Bestuursverslag 2021

Doelstelling Stichting Rotterdam
Stichting Rotterdam is een protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op diaconaal 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 2021
Aan het begin van de Coronapandemie (in 2020) heeft het bestuur zich afgevraagd hoe het beleid zo
goed mogelijk konden worden afgestemd op de veranderende behoeftes en noden en het beleid
daarop afgestemd. In 2021 werd langzaam de stap weer terug gemaakt naar de gebruikelijke
werkwijze en handhaving van procedures en toekenningsvoorwaarden. Inmiddels konden veel
organisaties immers beter inspelen op de gevolgen van Coronapandemie en de (mogelijke)
consequenties inschatten. Veel relaties van Stichting Rotterdam hebben zich ook het afgelopen jaar
met veel flexibiliteit ingespannen voor de doelgroep die zij bedienen. Daarvoor willen we onze
waardering graag uitspreken.
In 2021 werden aan 67 organisaties toekenningen verstrekt voor 79 projecten/activiteiten (81% van
de 97 ingediende aanvragen). In totaal was daar in 2021 een bedrag van 1.453.600 euro mee gemoeid.
Gemiddeld 21.696 euro per organisatie en 18.400 euro per toekenning.
In 2020 werd aan 53 organisaties voor 68 projecten in totaal 1.324.250 euro toegekend (69% van de
99 ingediende aanvragen). Gemiddeld 19.474 euro per organisatie en 19.474 euro per toekenning.
Voor ondersteuning in het buitenland werd gewerkt via Kerk in Actie en de World Council of
Churches waar in beide gevallen 100.000 euro aan werd toegekend.
Grotere beneficianten in Nederland waren onder andere; Diaconaal Missionaire Stuurgroep
(Rotterdam), House of Hope, IMMO, Jobhulpmaatje Nederland, Netwerk Dak, Present Nederland en
SKIN Rotterdam.
Een Diaconale Lezing heeft in 2021 niet plaatsgevonden. In voorgaande jaren werd de lezing
gehouden op de Landelijke Diaconale Dag, georganiseerd door Kerk in Actie. Vanwege de
tegenvallende opkomst van de digitale Diaconale Dag in 2020 werd door Kerk in Actie in 2021 de
voorkeur gegeven aan verplaatsen van deze bijeenkomst, mede in de hoop elkaar dan ook fysiek te
kunnen ontmoeten.
Vanwege de reorganisatie bij Kerk in Actie is besloten ook deze dag nog eens tegen het licht te
houden. De opzet zal worden gewijzigd en ook de naam zal na 100 jaar veranderd worden. Duidelijk
is dat er ook in de vernieuwde opzet een plek zal zijn voor de Diaconale lezing.
Besloten werd de Diaconale Lezing eveneens uit te stellen naar 2022 en in overleg met Thijs Tromp,
hoogleraar bijzondere leerstoel Diaconaat, zal hij hieraan invulling gaan geven.
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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, waarin de Stichting Rotterdam
een meerderheidsbelang heeft. Het beleggingsbeleid wordt bepaald door de Raad van
Commissarissen van IBM-Bonda BV.
De giften die worden verstrekt 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 giften verstrekt door de Stichting Rotterdam in 2021 bedroegen 1.453.600 euro.
De uitvoeringskosten bedroegen 138.311 euro; 9,8 % van de toekenningen. Dat is onder de -intern
gestelde- norm van maximaal 12%.
In de vergadering van 3 december 2021 werd door het bestuur ingestemd met onderstaande
begroting voor 2022 van in totaal 1,45 miljoen euro.
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Toekomst
De stichting zal in het boekjaar 2022 naar verwachting beperktere gevolgen ondervinden van het
coronavirus dan voorgaande jaren. De oorlog in de Oekraïne zal naar verwachting wél invloed
hebben op de beleggingen en mogelijk ook op de bestedingen. De beleggingsresultaten in het eerste
kwartaal 2022 zijn minder goed dan voorgaande jaren. En er is -afhankelijk van het verdere verloop
van de oorlog- een reële kans op verdere koersdalingen/correcties die -met enige vertraging, zoals
hierboven al aangegeven- tot een lagere dividenduitkering in de komende jaren zou kunnen leiden.
De gebeurtenissen rond de oorlog in Oekraïne raken daarnaast ook onze relaties en hun activiteiten.
Als gevolg van de oplopende energierekening, maar ook prijsstijgingen in de supermarkt, is het voor
een steeds grotere groep in de samenleving niet meer mogelijk om rond te komen van de inkomsten
die zij hebben. Daarnaast zal, als gevolg van de noden van mensen in en afkomstig uit de Oekraïne,
een toenemend beroep worden gedaan op de bereidheid van mensen om anderen in nood te helpen.
De vraag is wat de consequenties zullen zijn voor bestaande organisaties en hun reguliere activiteiten.
In 2022 zal worden overwogen of en in welke mate het nodig is in te spelen op de actualiteiten en
nieuwe activiteiten en/of tijdelijke structuren te financieren. Daarbij zal het belang van bestaande
doelgroepen en structuren niet uit het oog worden verloren.

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 2021 vonden er geen wijzigingen plaats in de bestuurssamenstelling. Op 3 maart 2022 is Mw. Dr. F.
(Ciska) Stark Ph.D. aangetreden tot het bestuur.
Het secretariaat werd ook in 2021 gevoerd door VanStokkom Beheer & Uitvoering te Dordrecht.
Terugkijkend blikken we terug op een veelbewogen jaar. Een jaar waarin we -op een geheel andere
wijze- onze activiteiten hebben kunnen voortzetten; het werk van anderen mogelijk maken.
Rotterdam, 2 juni 2022

Dhr. drs. R.J. Rijnbende
(voorzitter)

Mw. drs. E. van Weelden

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

Dhr. drs. H.J. van Weelden
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Mw. M. Bonda
(2e secretaris)

Mw. drs. M.A. Grant

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

Mw. dr. F. Stark

Dit bestuursverslag 2021 is gepubliceerd op de website van Stichting Rotterdam.
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