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Inleiding
De Round Table, een actieve en inspirerende organisatie
Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis,
ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de
ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dat is -kort en bondig- de Round Table. Een
club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar met verschillende beroepen en
achtergronden.

Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en
persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap
minstens zo belangrijk.
Door de inzet van de leden en het netwerk dat eenieder om zich heen heeft bestaat de
mogelijkheid om deze in te zetten voor en tijdens evenementen. Dit kan zowel door donaties
als door fysieke en of materiele ondersteuning. Zo proberen wij tegen zo laag mogelijke kosten
evenementen te organiseren om een zo hoog mogelijke opbrengst ten gunste van de goede
doelen te bewerkstelligen.

1.

Missie/visie

De Round Table is een goed georganiseerde vereniging met lokale tafels, die onder een van
de 13 districten in Nederland vallen. Elk district heeft een bestuur, wat landelijk aangestuurd
wordt door het hoofdbestuur. De voorzitters van de districten vormt samen met het
hoofdbestuur de Nationale Tafelraad.
Elke lokale tafel kiest jaarlijks een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. Een
dergelijke bestuurssamenstelling hebben ook de districten. Een van de belangrijkste taken van
het districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de
plaatselijke tafel.
Aan deze vereniging is de stichting verbonden met haar eigen bestuur. Vanuit deze stichting
worden lokale en internationale doelen gesteund.

1.1 Doelstelling
De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en
levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:
•

•
•
•

Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in
beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen
persoonlijkheid.
Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de
gemeenschap behoort te dienen.
Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden.
Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

1.2 Strategie
Door de inzet van de leden en diens maatschappelijke posities zijn wij in staat om een netwerk
te creëren om van te leren en in te zetten om de maatschappij te dienen.

2.

Huidige situatie

De tafel bestaat heden dag uit 15 actieve leden die worden ondersteund door de uitgetreden
leden. Het uitreden van RT60 vindt plaats nadat het lid de 40 jaar is gepasseerd.
Dit maakt hem geen actief lid, maar veelal nog nauw betrokken bij de activiteiten van de
actieve tafelaars. De niet actieve leden vormen een groot deel van het netwerk waaruit we
kennis, kunde, materialen en financiën ontlenen om doelen te bewerkstelligen

2.1 Activiteiten van de organisatie
•

Steenwerpen
op
de
koemarkt
tijdens
de
nazomerfeestweek
https://www.purmerend.nl/nazomerfeestweek
De inschrijving per team, €35 en de sponsoring van lokale bedrijven zal in deze, na
aftrek van kosten, volledig ten goede komen aan een nader te bepalen goed doen.
https://www.roundtable60.nl/steenwerpen2018/

•

Rondje Koemarkt. 150 couverts worden door 3 restaurants voorbereid en door de
leden van de vereniging uitgeserveerd. De couvertprijs bedraagt €50. Hiervan zal, na
aftrek van kosten restaurants, het bedrag worden overgemaakt aan een nader te
bepalen doel

•

Het RT60 Gala. Eens in de twee jaar organiseert RT60 Waterland een Gala. De
inkomsten per couvert worden gebruikt om de avond te organiseren. Aan het Gala
wordt een veiling georganiseerd. De kavels die hierbij worden geveild worden
kosteloos aangeboden door de leden of diens netwerk van RT60 Waterland. De
opbrengst die dit met zich meebrengt zal ten goede komen aan 3 goede doelen

2.2 Voorbeeld van bereikte doelen
RT60 Waterland heeft in de afgelopen jaren meerder doelen kunnen en mogen ondersteunen.
Een langer lopend project is tezamen met onze zuster tafel uit Bethlehem, Zuid-Afrika;
•

Stichting Masechaba https://www.masechaba.com/

Het project voorziet voor 200 aidsweeskinderen in de eerste levensbehoeften zoals
huisvesting, eten, drinken en onderwijs. In het ‘Bishop Koopman Masechaba Building’ krijgen
de kinderen alles wat ze nodig hebben om gewoon kind te kunnen zijn. Tenminste: zolang het
duurt.
Daarnaast kiezen wij bij ieder evenement of mogelijkheid een lokaal goed doel uit
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (Steenwerpen 2017)
Hertenkamp bloemenbuurt (Steenwerpen 2017)
Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis (Steenwerpen 2016)
Hospice in Vrijheid http://www.hospice-in-vrijheid.nl/ (Steenwerpen 2016)
Stichting Huis aan het water https://www.stichtinghuisaanhetwater.nl/ (Steenwerpen
2016)
Stichting Wij Allemaal https://www.wij-allemaal.nl/ (Steenwerpen 2015)
Stichting Vier het leven https://4hetleven.nl/ (fysieke betrokkenheid 2015)
Stichting Jarige Job http://www.stichtingjarigejob.nl/ (fysieke betrokkenheid 2015)

3.

Toekomst

Om ervoor te zorgen dat RT60 waterland een bijdrage kan leveren aan de maatschappij is het
essentieel om het aantal leden rond de 15 personen te houden.
Om dit te bewerkstelligen is er ieder jaar een uitbreidingscommissie aangesteld door het
bestuur van de vereniging. De mogelijk nieuwe leden worden voorgehangen door de actieve
leden of mensen van buiten. De aspirant leden worden uitgenodigd door deze commissie en
voorzien van informatie waar RT60 Waterland voor staat.
Om actief deel te nemen aan deze vereniging wordt een contributie gevraagd om de kosten,
zoals de huur van een vergaderruimte, te kunnen bekostigen. Alle kosten die gemaakt worden
door de leden worden gefinancierd door de leden. De opbrengsten die gegeneerd worden
door de leden worden aan de stichting aangeboden ter uitkering aan de goede doelen

4.

Organisatie

De gegevens van onze stichting zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Naam: Stichting Serviceprojecten Tafelronde 60
ANBI status
KvK-nummer: 37129084
IBAN: NL50RABO0134340760
Adres: Puntmosstraat 38, 1441 LJ Purmerend
E-mail: info@roundtable60.nl
Fiscaalnummer: 8174.49.887

4.1 Bestuur
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:
•
•
•

Voorzitter: de heer R. de Bie; beloning € 0,00
Penningmeester: de heer A. Blaauboer; beloning € 0,00
Secretaris: de heer W. Kocken; beloning € 0,00

De stichting keert geen vergoedingen uit aan haar bestuurders. De stichting probeert met
minimale middelen maximaal rendement te behalen voor het goede doel.

4.2 Werknemers
Het bestuur wordt ondersteund door vrijwillige leden uit de vereniging van RT60 Waterland.
Ook hier worden geen vergoedingen uitgekeerd aan haar vrijwilligers.

5.

Financiën

Inkomsten en uitgaven Stichting Tafelronde 60 Waterland
Inkomsten

Uitgaven

18-09-2016

Steenwerpen 2016

€

19-11-2016

Gala 2017

€ 26.000,00

06-04-2017

Stichting Hospice in Vrijheid

€

2.000,00

06-04-2017

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis

€

2.000,00

06-04-2017

Stichting Huis aan het Water

€

2.000,00

24-04-2017

Stichting Vier het leven

€ 10.000,00

24-04-2017

Stichting Freedom Through Education

€ 10.000,00

20-05-2017

Stichting G-Voetbal

€

200,00

01-06-2017

Stichting Vier het Leven

€

2.500,00

01-06-2017

Stichting Freedom Through Education

€

2.500,00

17-09-2017

Steenwerpen 2017

11-12-2017

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

€

3.000,00

11-12-2017

Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt

€

3.000,00

€

6.210,00

8.512,00

€ 40.722,00

€ 37.200,00

