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Historie en doelstelling 

De Stichting is opgericht in 1983 met de naam Stichting Vrienden van Karottenfabriekje. Op 14 

oktober 2014 zijn de statuten van de Stichting integraal gewijzigd waarbij onder meer de naam van 

de Stichting is gewijzigd in Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam en de doelstelling 

van de Stichting is veranderd. 

 

Deze statutenwijziging heeft plaatsgevonden, omdat het Bestuur – na in overleg met Stadsherstel 

Historisch Rotterdam N.V. (hierna: Stadsherstel) – van oordeel was dat in Rotterdam, waarin zoveel 

te restaureren rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten en Rotterdamse monumenten staan, 

behoefte was aan een stichting die zich specifiek bezig houdt met het financieel ondersteunen van 

organisaties en instellingen die zich inzetten voor het in stand houden en restaureren van 

monumentaal erfgoed. 

 

Thans heeft de Stichting als doel het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die zich 

inzetten voor het in stand houden en restaureren van monumentaal erfgoed. De Stichting steunt in 

de eerste plaats projecten die gericht zijn op 

- het behoud van (rijks)monumenten 

- een extra accent geven aan monumenten welk behoud alleen mogelijk is door bijdragen van 

 derden. 

Het betreft alleen projecten waarvoor niet de gebruikelijke subsidies worden verleend, dan wel dat 

deze niet toereikend zijn. 

 

In de tweede plaats heeft de Stichting als doel het bezoek aan monumenten te bevorderen door het 

organiseren van openstellingen tijdens bijvoorbeeld de Open Monumentendagen en het meewerken 

en/of financieel bijdragen aan activiteiten van de Stichting Open Monumentendag Rotterdam en 

Stadsherstel. 

 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

De Stichting draagt de naam Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam en heeft haar zetel 

in Rotterdam. 

 

Organisatiestructuur 

Vanaf 14 oktober 2014 vormen de heren ir G.J. Woudenberg (voorzitter), S.M.T. Schipper 

(penningmeester) en mr H.M.I.Th. Breedveld (secretaris) het Bestuur. 

 

Erkenning als ANBI 

De Stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, culturele ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) geheten, waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen 

onder een gunstig fiscaal regime vallen. 

 

 



 
 

 

 

 

Verslag 2018 

Het Bestuur heeft zich in 2018 actief ingezet om fondsen te werven voor een tweetal projecten van 

Stadsherstel : 

- het oudste woonhuis in Rotterdam aan de Rechter Rottekade 407 behoeft een uitgebreid (bouw- en 

cultuur-) historisch onderzoek. 

- de restauratie van de schoorsteen behorend bij het Henkescomplex in Historisch Delfshaven. 

 

Een fonds zegde een bijdrage toe voor de restauratie van de schoorsteen. Daarnaast mocht de 

Stichting ook een 3-tal bijdrages ontvangen van particulieren gedurende het verslagjaar voor 

restauraties in het algemeen.  

 

Communicatie 

De Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam beschikt over een professionele website, 

waarop alle, conform de instructies van de Belastingdienst vanwege de culturele ANBI-status, 

gegevens van de Stichting te vinden zijn. Het Bestuur ziet er op toe dat de gegevens op de website 

actueel zijn en blijven. 
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https://www.monumentaalerfgoedrotterdam.nl/


 
 

                  

 Balans Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam  

                                   

                   

      31-dec 31-dec         31-dec 31-dec  

 Activa     2018 2017    Passiva     2018 2017  

                   

 Participatie Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. 80.000 80.000    Algemene reserve    81.946 83.132  

 Debiteuren    18.500 3.500    Bestemmingsreserve Schiekade 77  40.000 40.000  

 Liquide middelen    43.446 48.632    Bestemmingsreserve Rechter Rottekade  0 4.000  

           Bestemmingsreserve Schoorsteen Henkes  15.000 0  

           Bestemmingsreserve Zakkendragershuisje Delfshaven 1.000 0  

           Langlopende schulden derden   3.000 4.000  

           Kortlopende schulden derden   1.000 1.000  

                   

 TOTAAL     141.946 132.132         141.946 132.132  

                  

 W&V-rekening Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam  

                                  

                   

 Kosten     2018 2017    Opbrengsten    2018 2017  

                   

 Financiële bijdrages   5.000 75.000    Giften     15.080 60.000  

 Diversen (bankkosten, accountant etc.)  266 2.026            

 Resultaat boekjaar    9.814 -17.026            

                   

 TOTAAL     15.080 60.000         15.080 60.000  
 


