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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 2018 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in De Doelen. Er waren 35 

personen aanwezig.  

Tijdens de vergadering trad Annemijn Crince le Roy af als bestuurslid. Hilde Schmit 

Jongbloed trad toe tot het bestuur.  

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 hoofdzakelijk de kosten van het webportal gedekt. 

 

Op 12 november 2018 werd een tweede ledenbijeenkomst georganiseerd in het Belasting- en 

Douanemuseum. Er waren 36 personen aanwezig.  

Tijdens de vergadering trad Bob de Kuyper af als bestuurslid. Jan Hendrik van Dorp trad in 

functie van penningmeester toe tot het bestuur.  

Na afloop van de vergadering sprak Peter Jansen van het ANBI Expertisecentrum Team van 

de Belastingdienst. Daarna kon worden deelgenomen aan een rondleiding door het museum. 

 

ANBI gegevens 

Met ingang van 1-1-2014 moeten ANBI stichtingen bepaalde gegevens via het internet 

publiceren. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid deze gegevens op de site van 

www.rotterdamsefondsen.nl te plaatsen. Een behoorlijk aantal leden maakt daarvan gebruik.  

De fiscus controleert actief. 

 

AVG 

Met ingang van 25-5-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Ook 

vermogensfondsen zijn verplicht meer transparantie en informatie te geven over het 

verwerken van persoonsgegevens en mogen alleen persoonsgegevens verwerken wanneer de 

AVG hiervoor een grondslag geeft. De door de FIN opgestelde checklist en standaardteksten 

zijn als hulpmiddel aan de leden beschikbaar gesteld.  
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De vereniging biedt de leden de mogelijkheid hun privacybeleid op de site van 

www.rotterdamsefondsen.nl te plaatsen. 

 

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 heeft in 2018 een technisch noodzakelijke modernisering (revisie) van het systeem van de 

website plaatsgevonden. De revisie betreft de conversie van de website naar een moderner 

software-platform zodat onze website meer toekomstbestendig is geworden. 

De toevoeging van een interactief aanvraagformulier heeft vertraging opgelopen. Het bestuur 

heeft besloten om kostentechnische redenen te streven naar een goedkopere en simpelere 

oplossing in plaats van een interactief aanvraagformulier.  

 

Cluster kunst & cultuur 

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tijdens IFFR 2018 en de heer De Voogd heeft op 

uitnodiging van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een inleiding gehouden voor 

kleinere culturele instellingen over hoe de cultuurfondsen in Rotterdam er voor staan en hoe 

en culturele instellingen, bijvoorbeeld op basis van thema’s bij elkaar kunnen worden 

gebracht.  

In december is namens de wethouder de wens geuit om het concact met de fondsen weer op te 

pakken. Hieraan zal in 2019 gevolg worden gegeven.   

 

Cluster welzijn & zorg 

Er is een enquête gehouden naar behoefte aan en activiteiten van het Cluster Zorg en Welzijn. 

Er waren heel verschillende reacties. Een aantal fondsen heeft aangegeven geen behoefte te 

hebben aan meer samenwerking. Andere fondsen, meer gericht op individuele noodhulp, 

hebben aangegeven het een goed idee te vinden om met vergelijkbare fondsen in gesprek te 

gaan. Sommigen leek het een goed idee om langs de route van thema’s of projecten meer 

samenwerking te zoeken en anderen zouden graag, vergelijkbaar met wat er in de 

cultuursector is, op periodieke basis overleg hebben met de gemeente. Vanaf 2019 zullen de 

suggesties van de leden worden opgepakt.  

 

Bestuurlijke zaken 

Het bestuur vergaderde in 2018 viermaal.  

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

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

contributie. 

 

Ledenaantal 

In 2018 telde de vereniging 62 betalende leden.  

 

 

Marielle Reimers 

Secretaris 

info@rotterdamsefondsen.nl 
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