Verkort Bestuursverslag 2018
Doelstelling Stichting Rotterdam
De Stichting Rotterdam is een protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en
sociaal-cultureel terrein. Zij verstrekt financiële steun aan protestants-christelijke organisaties voor
activiteiten of projecten die een bijdrage leveren aan de oplossing van sociale problemen van mensen.
Belangrijke voorwaarde voor toekenningen is dat protestants-christelijke organisaties, kerken of
diaconieën het initiatief nemen tot de activiteit dan wel samen met andere organisaties
verantwoordelijkheid voor de activiteit dragen.
Beleid 2018
In 2018 werden aan 56 organisaties toekenningen verstrekt voor 64 projecten/activiteiten (70% van
de 92 ingediende aanvragen). In totaal was daar in 2018 een bedrag van 1.360.679 euro mee gemoeid.
Dit is gemiddeld 24.297 euro per organisatie.
Ter vergelijking; in 2017 werd aan 41 organisaties voor 48 projecten in totaal 1.160.316 euro
toegekend (61% van de ingediende (79) aanvragen). Gemiddeld 28.300 euro per organisatie.
Voor ondersteuning in het buitenland werd uitsluitend gewerkt via Kerk in Actie en de World
Council of Churches waaraan respectievelijk 100.000 en 130.000 euro werd toegekend.
Grotere beneficianten in Nederland waren onder andere; Youth for Christ, Gevangenenzorg
Nederland, Kerk in Actie, Vereniging HIP, Protestantse Diaconie Amsterdam, Stem in de Stad, STEK
(Den Haag), Samen 010, SKIN Rotterdam en Stichting D.M.S. in oprichting.
De Diaconale Lezing 2018 heeft plaatsgevonden op 10 november 2018 als onderdeel van de
Diaconale Dag in Utrecht. Het organiseren van de Diaconale Lezing in combinatie met de Diaconale
Dag was wederom een succes. Niet alleen was het aantal aanmeldingen (79) hoger dan verwacht; de
opkomst was nóg hoger. In totaal waren ruim 100 mensen aanwezig bij de Diaconale Lezing, die
meer bezoekers had dan welk keuzeprogrammaonderdeel dan ook.
De titel van de lezing was: "Christelijke migrantengemeenschappen en autochtone kerkgemeenschappen;
bondgenoten in diaconaat?" en werd gegeven door ons bestuurslid Madelon Grant. De lezing is te
downloaden op de website van Stichting Rotterdam.
Financiën
De beleggingen zijn ondergebracht bij IBM-Bonda BV. Het beleggingsbeleid wordt bepaald door de
Raad van Commissarissen van IBM-Bonda BV.
De afgelopen jaren is ernaar gestreefd om met de instellingen, waaraan perpetuele leningen zijn
verstrekt, overeenstemming te krijgen over aflossing door het aanbieden van een kortingsregeling.
Het restant van deze leningen -zonder aflossingsverplichting- zijn instellingen die niet kunnen of willen
aflossen op deze eeuwigdurende renteloze leningen. Thans staat nog 131.593 euro uit aan leningen
zonder aflossingsverplichting, dat bedrag is volledig voorzien.
In 2018 zijn de leningen -met aflossingsverplichting- conform afspraak afgelost.
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In totaal werd 11.667 euro afgelost. Thans staat nog 62.499 euro aan leningen met
aflossingsverplichting uit.
Leningen worden -in beginsel- niet meer verstrekt.
De toekenningen van subsidie door de Stichting Rotterdam in 2018 bedroegen 1.360.679 euro.
De uitvoeringskosten bedroegen 134.019 euro; 9,8% van de toekenningen. Dat is onder het beoogde
percentage van maximaal 12% en is ongeveer gelijk aan voorgaand jaar.
Ten opzichte van 5 jaar terug zijn de uitvoeringskosten met 16% gedaald, de toegekende subsidies
gestegen én ligt het overgrote deel van de risico’s, dankzij outsourcing van de werkzaamheden, niet
meer bij de stichting.
In de vergadering van 14 december 2018 werd ingestemd met een budget voor 2019 van in totaal
1,45 miljoen euro.
Begroting 2019
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In de statuten van Stichting Rotterdam staat in artikel 6, lid 9;
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een
redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De
hoogte hiervan wordt door het bestuur vastgesteld. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in
de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
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Bestuur en organisatie
Per ultimo 2018 nam Letty Pak afscheid als bestuurslid van de Stichting Rotterdam. Het bestuur van
de Stichting Rotterdam is haar dankbaar voor haar jarenlange inzet. Bij wijze van afscheid werd een
diner, in een door de binnenstad van Rotterdam rijdende tram, georganiseerd.
De functie van 1e secretaris werd per 14 december 2018 overgenomen door Herman Noordegraaf.
Momenteel is de zoektocht naar een nieuw bestuurslid in volle gang.
Het secretariaat werd ook in 2018 gevoerd door VanStokkom Beheer & Uitvoering te Dordrecht.
Rotterdam, 24 mei 2019
Dhr. drs. R.J. Rijnbende
(voorzitter)

Mw. drs. E. van Weelden

Dhr. prof. dr. H. Noordegraaf
(1e secretaris)

Dhr. drs. H.J. van Weelden

Mw. M. Bonda
(2e secretaris)

Mw. drs. M.A. Grant

Dhr. W.P. de Pater RA
(penningmeester)

Deze verkorte versie van het bestuursverslag 2018 is gepubliceerd op de website van Stichting
Rotterdam.
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