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Hoe gaat Stichting Rotterdam om met de gevolgen van het Coronavirus? 

De gebeurtenissen rond het coronavirus (COVID-19) raken veel relaties van Stichting Rotterdam en hun 
activiteiten.  

Vanzelfsprekend zal Stichting Rotterdam bij het uitstellen, afschalen, afzeggen of stopzetten van activiteiten, 
projecten en programma’s zich coulant opstellen.  

In alle gevallen zijn de afspraken in de toekenningsbrief en bijbehorende voorwaarden leidend. Indien 
noodzakelijk zullen we in alle redelijkheid en billijkheid samen met u tot een oplossing komen. 

In geval van uitstellen of afschalen: 

In beginsel staat het u vrij binnen het kalender- of projectjaar activiteiten etc. te verschuiven. Uitstel buiten die 
periode behoort niet tot de mogelijkheid. In dat geval rekenen we, zoals gebruikelijk, graag pro rata af en kunt 
u voor het nieuwe kalender- of programmajaar een nieuwe aanvraag indienen. 

Indien u uw activiteit moet afzeggen of stopzetten: 

In beginsel komt de toekenning te vervallen en zal een eventuele bevoorschotting retour worden gevraagd. 
Indien er reeds kosten zijn gemaakt ontvangen we graag een overzicht waarin het budget uit de aanvraag tegen 
de daadwerkelijk realisatie wordt weergegeven.  

Onze bereikbaarheid 

Zoals gebruikelijk kunt u informatie zoals betaalverzoeken, rapportages en updates sturen naar 
postbus@stichtingrotterdam.nl voor zover van toepassing graag voorzien van ons projectnummer. Specifieke 
vragen bijvoorbeeld met betrekking tot het voorleggen van wijziging van uw activiteiten kunt u mailen naar 
tom.vanstokkom@stichtingrotterdam.nl onder vermelding van het projectnummer. 

De telefonische bereikbaarheid is momenteel wellicht anders dan u gewend bent.  

Indien u telefonisch contact wenst verzoeken we u een e-mail te sturen naar postbus@stichtingrotterdam.nl  
voorzien van het onderwerp waarover u contact wenst en het nummer waarop we u kunnen bereiken. 

Nieuwe aanvragen 

Vooralsnog hebben wij besloten om aanvragen van nieuwe partners (die nooit -of langer dan 24 maanden 
geleden- een toekenning hebben gehad van Stichting Rotterdam) slechts spaarzaam in behandeling te nemen. 

Op dit moment wijkt de behandeltermijn niet af van de gebruikelijke termijn. 

Tot slot 

Sommige organisaties zullen harder worden geraakt dan anderen. Bovenstaande uitgangspunten hanteren wij in 
het kader van solidariteit zodat de financiële middelen waar nodig kunnen worden ingezet. We rekenen op uw 
begrip en danken u voor uw medewerking en uiteraard wensen wij u veel sterkte met alle veranderingen en 
beperkingen. 

 


