Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam
4 1 1 2 7 8 3 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Crooswijksesingel 50 M, 3034 CJ Rotterdam
0 1 0 2 4 0 0 9 9 9

E-mailadres

vrienden@monumentaalerfgoedrotterdam.nl

Website (*)

monumentaalerfgoedrotterdam.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 0 4 8 7 9 4

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.J. Woudenberg

Secretaris

H.M.I.T. Breedveld

Penningmeester

S.M.T. Schipper

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting verricht de volgende activiteiten.
Het financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het behoud van een (rijks)
monument (industrieel erfgoed, 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.
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.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting verzamelt geld in dat de doelstellingen mogelijk moet maken door het
verwerven van eenmalige en periodieke giften (Vrienden), het verwerven van legaten
en erfstellingen, het aanvragen van geld van (Rotterdamse) fondsen en door overige
donaties en schenkingen te vragen door middel van bijvoorbeeld crowdfunding.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

T.a.v. van het beheer van het vermogen worden de uitgangspunten gehanteerd dat
financiële middelen bij voorkeur niet anders dan rentedragend worden 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. Het beheer van
nalatenschappen wordt uitbesteed aan daartoe ter zake kundige partijen. Jaarlijks
worden een jaarrekening en begroting opgesteld die worden vastgesteld door het
bestuur. De reserves van het vermogen worden zoveel mogelijk besteed aan de onder
de doelstelling beschreven projecten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://monumentaalerfgoedrotterdam.nl/wp-content/uploads/2019/10/Beleid
splan-Stichting-Vrienden-Monumentaal-Erfgoed-Rotterdam-2019-2021.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun
activiteiten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In de eerste helft van 2020 heeft de stichting geen concrete aanvragen ontvangen om
restauratieprojecten te ondersteunen. Wel is een tweetal afgeronde projecten,
(restauratie Schiekade 77 en schoorsteen voormalige jeneverstokerij Henkes) die de
stichting heeft ondersteund, financieel afgehandeld door de toezegging uit te keren aan
Stadsherstel Rotterdam. Ook is in het eerste kwartaal van 2020 het cultuurhistorisch
onderzoek naar de koopmanshuizen Rechter Rottekade afgerond. Dit onderzoek heeft
zeer interessante informatie opgeleverd over de bijzondere historie van deze
koopmanshuizen die tot de oudste woonhuizen van Rotterdam behoren. Het tweede
deel van de toegezegde bijdrage aan het onderzoek is na de afronding uitgekeerd aan
Stichting Rotterdamse Salon.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

In de tweede helft van 2020 heeft het bestuur aanvragen van Stadsherstel Rotterdam
ontvangen voor een financiële bijdrage aan twee bijzondere restauratieprojecten:
- de restauratie van de balie van molen De Ster aan de Kralingse Plas;
- de restauratie van historische beelden van landgoed De Tempel.
Het gaat in beide gevallen om rijksmonumenten. Het bestuur heeft de aanvragen
behandeld in de bestuursvergadering van oktober en besloten zich graag te willen
inzetten voor deze bijzondere projecten.
In het verslagjaar is gestart met de fondswerving voor deze projecten; dit loopt door in
2021.

https://monumentaalerfgoedrotterdam.nl/wp-content/uploads/2
021/04/2020-Activiteitenverslag.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

77.487

€

78.763

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

20.500

€

65.000

Financiële vaste activa

€

80.000

Herwaarderings
reserve

€

€

80.000

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

80.000

€

80.000

€
€

17.500

2.487

€

+

46.263

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

99.987

+
€

97.987

143.763

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

1.000

€

2.000

Kortlopende schulden

€

1.000

€

1.000

Totaal

€

99.987

€

146.763

66.763

+
€

€

+

20.500

€

19.987

€

€

€

€

Totaal

+

+
€

146.763

+

+

De financiële vaste activa betreffen 800 aandelen in Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. gewaardeerd tegen nominale waarde ad € 100 per aandeel.
De vorderingen betreffen € 18.000 aan debiteuren, waarop een post oninbare debiteuren ad € 500 in minder is gebracht. Dit betreft een toegezegde gift
die helaas niet bleek te worden uitbetaald.
De bestemmingsreserves zijn € 17.500 voor de restauratie van de balie van molen De Ster en € 3.000 voor het Zakkendragershuisje.
De langlopende schulden hebben betrekking op een periodieke gift ad € 1.000 die jaarlijks aan het bestemmingsreserve van het Zakkendragershuisje
wordt toegevoegd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

2.005

Som van baten van particulieren

€

2.005

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

17.500

Som van de geworven baten

€

17.500

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

80

€

80

€

5.000

€

5.000

+

+

€

+
19.505

€
€

+
5.080
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Financiële bijdrages en oninbare debiteuren

€

20.500

Besteed aan doelstellingen

€

20.500

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

281

Som van de lasten

€

20.781

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€
€

+
0

€

+

€

263

€

263

+

€
-1.276

€

4.817

De gift van € 17.500 is toegevoegd aan het bestemmingsreserve van de restauratie
van de balie van molen De Ster.
Daarnaast zijn er drie giften gedaan direct ten laste van de baten ad € 2.500 in 2020 en
is er een oninbare debiteur afgeschreven ad € 500.
De € 281 zijn de bank- en websitekosten.

Open

