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Vereniging Rotterdamse fondsen 

 

 

Jaarverslag 2017  

 

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 9 april 2017 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats op Stadion Woudestein. Er waren 

38 personen aanwezig.  

Tijdens de vergadering trad Monique Vogelaar af als bestuurslid.  

Na de vergadering gaf Niels Redert, directeur van Exceslior4All, een presentatie. 

Excelsior4All is de maatschappelijke organisatie van Excelsior Rotterdam en 

vertegenwoordigt de voetbalclub in de lokale samenleving. De projecten die worden 

uitgevoerd zijn  gericht op de jeugd en vrouwen, in het bijzonder in achterstandswijken en 

zijn gebaseerd op verschillende pijlers. Deze pijlers bestaan uit sportparticipatie, gezondheid, 

educatie, re-integratie en veiligheid.  

 

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 16 november 2017 werd een tweede ledenbijeenkomst georganiseerd in Museum 

Boijmans Van Beuningen. Er waren 43 personen aanwezig.  

 

Eerst was er een welkomswoord van Sjarel Ex, directeur van het museum. Tijdens de 

vergadering trad Roelof Prins af als bestuurslid en werden Hidde Verkade en Nita Wissink tot 

bestuurders benoemd.  

Na afloop van de vergadering kon worden deelgenomen aan een rondleiding door het museum 

of een bezoek aan de bouwplaats van het nieuwe collectiegebouw. Daarna sprak de heer Wim 

Pijbes over Stichting Droom en Daad, waarvan hij directeur is. Stichting Droom en Daad 

investeert in cultuur in Rotterdam en wil door dromen om te zetten in daden de stad nóg beter 

en mooier maken. De stichting richt zich op muziek, theater, dans, architectuur, film, 

literatuur en beeldende kunst. 
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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. Een behoorlijk aantal leden maakt daarvan gebruik.  

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. 

Er zal in het komende jaar een modenrnisering van de website moeten gaan plaatsvinden.  

Er wordt nog altijd gewerkt aan een centraal aanmeldformulier.  

 

Cluster kunst & cultuur 

Het cluster heeft in 2017 enkele malen contact onderhouden op (informeel) ambtelijk niveau 

met de gemeente Rotterdam. In 2017 is de nieuwe Cultuurplanperiode 2017-2020 van start 

gegaan. Medio 2017 heeft de trekker van het cluster deelgenomen aan een onderzoek van de 

Rebelgroup (in opdracht van de gemeente) naar o.m. de wenselijkheid van een stadsfonds 

voor publiek-private financiering van cultuur. Onderdeel hiervan was de deelname aan een 

expertmeeting. Van de zijde van de vereniging is terughoudend gereageerd op de ideeën over 

een stadsfonds. 

 

Cluster welzijn & zorg 

Dit cluster heeft in 2017 geen activiteiten ondernomen.  

 

Bestuurlijke zaken 

Het bestuur vergaderde in 2017 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 2017 telde de vereniging 57 betalende leden en 1 begunstiger: ABN-AMRO.  

 

 

Marielle Reimers 

Secretaris 

info@rotterdamsefondsen.nl 
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