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Vereniging Rotterdamse fondsen 
 
Jaarverslag 2020  
 
Geschiedenis 
In 2011 is Vereniging Rotterdamse Fondsen opgericht om een nauwere samenwerking tussen 
en maatschappelijke relevantie van de Rotterdamse fondsen te vergroten. De website 
www.rotterdamsefondsen.nl biedt potentiële aanvragers van financiering en andere 
geïnteresseerden informatie over de verschillende fondsen in Rotterdam en hun doelstellingen 
en werkwijze.   
 
Jaarlijks vinden bijeenkomsten plaats en worden initiatieven genomen om de zichtbaarheid 
van en samenwerking tussen fondsen maar ook maatschappelijke partijen te vergroten.  
In 2020 is het volgende georganiseerd en gerealiseerd.  
 
Bijeenkomsten voor de leden 
Door de Covid-pandemie hebben we in 2020 de ledenvergadering in het voorjaar niet kunnen 
organiseren. De leden zijn geinformeerd en hebben de stukken digitaal ontvangen.  
In het najaar is op 5 oktober 2020 een digitale ledenvergadering gehouden waaraan 30 
personen deelnamen. Op deze ledenvergadering werd de contributie vastgesteld op € 200, een 
verlaging ten opzichte van de contributie in 2019 (€ 250).  
 
Website en fondsenzoeker 
De website van VRF is in april 2020 uitgebreid met een corona-pagina. Op deze manier 
konden fondsen die extra activiteiten ontplooiden naar aanleiding van de Covid-pandemie 
beter gevonden worden. Een aantal fondsen heeft hier gebruik van gemaakt. Ook zijn 
verwijzingen naar landelijke steuninitiatieven opgenomen. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt 
dat deze pagina goed bezocht is. 
 
Uit de jaarrapportage van het gebruik van website en fondsenzoeker blijkt dat de 
fondsenzoeker wat vaker gebruikt is dan voorgaand jaar. Het aantal zoekacties steeg van 2407 
naar 2476. Negen fondsen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het fondsprofiel 
in de fondsenzoeker aan te passen. Dit naar aanleiding van vragen van de fondsen om via de 
fondsenzoeker beter of gerichter gevonden te worden. Volledige herbouw van de 
fondsenzoeker zou een zeer kostbare exercitie zijn, daarom is in eerste instantie deze 
mogelijkheid aangegrepen om te bezien of dit tot het voor fondsen gewenste resultaat zou 
leiden. Voor 7 van de 9 fondsen heeft dit geleid tot meer weergaven in de fondsenzoeker.  
De andere fondsen die opgenomen zijn in de fondsenzoeker hebben hun fondsprofiel niet 
aangepast, toch zijn ook hier verschillen zichtbaar in weergaven via de fondsenzoeker. Zo zijn 
25 fondsen vaker weergegeven na een zoekactie, 19 fondsen minder vaak en 2 niet. Hier 
kunnen echter geen conclusies aan verbonden worden; in verband met de Covid-pandemie 
was 2020 een atypisch jaar. 
 
De contractrelaties met Eagerly (technische onderhoud van website en fondsenzoeker, hosting 
en beveiliging) en Transmissie (bewerking van de inhoud en rapportages over het gebruik van 
de website en ondersteuning bij mailings) zijn naar tevredenheid gecontinueerd.  
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Cluster Cultuur 
In vervolg op de ontmoeting van cluster Cultuur met wethouder Kasmi in 2019 is op 4 
november 2020 een online-ontmoeting tussen fondsen en de gemeente Rotterdam   
georganiseerd. Tijdens het overleg, waaraan 11 fondsen deelnamen, is aandacht geschonken 
aan de drie i’s van het Rotterdamse cultuurbeleid; te weten inclusiviteit, innovatie 
en interconnectiviteit. En de financieringsvormen die Rotterdam inzet. Hierbij is ook ingegaan 
op de achterliggende keuzes die ten grondslag liggen aan de door de gemeente uitgezette 
koers in het nieuwe cultuurplan. Doel hiervan was om verder te zien op welke wijze fondsen 
en gemeenten elkaar kunnen versterken.   
  
Cluster Welzijn 
In vervolg op de bijeenkomst in 2019 van cluster Welzijn met wethouder Grauss (armoede, 
schulden en informele zorg) zijn in 2020 voorbereidingen getroffen voor een 
vervolgbijeenkomst in het voorjaar van 2021. 
 
Convenant  
In 2020 is een convenant afgesloten met de Gemeente Rotterdam met als doel om, door meer 
structuur aan te brengen in de samenwerking, op constructieve wijze de Rotterdamse 
samenleving te versterken en te verbeteren.  
 
Ledenaantal 
In 2020 telde de vereniging 62 leden. Het aantal leden is ten opzichte van 2019 gelijk 
gebleven.  
 
Bestuurlijke zaken 
Het bestuur vergaderde in 2020 vijf maal.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 oktober 2020 trad Hidde Verkade (van Stichting 
De Verre Bergen) als bestuurslid af en trad Mirjam Geerse (van Stichting De Verre Bergen) 
toe als algemeen bestuurslid. 
 
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. Voor mutaties in de ledenadministratie wordt de secretaris ondersteund door 
Linda Faas, werkzaam bij Sint Laurensfonds.  
 
 
 


