
 
 
Jaarplan 2021 Vereniging Rotterdamse Fondsen 
 
Op 28 december 2011 is de Vereniging Rotterdamse Fondsen (VRF) opgericht met als doel 
(uit statuten): “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. 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) vraaggerichte faciliterende rol, die 
operationeel wordt in het leggen van verbindingen door middel van de website en door middel 
van het organiseren van bijeenkomsten.  
 
Om de samenwerking tussen de Rotterdamse fondsen te bevorderen en daarmee de  
maatschappelijke relevantie van particuliere vermogensfondsen te vergroten zijn de volgende 
activiteiten in 2021 gepland: 
- het organiseren van bijeenkomsten van de clusters Welzijn en Cultuur (minimaal 1 keer 

per jaar per cluster) waarvoor betrokken wethouders worden uitgenodigd; 
- een verkenning naar meerwaarde van en interesse voor het organiseren van een 

netwerkbijeenkomst om de ontmoeting tussen fondsen en maatschappelijke en culturele 
initiatieven te stimuleren en te faciliteren; 

- conform het convenant wordt een ontvangst voor de leden van de VRF en de leden van de 
gemeenteraad georganiseerd op het Stadhuis, mits de dan geldende coronamaatregelen dat 
toelaten; 

- het organiseren van algemene ledenvergaderingen (minimaal 1 keer per jaar), waar 
mogelijk gecombineerd met een werkbezoek aan een organisatie in Rotterdam; 

- ten aanzien van communicatie zetten we in ieder geval in op continuering van de website 
en de fondsenzoeker, en op continuering van de bestaande samenwerkingsafspraken met 
Eagerly en Transmissie. In 2021 wordt verkend of via social media het gebruik van de 
website en de fondsenzoeker geoptimaliseerd kan worden.  


