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Vereniging Rotterdamse fondsen 
 
Jaarverslag 2019  
 
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 8 april 2019 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in De Nieuwe Poort. Er waren 35 
personen aanwezig.  
Tijdens de vergadering traden Hen Vrolijk, Marielle Reimers en Maarten de Voogd af als 
bestuurslid.  
Janine van der Goot-Nauta, Marjolijn Driessen en Rutger Boot traden toe als respectievelijk 
voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid.  
 
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 18 november 2019 werd een tweede ledenbijeenkomst georganiseerd in Ahoy. Er waren 
31 personen aanwezig.  
 
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. 
 
Webportal 
De contractrelatie met de webbeheerder Transmissie is herijkt. VRF heeft voor de webportal 
nu twee contractpartners: Eagerly voor het technische onderhoud van de website en de 
fondsenzoeker, de registratie van de domeinnaam, de hosting en de beveiliging van de 
website; Transmissie voor bewerking van de inhoud en rapportages over het gebruik. 
In dit kader is het eigenaarschap van de domeinnaam www.rotterdamsefondsen.nl 
overgedragen van Transmissie naar VRF. Met beide organisaties zijn verwerkings-
overeenkomsten afgesloten het kader van de AVG. 
  
 
  

http://www.rotterdamsefondsen.nl/
http://www.rotterdamsefondsen.nl/
http://www.rotterdamsefondsen.nl/


 2 

Met Transmissie is de opdrachtrelatie uitgesplitst in drie deelopdrachten: 
a. Servicedesk website (ondersteuning bij aanpassingen van de website, zodat alle 

informatie VRF en van de fondsen actueel blijft; verzorgen van een jaarlijkse 
rapportage over het gebruik van de website en ondersteunen bij mailings). Onderdeel 
van de afspraken is het terugbrengen van de kwartaalrapportages over het gebruik van 
de website van kwartaal- naar jaarrapportages. Dit betekent dat de fondsen nog maar 
één keer per jaar via Google Analytics een rapportage ontvangen over de 
bezoeken/bezoekers van de site. 

b. Moderniseren van de look & feel van de website (dit project is in het verslagjaar 
afgerond). 

c. Vereenvoudiging van de fondsenzoeker; op verzoek van een aantal fondsen, die 
onvoldoende gevonden werden in de fondsenzoeker, is een vereenvoudiging van de 
fondsenzoeker in gang gezet. Vanuit budgettaire overwegingen wordt er op dit 
moment niet ingezet op een volledige herbouw van de fondsenzoeker, maar op het 
aanpassen van de fondsprofielen. De verwachting is dat met deze eenvoudige 
maatregel al tegemoet gekomen wordt aan de wens van de fondsen. De 
voorbereidingen van dit project zijn gestart, uitvoering vindt plaats in 2020. 

  
De ontwikkeling van het aanvraagformulier is afgerond. VRF heeft een standaard 
aanvraagformulier ontwikkeld (in PDF) waarvan fondsen gebruik kunnen maken. VRF is 
daarbij geen intermediair. De fondsen die van dit formulier gebruik willen maken kunnen 
VRF verzoeken een link op hun fondsenpagina op de website te plaatsen.  
Slechts een beperkt aantal fondsen heeft aangegeven daar gebruik van te willen gaan maken. 
 
Cluster kunst & cultuur 
Op 16 oktober 2019 organiseerde Cluster Cultuur in het Stadhuis van Rotterdam een overleg 
met wethouder Kasmi (onderwijs, cultuur en toerisme) van de Gemeente Rotterdam. Bij het 
overleg waren 9 fondsen aanwezig. In het overleg is afgesproken elkaar vaker te informeren 
over ontwikkelingen in de stad. Afzonderlijke belangen van en individuele plannen blijven 
maar insteek is vooral hoe elkaar te versterken. 
 
Cluster welzijn & zorg 
Op 17 oktober 2019 organiseerde het cluster Zorg en Welzijn een bijeenkomst over armoede 
bij de  Voedselbank Rotterdam en in aanwezigheid van wethouder Grauss 
(armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) van de Gemeente Rotterdam. De 
bijeenkomst werd goed bezocht. Er waren ruim 20 vertegenwoordigers van 15 fondsen. De 
directeur van de Voedselbank vertelde over de ontwikkelingen aldaar en de wethouder lichtte 
de plannen toe waarna er een korte discussie tot stand kwam en stellingen zijn besproken. Tot 
slot was er de gelegenheid om de distributiehal van de Voedselbank te bezoeken. Afsluitend 
was er een borrel, verzorgd door een sociale cateraar.  
 
Bestuurlijke zaken 
Het bestuur vergaderde in 2019 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 2019 telde de vereniging 62 betalende leden.  
 
Marjolijn Driessen  
secretaris 
info@rotterdamsefondsen.nl 


