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Op 28 december 2011 is opgericht de Vereniging Rotterdamse Fondsen (VRF). Het doel van 

de vereniging, zoals in de statuten verwoord is: “door samenwerking de maatschappelijke 

relevantie te vergroten van particuliere vermogensfondsen die werkzaam zijn ten behoeve van 

de stadsregio Rotterdam”. 

 

De fondsen in Rotterdam kennen weliswaar verschillende doelgroepen, maar zijn alle bedoeld 

om een maatschappelijk relevante bijdrage aan de samenleving te leveren. 

Samenwerking leidt ertoe dat fondsen beter weten wat er speelt in de stadsregio, zodat zij 

indien gewenst hun giftenbeleid hierop kunnen toespitsen. Daarmee kunnen fondsen tot betere 

resultaten komen en wordt ‘dubbel werk’ vermeden.  

 

Door meer met elkaar te communiceren en expertise uit te wisselen kunnen de fondsen hun 

maatschappelijke relevantie beter toetsen. Zo kan onder meer voorkomen worden dat 

bepaalde projecten in verhouding te weinig aandacht krijgen.  

 

Waar mogelijk zullen inspanningen op elkaar afgestemd worden en - indien nodig - 

gezamenlijke afspraken worden gemaakt, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van 

belanghebbenden en begunstigden.  

 

De vereniging gaat uit van een (vanuit de leden) 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. Deze 

rol verhoudt zich niet met een rol van actieve spreekbuis namens (potentiële) 

belanghebbenden of begunstigden richting de fondsen noch met een rol van actieve 

spreekbuis namens de fondsen richting de Gemeente. De VRF zal zich in die zin 

terughoudend opstellen. Het contact met de Gemeente gaat om wederzijds informeren.  

 

De doelen van de VRF voor 2018 zijn: 

- het bevorderen van de samenwerking tussen de Rotterdamse fondsen 

- het organiseren van clusterbijeenkomsten en een algemene ledenvergadering  

- het goed laten blijven functioneren van het webportal en het steeds verbeteren ervan 

door middel van het doorvoeren van een concrete modernisering 

- het bevorderen van een centraal aanmeldformulier  

- het overleggen over en eventueel bepalen van standpunten met de leden over 

voorstellen van de FIN 

 

 


