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Inleiding  
Het beleidsplan van de Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam geldt voor de periode 
2019-2021. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting en 
geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen. Het plan is vastgesteld door het bestuur van 
de Stichting en wordt jaarlijks geëvalueerd. 
 
 

De doelstelling van de Stichting 
De Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam heeft tot doel ondersteuning te bieden die is 
gericht op het behoud, de verfraaiing, en de restauratie van beeldbepalend cultureel erfgoed in 
Rotterdam. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
  
 

De samenstelling van het bestuur  
Per 31 december 2018 vormen de heren ir G.J. Woudenberg (voorzitter), S.M.T. Schipper 
(penningmeester) en mr H.M.I.Th. Breedveld (secretaris) het bestuur van de Stichting. Het bestuur is 
onbezoldigd en bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding. De Stichting heeft géén 
personeel in dienst. 
 

 
De activiteiten van de Stichting 
De Stichting verricht de volgende activiteiten: 
1. Het financieel ondersteunen van projecten die:  
- gericht zijn op het behoud van een (rijks)monument (industrieelerfgoed, molens, woningen, 

etc.) en welk behoud alleen mogelijk is door bijdragen van derden en waarvoor de 
gebruikelijke subsidies niet verleend worden dan wel niet toereikend zijn en welk behoud 
ook niet op een andere wijze gefinancierd kan worden, en / of 

-  een extra accent aan een monument geven maar niet vallen onder de gebruikelijke subsidies 
en/ of begrotingen en welk accent zal leiden tot een verfraaiing dan wel van (kunst) 
historisch belang is. 

 
2. Het bezoek aan monumenten bevorderen door: 
-  het organiseren van vrijwilligers, die als gastheer of gastvrouw gratis openstellingen willen 

verzorgen (bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendagen), en / of 
-  het meewerken en / of financieel bijdragen aan van de Stichting Open Monumentendag 

Rotterdam en Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. 
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Financiën  
Het verkrijgen van inkomsten 
De Stichting verzamelt geld in dat de doelstellingen mogelijk moeten maken door:  
- het verwerven van eenmalige en periodieke giften (Vrienden);  
-  het verwerven van legaten en erfstellingen; 
-  het aanvragen van geld van (Rotterdamse) fondsen; 
- door overige donaties en schenkingen te vragen door middel van bijvoorbeeld crowdfunding. 

Het beheer van het vermogen  
Ten aanzien van het beheer van het vermogen hanteert de Stichting de volgende uitgangspunten:  

- Financiële middelen worden bij voorkeur niet anders dan rentedragend belegd bij solide 
Nederlandse bankinstellingen. 

-  De administratieve en indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben 
louter betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingskosten, kosten van 
boekhouding en controle daarop, kosten van vermogensbeheer, kosten van financieel advies, 
eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties. 

-  De Stichting zal het beheer van nalatenschappen uitbesteden aan daartoe ter zake kundige 
partijen. 

-  De Stichting stelt jaarlijks een jaarrekening en begroting voor het komende jaar op die 
worden vastgesteld door het bestuur van de Stichting. 

-  De bestuurders van de Stichting genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten 
van hun activiteiten ten behoeve van de Stichting.  

- Het voornemen van de Stichting is om zoveel mogelijk de reserves van het vermogen te 
besteden aan de onder de doelstelling beschreven projecten. In bepaalde bijzondere 
projecten kan besloten worden om het (gedeeltelijke) vermogen enige tijd op te potten (voor 
maximaal 2 jaar), zodat op enig moment een (meer) substantiële donatie kan worden 
gedaan. 

 

De besteding van het vermogen  
De Stichting zal haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar 
doelstellingen. Het vermogen zal in basis besteed worden aan projecten en activiteiten zoals 
genoemd onder ‘Activiteiten’. De Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs 
nodig is voor de continuïteit van de hierboven aangegeven werkzaamheden ten behoeve van de 
doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker 
dit heeft bepaald. De Stichting kan in voorkomende gevallen een reserve opbouwen voor bijzondere 
(restauratie) projecten wanneer beslist door het bestuur van de Stichting. 
 
Donateurs, schenkers en erflaters steunen de Stichting financieel door middel van eenmalige of 
periodieke bijdragen. Zij kunnen hun bijdragen toekennen aan een specifiek (restauratie-) project, als 
het een crowdfundingproject betreft of er kan een fonds op naam opgericht worden. Indien een 
dergelijk project is afgerond en sprake is van een financieel overschot, zal de Stichting dit overschot 
besteden aan andere projecten. Het bestuur zal zoveel mogelijk in de geest van de gever handelen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Meerjarige prognose 
  

Plannen voor de komende jaren 
De eerder opgestelde inventarisatie van te benaderen Rotterdamse en nationale fondsen en enige 
particulieren, zal worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld en uitgebreid. 
 
 
Begroting 2019-2021 
 
Opbrengsten per jaar 
Giften particulieren / fondsen / bedrijven   €   50.000 
 
Kosten per jaar 
Overige kosten (bankkosten, website, etc.)   €        300 
 
Resultaat per jaar  
Schenkingen aan restauraties / activiteiten   €   49.700  
 
 
Voorgenomen voorzieningen en reserveringen 
 
De Stichting heeft naast een algemeen reserve een aantal bestemmingsreserves. Deze 
bestemmingsreserves geven aan dat (nog te ontvangen) giften een specifieke bestemming hebben. 
Op dit moment zijn er drie bestemmingsreserves die een specifiek doel hebben. 
 
 

Vriendenactiviteiten 
Voor partijen die doneren (Vrienden) wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd, zoals een bezoek 
aan een bijzonder monumentaal pand in Rotterdam of een speciaal bezoek aan een locatie in relatie 
tot de Open Monumentendagen. 
 
Betrokken zijn en blijven 
Vrienden zijn van groot belang voor de Stichting, daarom zetten wij ons in om:  

- een (digitale) nieuwsbrief of jaarbericht toe te sturen; 
- jaarlijks voor hen een bezoek te organiseren aan een bijzonder monumentaal pand in 

Rotterdam; 
- hun circa viermaal per jaar de digitale nieuwsbrief van Stadsherstel Historisch Rotterdam 

N.V. toe te sturen. 
 
Steun onze Stichting! 
Vrienden van Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam voelen zich verbonden met het 
behoud van monumentaal erfgoed in Rotterdam. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het 
behoud van beeldbepalende gebouwen in de stad. Dankzij financiële bijdragen kunnen 
monumenten, die anders wellicht verloren waren gegaan, door deskundige organisaties worden 
behouden en gerestaureerd. 
 
Financiële bijdragen kunnen aan de Stichting met fiscaal voordeel geschonken worden. 


