JAARVERSLAG 2017
Activiteiten
Binnen de Roeivereniging Rijnland beoefende ook in 2017 een groep van mensen
met een beperking de roeisport. Dit roeien gebeurde onder de deskundige leiding
van de Commissie Aangepast Roeien Rijnland. Deze zorgde met veel toewijding
en enthousiasme en met de hulp van ruim 40 helpers er voor dat 19 roeiers met
een beperking wekelijks het water op konden. De Stichting Aangepast Roeien
Rijnland betaalde mee aan de extra uitgaven die hiermee gemoeid waren. Zo
betaalde de S.T.A.R.R. een paar zeer lichte scullriemen en ook de extra kosten
om de nieuwe drijvende roeibak van Rijnland mede geschikt te maken voor roeiers
met een beperking. Bovendien nam de S.T.A.R.R. het onderhoud en de reparatie
van de reddingvesten voor deze roeiers voor haar rekening.
Donateurs
Voor de bekostiging van haar werk is de S.T.A.R.R. vrijwel geheel afhankelijk van
bijdragen van donateurs. Het aantal van deze “vrienden” bedraagt thans 85 . De
meeste donateurs zijn lid van de Roeivereniging Rijnland. Samen met het bestuur
van die vereniging worden de leden van Rijnland regelmatig benaderd met het
verzoek donateur te worden.
Financiën
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een nadelig saldo van € 3.141,03. Dit bedrag
is geheel ten laste van het vermogen gebracht. Dit daalde hierdoor tot € 3.350,09
op 31 december 2017.
Bestuur
Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld:
G.G.M. van Leeuwe, voorzitter
F. Plate, secretaris
H.A. Gräber, penningmeester
L. van der Werff – Renes, lid
B. Timmemans, lid .
Helaas kon de heer Timmermans vanwege zijn gezondheid niet aan de
werkzaamheden van het bestuur deelnemen.
Nadere informatie is te vinden op de website van de STARR, waarop ook het
beleidsplan 2018-2019 is gepubliceerd. De website van de STARR is onderdeel
van de website van de Roeivereniging Rijnland. Het webadres is :
https://www.rrijnland.nl/roeien/aangepast/starr .
Contactgegevens van het secretariaat :
postadres :
Alexander Gogelweg 35
2517 JE 's-Gravenhage
telefoon :
070 346 2918
e-mail :

starr@rijnland.nl

Staat van baten en Lasten over 2017
LASTEN

BATEN
2017
€

Secretariaat
Instructie deelnemers en
begeleiders
Aanschaf 1 paar sculls
Onderhoud reddingvesten
Bijdrage oefenbak
Diverse kosten

2016
€

223,38
150,10
434,00
269,55
3.600,00
-

Voordelig saldo

-

4.677,03

2017
€

Bijdragen
96,09 Vrienden

2016
€

1.536,00

1.333,00

3.141,03

-

4.677,03

1.333,00

53,82
267,94
35,52
879,63 Nadelig saldo

1.333,00

Balans per 31 december 2017
ACTIVA

PASSIVA
2017
€

ING rek.courant
Nog te ontvangen
bijdragen

2016
€

7.475,73
-

2017
€

2016
€

467,95

467,95

42,00 Te betalen kosten 3.618,69
Vooruit ontvangen

28,65

6.970,72 Tycho, rek.courant

bijdragen
Vermogen

7.475,73

7.012,72

39,00

25,00

3.350,09 6.491,12

7.475,73 7.012,72

