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Vereniging Rotterdamse fondsen 

 

 

Jaarverslag 2016  
 

Geschiedenis 

Op 10 oktober 2011 nam Antoinette Laan, wethouder van sport en recreatie, kunst en cultuur, 

namens het college het webportal www.rotterdamsefondsen.nl in de Burgerzaal op het 

stadhuis in gebruik.  

De oprichting van de Vereniging Rotterdamse Fondsen vond plaats in december 2011.  

Dit alles was het resultaat van de daadkracht van een aantal Rotterdamse fondsen. Deze waren 

van mening dat een nauwere samenwerking tussen de Rotterdamse fondsen van belang was 

om de maatschappelijke relevantie van particuliere vermogensfondsen die werkzaam zijn in 

de regio Rotterdam te vergroten.  

 

Bijeenkomsten voor de leden 

Op 16 april 2016 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij het Scheepvaart en Transport 

College. Er waren 38 personen aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering werd een bezoek 

gebracht aan de scheepssimulator, waarbij uitleg werd gegeven. Tijdens de vergadering 

werden Hen Vrolijk en Marielle Reimers benoemd als opvolgers van Marian van den 

Steenhoven en Mimi Loorbach als voorzitter en secretaris van het bestuur. Verder werd 

Maarten de Voogd benoemd als lid van het bestuur. Na de vergadering gaf Jan Kweekel, 

bestuurder van het Scheepvaart en Transport College, een schets van de organisatie met 

scholen over de hele wereld op het gebied van maritiem, logistiek en haven en met meer dan 

20.000 studenten en cursisten van 12 tot 65 jaar. Verder sprak de heer Kweekel over het 

belang van technische opleidingen voor de stad en de (haven)bedrijven in de stad, het 

terugdringen van voortijdig schoolverlaten en hoe een betere aansluiting te creëren tussen 

opleiding en werk. Hierbij kwam ook de problematiek in Rotterdam-Zuid en het pact op Zuid 

aan de orde. De heer Kweekel sprak de wens uit dat de Rotterdamse Fondsen daar waar 

mogelijk ook aandacht aan besteden.   

 

Op de ledenvergadering werd de contributie wederom vastgesteld op € 250,-. Fondsen die 

weinig te besteden hebben kunnen om verlaging van het bedrag vragen. Met deze contributie 

worden de kosten van het webportal gedekt. 

 

Op 8 november 2016 werd een tweede bijeenkomst georganiseerd in Museum Rotterdam. Er 

waren 41 personen aanwezig.  

 

Eerst was er een welkomswoord van Paul van de Laar, directeur van het museum. Daarna 

kregen wij in drie groepen een rondleiding door het nieuwe museum. Hen Vrolijk, voorzitter 

van onze vereniging, heeft vervolgens kort stilgestaan bij de rol van de vereniging. 

Vooralsnog is en wordt uitgegaan van een vraaggestuurde faciliterende rol, die operationeel 

wordt in het leggen van verbindingen door middel van de website en een gezamenlijk 

aanvraagformulier en door middel van het organiseren van bijeenkomsten. Daarna was het 

woord aan Joost van Lanschot, voorzitter van de FIN, die onder meer sprak over de 

toegevoegde waarde van een lidmaatschap van FIN en het niet algemeen verbindend 
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verklaren van de normen uit het validatiestelsel voor goede doelen en vermogensfondsen. Ten 

slotte heeft Michiel de Wilde, directeur van ECSP, de aanwezigen ingewijd in de wereld van 

social impact financing en investing.  

  

ANBI gegevens 

Met ingang van 1-1-2014 moeten ANBI stichtingen hun gegevens op internet zetten. De 

vereniging heeft de leden de mogelijkheid geboden deze gegevens op de site van 

www.rotterdamsefondsen.nl te plaatsen. 

In 2016 hebben niet alle stichtingen die sinds 2014 hun gegevens op onze website hadden 

geplaatst nieuwe gegevens aangeleverd. De fiscus controleert actief, zo is het afgelopen jaar 

wederom gebleken. 

 

Webportal 

Viermaal per jaar rapporteert de webbeheerder Transmissie over de bezoekers van de site en 

doet aanbevelingen. Deze informatie wordt onder de leden verspreid. Het aantal bezoekers 

van de website stijgt nog altijd gestaag. Er wordt gewerkt aan een centraal aanmeldformulier.  

 

Cluster kunst & cultuur 

Het cluster heeft in 2016 verschillende malen contact onderhouden op ambtelijk niveau met 

de gemeente Rotterdam. 2016 stond voor de gemeente met name in het teken van de 

voorbereiding en besluitvorming inzake de Cultuurplanperiode 2017-2020. Mede om die 

reden werd afgezien van contact op bestuurlijk niveau. De vereniging heeft inmiddels als 

strategie gekozen terughoudend te zijn om als vereniging en vanuit afzonderlijke clusters 

structurele contacten te onderhouden met het bestuurlijk niveau van de gemeente. Periodiek 

zullen wel contacten met het ambtelijk niveau van de gemeente worden onderhouden. Begin 

2017 wordt de vorm daarvan bepaald.  

 

Tijdens de Operadagen is op 27 mei 2016 op initiatief van het cluster door 16 personen de 

voorstelling Il Ballo delle Ingrate bezocht.  

 

Cluster welzijn & zorg 

Dit cluster heeft in 2016 geen activiteiten ondernomen. 

 

Bestuurlijke zaken 

Het bestuur vergaderde in 2016 viermaal.  

Ondersteuning voor de secretaris bij het wijzigen van gegevens op onze website geeft Angela 

Hordijk, werkzaam bij Stichting Verre Bergen. Zij verzorgt ook de mailing voor de 

contributie. 

 

Ledenaantal 

In 2016 telde de vereniging 56 leden en 1 begunstiger: ABN-AMRO.  

 

 

Marielle Reimers 

Secretaris 

info@rotterdamsefondsen.nl 
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