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Jaarverslag 2021
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 2021 is het volgende georganiseerd en gerealiseerd.
Bijeenkomsten voor de leden
Door de Covid-pandemie hebben we in 2021 de ledenvergaderingen in zowel het voor- als het
najaar digitaal georganiseerd. In de vergadering van april 2021 namen 29 personen deel en in de
vergadering van november 2021 27 personen. Op de ledenvergadering van april 2021 werd de
contributie vastgesteld op € 100.
Communicatie
De dienstverlening rondom de website www.rotterdamsefondsen.nl is gesplitst in een contract
met Eagerly voor de technische ondersteuning, beveiliging en hosting van de website en een
contract met Transmissie voor de inhoudelijke ondersteuning, zowel voor wat betreft inhoud van
de website als de ondersteuning van het secretariaat van de VRF bij mailingen e.d. De
dienstverlening door deze partijen verloopt naar tevredenheid.
Eagerly heeft in 2021 een kleine APK-upgrade uitgevoerd zodat de website technisch weer
voldoet aan de noodzakelijke (veiligheids-)standaarden. Er is onder andere een tweetrapsauthenticatie voor toegang tot de achterkant van de website ingevoerd.
In het verslagjaar is op verzoek van de leden onderzocht of het mogelijk is om fondsen zelf hun
fondsgegevens te kunnen laten uploaden, en de fondspagina waar nodig aan te passen,
bijvoorbeeld bij het aantreden van nieuwe bestuursleden. In het onderzoek kwam naar voren dat
het secretariaat zoveel extra werk zou krijgen dat dit niet opwoog tegen het door het secretariaat
zelf uitvoeren van deze werkzaamheden. Bestuur heeft daarom besloten hier niet op in te zetten.
Transmissie heeft op verschillende manieren ondersteund bij aanpassingen en toevoegingen op
de website en bij het uitzetten van mailingen. Daarnaast hebben zij op hoofdlijnen advies
gegeven over mogelijkheden om voor de vereniging (website en fondsenzoeker) meer
bekendheid te genereren via social media. Het bestuur heeft besloten in eerste instantie zelf te
kijken of het bestuur zelf tot intensivering van de communicatie via social media kon komen.
Transmissie heeft volgens afspraak de jaarrapportage over gebruik van website en fondsenzoeker
over 2021 opgeleverd. Deze rapportage is integraal beschikbaar. Opvallende punten uit de
rapportage zijn:
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De fondsenzoeker is minder gebruikt dan voorgaande jaren (-11%) maar het aantal
fondsen dat getoond wordt na een zoekactie is gestegen (+8%). Het verruimen van de
zoekcriteria door een aantal fondsen kan daar de oorzaak van zijn.
Ook het aantal bezoeken aan de website is iets afgenomen (-2%), maar het zijn nog wel
steeds een fors aantal bezoeken: 23.072. Grof gezegd betekent dit dat er elke dag 63
bezoekers op de website zijn.
Bezoekers vinden de website via vier routes: Google (60,6%), via direct invoeren van de
websitenaam (21,5%), via linkjes op andere websites (17,5%) en via links op social
media (0,34%). Als je het aantal bezoekers aan de website wilt verhogen dan lijkt de
route van sociale media het meest kansrijk.

Cluster Cultuur
In 2021 is er digitaal overleg geweest tussen de cultuurfondsen en wethouder Kasmi. Dit overleg
stond in het licht van de plannen om na Corona de cultuursector weer op te starten. Hierbij is
voor het eerst afgetast op welke wijze de fondsen en de gemeente elkaar kunnen vinden in
samenwerking. Tot een directe gezamenlijke actie heeft dit niet geleid. Wel is het zo dat dit
geleid heeft tot een vervolgaanpak die op 8 maart 2022 plaatsvond.
Cluster Sociaal
In 2021 zijn geen bijeenkomsten voor het Cluster Sociaal georganiseerd. Wel zijn in 2021
voorbereidingen getroffen voor een vervolgbijeenkomst in het voorjaar van 2022.
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. In het najaar 2021 zou een bijeenkomst plaatsvinden
maar deze is door de coronamaatregelen verzet naar het voorjaar 2022.
Ledenaantal
In 2021 telde de vereniging 62 leden. Het aantal leden is ten opzichte van 2020 gelijk gebleven.
Bestuurlijke zaken
Het bestuur vergaderde in 2020 vijf maal.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2021 trad Jan Hendrik van Dorp (van
STOER) als penningmeester af en trad Jeroen van Breugel (van Stichting Ondernemersbelangen)
toe als penningmeester.
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 werd de secretaris ondersteund door Linda
Faas, werkzaam bij Sint Laurensfonds.
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