
EPS 2018-2019 
 
Op 1 juli 2019 eindigde het EPS-jaar 2018-2019. Een succesvol jaar, waarin we de internationalisatie van EPS vorm hebben gegeven. Inclusief de 
bijdrage van District Grant (nog te ontvangen) en Interadam (reeds ontvangen) zijn we in staat geweest dit jaar ook financieel rond te krijgen.  
 

uitgaven   €  14.276,74    inkomsten   €  15.208,52   

         

website     clubbijdragen   

 hosting  €       269,40     25 clubs  €    4.800,00   

 onderhoud  €    1.402,42        €  4.800,00  

    €  1.671,82   verkoop    

PR      doppers  €       190,85   

 flyers  €       320,75     extra vlaggen  €       500,00   

 buttons  €    1.491,16     overigNL  €       869,16   

 vlaggen  €    1.343,34     overigH  €       160,00   

 pr-overig  €       146,20        €  1.560,01  

    €  3.301,45   bijdrage    

Acties NL      District  €       200,00   

 EPS-conf  €    1.704,28     D.Grant  €    3.320,00   

 EPS-NL  €    2.788,81     Interadam  €    2.500,00   

    €  4.493,09       €  6.020,00  

Acties H     buffer    

 stand H  €    1.313,48     EPS2018  €    2.668,51   

 promo H  €    2.487,20        €  2.668,51  

    €  3.800,68       

         
Overloop 
2018         

 BTOWU  €    1.000,00        

 busvervoer '18  €           9,70        

    €  1.009,70    netto  €       931,78   

 



Naar de toekomst zien we de lijn doorgetrokken. Ons doel is om eind 2020: 
 

• 3000 betrokken Rotaryclubs wereldwijd bij de EndPlasticSoup problematiek 
• 100.000 kinderen zijn via deze clubs geïnformeerd over de problematiek van plastic afval 
• 30.000 Rotarians doen zelf iets aan plastic hergebruik 
• Alle internationale bijeenkomsten van Rotary zijn plastic vrij 
• Rotary heeft een ‘code of conduct’ opgesteld voor Rotaryclubs hoe om te gaan met plastic. 

 
Het overschot van € 931,78 willen we inzetten om die stichting op te richten, om de website actueel te houden (hosting) en kleine bestuurs- en 
promotiekosten te kunnen bekostigen. Wij verzoeken de Stichting Steunfonds RC Minerva deze gelden voor ons beschikbaar te houden en, 
zolang er geen nieuwe stichting is, deze voor ons te beheren. 
 
Met dank aan de inzet van de Stichting Steunfonds RC Minerva voor de financiële afhandeling. 
 
Stuurgroep EPS 
 
 
Bijlage: rapportage District Grant en Interadam. 
 
Zie ook www.endplasticsoup.nl en www.endplasticsoup.org 
 

http://www.endplasticsoup.nl/
http://www.endplasticsoup.org/

