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1.Contactgegevens 

Naam:            Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam 
E-mailadres: secretariaat@bmdr.nl 
Website:        www.rotterdamsefondsen.nl 
RSIN:              804755930 
 

2.Doelstelling 

Bevordering van maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder in Rotterdam en omgeving. De 
stichting heeft daarbij vooral de thuiszorg op het oog, maar wil zich tevens richten op andere 
activiteiten. 

 

3.Beleid 

De instelling tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken: 

Het bestuur van de stichting vergadert tweemaal per jaar over de steunaanvragen van 
diverse instanties. De te steunen projecten zijn veelal kortlopend. 

De instelling werft haar middelen op de volgende wijze: 

De stichting werft geen middelen. 

Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze beheerd: 

Het vermogen van de stichting wordt deels in aandelen (fondsen), deels in obligatie 
(fondsen) en deels in liquiditeiten belegd. 

Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze besteed: 

Het vermogen van de stichting wordt besteed conform de doelstelling. 

 

4.Bestuur 

Het bestuur van de instelling bestaat uit de volgende personen: 

De heer Mr. H.E.M. Vrolijk, voorzitter 
De heer Dr. A. Pool, secretaris 
De heer Mr. F.Ch.M. Tilman, penningmeester 
Mevrouw W.A. Corbeth 
De heer Drs. L. de Hoog 
Mevrouw T. van Wijngaarden - van Dieren 
Mevrouw G. Pols 

 
Het beloningsbeleid van de instelling luidt als volgt: 

De stichting heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden genieten geen beloning. 

 

5.Activiteiten 
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De instelling heeft het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten uitgeoefend: 

In 2019 werden 56 aanvragen ontvangen, waarvan er 39 werden afgewezen. Gehonoreerd 
werden 17 aanvragen voor een bedrag van euro 188.949,- . Alle aanvragen vielen binnen de 
regio Rijnmond. De voornaamste redenen voor afwijzing waren óf het niet voldoen aan de 
doelstelling van de stichting óf het binnen de beperkte financiële middelen prioriteit moeten 
geven aan andere aanvragen. 

Hierbij wordt aangetekend dat één aanvraag voor een bedrag van € 7.500,- is teruggetrokken 
waardoor het effectieve bedrag van ondersteuningen in het verslagjaar € 181.449 bedraagt. 

 

6.Financiën 

De balans van de instelling over het afgelopen boekjaar luidt als volgt: 

N.V.T. 

De staat van baten en lasten van de instelling over het afgelopen boekjaar luidt als volgt: 

Staat van baten en lasten (euro) 

Baten    2019  2018 
Resultaat beleggingen  666 023 (180.198) 
 
Lasten    
Doelbestedingen  181 449 198 925  
Kosten beleggingen  26 558  25 410  
Kosten beheer   12 260  7 946 
    220 267 232 281 
Voor-/nadelig saldo  445 756 (412 479) 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

N.V.T. 

De instelling heeft in het afgelopen boekjaar de volgende bestedingen gedaan: 

Zie boven 

De instelling heeft het voornemen om in het komende boekjaar de volgende bestedingen te doen: 

Daar de doelbestedingen afhankelijk zijn van ingediende aanvragen kan geen prognose over
 de bestedingen worden gegeven. 

Toelichting op de voorgenomen bestedingen: 

N.V.T. 

 

Datum 23 juni 2020 

 

 


