameld via diverse inzamelingsacties en dat 
er anderzijds geld wordt gedoneerd aan diverse door het bestuur aangewezen goede doelen. 
 
Activiteiten  
De afgelopen jaren is er op diverse manieren geld ingezameld. Zo zijn er door de leden van de 
Rotary club Radboud-Medemblik aardappels (Opperdoezer ronden) en wijn verkocht. Het geld wat 
hiermee is opgehaald is gedoneerd aan de navolgende goede doelen: 
 
Unicef  
UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie met een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties; alle 
kinderen geven waar ze recht op hebben.  
 
Stichting Award Opmeer 
Deze stichting heeft zich ten doel het ondersteunen van jongeren op het gebied van individueel 
talent, maatschappelijke betrokkenheid, sport en expeditie. En voorts al hetgeen in de ruimste zin 
met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn . 
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http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/administratieve_verplichtingen


Stichting Vakantiebank ‘18  
Deze stichting heeft als doel om ontspanning te verzorgen aan personen en gezinnen die het 
financieel minder hebben in de Nederlandse samenleving. De vakanties worden kosteloos of tegen 
zeer geringe kosten aan de Vakantiebank aangeboden, zodat de vakantiebank ze gratis kan bieden 
aan zoveel mogelijk gezinnen.  

 
Stichting Ukraine Jan Pilkes 
Deze stichting heeft als doel om noodhulp te verstrekken aan de inwoners van Oekraïne en voorts al 
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 

De Dijkennacht Rode Kruis 
Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven 
basisbeginselen is gegoten: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, 
vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. 
 
Pieter Nes Foundation 
Deze stichting heeft als doel het bieden van betere opleidingsmogelijkheden in brede zin des 
woords in ontwikkelingslanden, te beginnen met Kenia.  
 
 
Financiële verantwoording  
Zoals wettelijk vereist zal er elk jaar de financiële verantwoording binnen 6 maanden na afloop van 
het boekjaar worden gepubliceerd op de website.  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