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FORMULIER MET BETREKKING TOT DE PUBLICATIEVERPLICHTING VAN ANBI’S 

VERSLAG OVER HET JAAR 2017  

 

 

  

1. Naam van de instelling. 

Stichting Solidarodam. 

De Stichting is niet onder een andere naam bekend. 

 

2. RSIN. 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal-

nummer)  van de Stichting is 8047.68.626 

 

3. Contactgegevens. 

 

Naam:  Stichting Solidarodam 

Adres:  Begoniaveld 21  2914 PB  Nieuwerkerk aan den IJssel 

Telefoon:  0180-318650 

Emailadres: solidarodam@ziggo.nl 

Fiscaal nummer: 8047.68 626 

K.v.K.:  41126521 

 

4. Doelstelling van de Stichting.   

 
Statuten dd.11.05.2015 

 

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële bijdragen aan instellingen of daar-

mee verbonden initiatieven of activiteitengroepen die projecten of programma’s uitvoeren 

op het gebied van sociaal-cultureel werk, vormings- en ontwikkelingswerk en maatschap-

pelijke dienstverlening en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Onder het bevorderen van de mogelijkheden wordt ten deze verstaan het ter beschikking 

stellen van financiële en/of materiele steun aan instellingen en organisaties die activiteiten 

ontplooien op genoemde terreinen onder andere in de gemeente Rotterdam. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en niemand kan aan de doelstelling van de stichting 

enig recht en/of aanspraak jegens haar ontlenen. 

 

5. Beleid. 

 

De stichting tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken. 

 

3.a. Beleidsplan betreffende het vermogen. 

 

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden door het bestuur getoetst op basis van de 

doelstelling van de aanvrager, de actuele financiële mogelijkheden van Solidarodam, de 

aard van de activiteit/het project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, de werkwijze 

van de betreffende instelling en het dekkingsplan voor de kosten van activiteit/het project. 
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3.b. Beleidsplan betreffende het vermogen. 

 

Het vermogen van de stichting komt tot uitdrukking in de bij de huisbankier aangehouden 

beleggingsportefeuille. Uitgangspunt hierbij is dat het vermogen, gecorrigeerd met het 

inflatiepercentage, in stand blijft en een rendement levert voor beheerskosten en het 

uitkeren van bijdragen als aangegeven in de doelstelling. 

 

3.c. Beleidsplan betreffende het in stand houden van het vermogen.  

 

Uitgangspunt is dat het vermogen in stand blijft. Behoudens in de situatie van een nadelig 

exploitatieresultaat wordt het vermogen in principe niet besteed wel de opbrengst van het 

vermogen. Zo daar aanleiding toe is betrekt het bestuur een eventueel vermogensverlies bij 

haar afwegingen betreffende de beoordeling van aanvragen. 

 

6. Bestuur. 

 

Het bestuur bestond gedurende het jaar 2017 uit de volgende personen: 

 

dhr.P.M.M.Daeter, voorzitter/penningmeester, 

dhr.B.J.Hansler, secretaris, 

mevr.M.v.Marrewijk, bestuurslid, 

dhr.F.J.M.Fransen, bestuurslid (bestuurslidmaatschap beëindigd per 01.01.2018) 

 

Bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 125,- per maand behoudens in het geval 

door bestuursleden uitvoerende werkzaamheden worden verricht die direct verband 

houden met de dagelijkse gang van zaken. 

 

Personeelsleden waren er niet in dienst zodat er geen sprake is van een beloningsbeleid. 

 

7. Rooster van aftreden. 

 

Rekening houdend met een reorganisatie is door het bestuur bepaald dat de datum van  

11 mei 2015 wordt aangehouden als datum van aantreden van de huidige bestuursleden. 

Om de vier jaar zal een eventuele wisseling van bestuursleden aan de orde zijn met daarbij 

de bepaling dat bestuursleden bij het verstrijken van de termijn opnieuw benoemd kunnen 

worden. 

 

 

8. Activiteiten. 

 

De stichting heeft in het afgelopen (boek-) jaar de volgende activiteiten uitgeoefend. 

 

Ontvangen aanvragen (63) voor een financiële bijdrage zijn behandeld, hierover is met de 

aanvragers gecommuniceerd en zijn door het bestuur besluiten genomen over het al dan 

niet toekennen van een bijdrage. De stichting heeft, voor zover als nodig, getoetst of 

lopende aanvragen en voor afrekening ingediende declaraties voldaan hebben aan de 

oorspronkelijke aanvraag en daarbij gestelde administratieve voorwaarden. 
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9. Financiën. 

 

De stichting kan aangemerkt worden als een vermogensfonds zodat volstaan kan worden 

met een staat van baten en lasten over het jaar 2017. 

 

Boekjaar 2017        

 

Besteding financiële dienstverlening    € 72.25,00 

Beheerkosten       € 41.553,00 

Opbrengst financiële activiteiten   

exclusief koersresultaten   € 47.463,00 

Overige baten     €      600,00  

 

Exploitatieresultaat      € 65.515,00 negatief. 

 

De vermelde bedragen zijn ontleend aan het financiele jaarverslag 2017 dat door de 

stichting in samenwerking met de accountant is opgesteld. 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten. 

De opbrengst financiële activiteiten heeft betrekking op couponrente obligaties en dividend 

vanwege effecten onder aftrek van bankkosten. Het koersresultaat van de effecten 

bedraagt € 86.973,00 en dit is in voorgaand overzicht buiten beschouwing gelaten. Als 

zogenaamd eindbelegger zal dit resultaat niet door de stichting worden gerealiseerd, 

respectievelijk niet beschikbaar zijn voor uitkeringen. 

De jaarrekening van de stichting is voorzien van een samenstellingsverklaring van PwC. 

 

Bestedingen ten behoeve instellingen die een verzoek hebben ingediend. 

Er werd aan 45 instellingen een bijdrage toegekend. De laagste bijdrage bedroeg  

€ 500,00 en de hoogste bijdrage bedroeg €. 3.000,00.  

 

10. Voornemens van de stichting. 

Er is geen voornemen om voor 2018 belangrijke beleidswijzigingen door te voeren en 

aangenomen kan worden dat voor dat jaar dezelfde verhoudingen bestedingen zullen 

plaatsvinden. 

 

11. Voorgenomen bestedingen. 

De bestedingen zullen vooral afhangen van de aard en het aantal aanvragen die in 2018 

ontvangen zullen worden. 

 

 

Aldus opgesteld op 25.06.2018 en op 26.06.2018  ondertekend en verzonden door 

P.M.M.Daeter, voorzitter. 


