
Verslag van de activiteiten van de Stichting Rotary Culemborg over 2012/13 

De Vereniging Rotaryclub Culemborg heeft in het verenigingsjaar, wat loopt van 1 juli tm 30 juni, een 

aantal activiteiten georganiseerd, waarvan het batig saldo is gestort in de kas van de Stichting. 

1. Big Apple Rally; In september is voor de derde maal een old timer rit gehouden in de Betuwe. 

De netto opbrengst bedroeg € 6400. 

2. In februari organiseert de vereniging een klassiek concert in de kerk in Beesd. Na aftrek van 

kosten resulteert een batig saldo van € 565. 

3. Een van de leden van de vereniging stelde 2 varkens ter beschikking. De verkoop van het 

vlees bracht € 716 op. 

4. Voor de eerste maal nam de vereniging de verkoop van mini kerstboompjes ter hand. Men 

slaagde erin 550 boompjes te verkopen en dit bracht een batig saldo van € 4041. 

5. Op het landgoed de Maeriënwaard hebben vele leden zich ingezet om hout te kloven en 

daarna ter verkoop aan te bieden. Het resulteerde in een winst van € 2000 

6. Rotary leden adviseerden bij de op- en doorstart van kleine bedrijven. De vergoeding 

bedroeg € 500. 

7. Een van de leden nam deel aan de Vierdaagse en slaagde via shirtsponsoring erin om € 1078 

te werven. 

Getotaliseerd waren de inkomsten dit jaar uit genoemde activiteiten € 14222.- 

Daarnaast zijn nog giften ontvangen van De Wilde Ganzen en contante giften voor in totaal € 3.706. 

 

De goede doelen, die gesteund werden: 

1. Lesmiddelen in de school in Benin, waarvan de bouw al eerder door ons werd gesponsord 

voor een bedrag van € 10.000 

2. Het hospice in Culemborg ontving een gift van € 2000, 

3. Stichting Ambulancewens verzorgt met vrijwilligers ziekenvervoer van doodzieke patiënten. 

Onze eerdere giften zijn uitgebreid met € 2000, 

4. Rody de Bie is een begenadigd tennisser, maar aan een rolstoel gekluisterd. We steunen hem 

in zijn voorbereiding naar mogelijk de Olympische spelen met € 2500.- 

5. De plaatselijke Zonnebloem werd gesteund met een gift van € 750. 

6. Om jongen mensen aan andere culturen te laten snuiven, is € 2000 gedoteerd aan een nog te 

organiseren Summercamp. 

Daarmee waren de totale kosten in dit boekjaar € 19250.   

 

Aan de bestuurders zijn geen vergoedingen of vacatiegelden betaald. 

 

C.A.J. van Laarhoven, secretaris.      14-11-2013 

 

  


