
 

 1 

 
 
 

Bestuursverslag 2019 
 
 
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 2019 
 
In 2019 werden aan 65 organisaties toekenningen verstrekt voor 70 projecten/activiteiten (69% van 
de 101 ingediende aanvragen). In totaal was daar in 2019 een bedrag van 1.566.837 euro mee 
gemoeid. Gemiddeld 24.105 euro per organisatie. 
 
Ter vergelijking; in 2018 werd aan 56 organisaties voor 64 projecten in totaal 1.360.679 euro 
toegekend (70% van de (92) ingediende aanvragen). Gemiddeld 24.297 euro per organisatie. 
Opgemerkt wordt dat het totale bedrag aan toekenningen over 2019 aanmerkelijk hoger is dan 
voorgaand jaar, met name omdat de toekenning inzake de bijzondere leerstoel Diaconaat aan de 
Protestantse Theologische Universiteit, Groningen voor de volledige periode van vijf jaar is 
inbegrepen. 

 
Voor ondersteuning in het buitenland werd uitsluitend gewerkt via Kerk in Actie en de World 
Council of Churches waaraan respectievelijk 100.000 euro en 130.000 euro werd toegekend. 
Grotere beneficianten in Nederland waren onder andere; House of Hope, HipHelpt (Vereniging HiP), 
Kerk in Actie, Netwerk DAK, Protestantse Diaconie Amsterdam, Protestantse Theologische 
Universiteit (leerstoel Diaconaat), Stem in de Stad, STEK Den Haag en Stichting D.M.S.  
 
De Diaconale Lezing 2019 heeft plaatsgevonden op 9 november 2019 als onderdeel van de Landelijke 
Diaconale Dag in Utrecht. Het organiseren van de Diaconale Lezing in combinatie met de Landelijke 
Diaconale Dag was wederom een succes. Niet alleen was het aantal aanmeldingen geheel naar 
tevredenheid, ook bleken bezoekers enthousiast. Uit de evaluatie van de Landelijke Diaconale Dag, 
bleek dat de Diaconale Lezing hooggewaardeerd werd. 
De titel van de lezing was: “Sociale uitsluiting is een belangrijke bedreiging voor het gevoel van waardigheid 
bij kwetsbare mensen in de samenleving. Niet meetellen zet ‘van betekenis zijn’ onder druk.’ Inclusie kan een 
antwoord zijn, maar hoe werkt het? En wat kunnen diakenen betekenen voor inclusie?” en werd gegeven 
Thijs Tromp, op dat moment net benoemd als Hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse 
Universiteit, Groningen.  
De lezing is te downloaden op de website van Stichting Rotterdam.  
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Financiën 
   
De Stichting Rotterdam is een vermogensfonds, waarbij het vermogen van de stichting dient ter 
verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan 
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar 
doelstellingen. Het huidige verkregen vermogen, vanuit schenkingen, legaten, erfstellingen en 
donaties, wordt in reële termen in stand gehouden. 
 
De beleggingen zijn ondergebracht bij de deelneming IBM-Bonda BV, in welke vennootschap de 
Stichting Rotterdam een meerderheidsbelang heeft. Het beleggingsbeleid wordt bepaald door de 
Raad van Commissarissen van IBM-Bonda BV.  
De activiteiten worden gefinancierd vanuit het uitgekeerde dividend door IBM-Bonda BV, waarbij het 
dividend met een bepaalde vertraging (op basis van kwartaalgemiddelden van een aantal jaren) de 
resultaat- en waardeontwikkeling van IBM-Bonda BV volgt.  
 
De toekenningen van subsidie door de Stichting Rotterdam in 2019 bedroegen 1.566.837 euro.  
De uitvoeringskosten bedroegen 131.585 euro; 8,3% van de toekenningen. Dat is onder de intern 
gestelde norm van maximaal 12%. 
  
In de vergadering van 13 december 2019 werd door het bestuur ingestemd met onderstaande 
begroting voor 2020 van in totaal 1,35 miljoen euro.  
 
        Begroting 2020  Begroting 2019 
   
Schenkingen         100.000 200.000 
Resultaat deelneming IBM Bonda    1.250.000  1.250.000 
Overige financiële baten    
  

0  0 

Som der baten      1.350.000 1.450.000 
   
Bureaukosten (inclusief BTW)       100.000 100.000 
Budget t.b.v. statutaire doelstelling   

• Nieuwe toekenningen     1.275.000 1.300.000 
• Vrijval oude toekenningen         -/- 75.000  

Bestuur & overige kosten         50.000 50.000 
   
Som der lasten     
  

1.350.000 1.450.000 

Resultaat      0 0 
 
De stichting zal in het boekjaar 2020 te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus. De 
uiteindelijke impact daarvan is nog moeilijk aan te geven. Mogelijk zal sprake zijn van een negatief 
beleggingsresultaat bij aanhoudende koersdalingen op de beurs en een lagere dividenduitkering in de 
komende jaren. 
De gebeurtenissen rond het coronavirus raken daarnaast ook onze relaties en hun activiteiten. 
Vanzelfsprekend zal Stichting Rotterdam bij het uitstellen, afschalen, afzeggen of stopzetten van 
activiteiten, projecten en programma’s zich coulant opstellen.  
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Bestuur en organisatie 

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.”  

In 2019 vonden er geen wijzigingen plaats in de bestuurssamenstelling. 
 
Het secretariaat werd ook in 2019 gevoerd door VanStokkom Beheer & Uitvoering te Dordrecht. 
 
 
Rotterdam, 29 mei 2020 
 
Dhr. drs. R.J. Rijnbende      Mw. drs. E. van Weelden 
(voorzitter) 
 
 
Dhr. prof. dr. H. Noordegraaf     Dhr. drs. H.J. van Weelden 
(1e secretaris) 
 
 
Mw. M. Bonda       Mw. drs. M.A. Grant 
(2e secretaris) 
 
 
Dhr. W.P. de Pater RA 
(penningmeester) 
 
 
 
 
Dit bestuursverslag 2019 is gepubliceerd op de website van Stichting Rotterdam. 
 
 
 
 
 


