
 
 

Activiteitenverslag 2021 Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam 

 

 

Historie en doelstelling 

De Stichting (opgericht in 1983) had oorspronkelijk de naam Stichting Vrienden van het 

Karottenfabriekje. Op 14 oktober 2014 zijn de statuten van deze 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 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. 

 

De Stichting heeft 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, of wanneer 

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. 

 



 
 

 

Activiteitenverslag 2021 

In het verslagjaar heeft de stichting zich ingezet om twee bijzondere restauraties financieel mogelijk 

te maken: 

- de restauratie van de balie en rieten kap van Molen De Ster aan de Kralingse Plas; 

- de restauratie van historische beelden van Landgoed De Tempel. 

  

Beiden verzoeken aan de stichting zijn gedaan door Stadherstel Historisch Rotterdam als eigenaar 

van de rijksmonumenten en met de kennis en kunde in huis om deze restauraties zorgvuldig uit te 

voeren. Stadsherstel spant zich zelfstandig in voor een subsidie via de Provincie Zuid-Holland. De 

stichting heeft diverse fondsen aangeschreven om beiden restauraties mogelijk te maken. En met 

succes, aan het einde van het verslagjaar waren er voldoende toezeggingen om de restauraties te 

kunnen uitvoeren.  

  

Voor de beelden was aan het einde van het tweede kwartaal al duidelijk dat er voldoende middelen 

waren om een groot deel van de beelden te restaureren en dit is tussentijds aan Stadsherstel 

kenbaar gemaakt. Hierdoor kon Stadsherstel een deelopdracht aan beeldhouwer Meesters-In 

verstrekken om met de restauratie te starten. Dankzij de fondswerving van de stichting zijn de eerste 

beelden gerestaureerd in 2021. De beelden blijven nog in de werkplaats van Meesters-In tot dat er 

meer duidelijkheid is over de planning van de vernieuwde aanleg van de tuin van het landgoed, waar 

de beelden op de juiste posities kunnen worden teruggeplaatst in de tuin. Een aantal beelden (zowel 

gerestaureerd als niet gerestaureerd) zijn in het verslagjaar wel zichtbaar geweest voor publiek via 

een tijdelijk positie in Museum Oud Overschie.  

 

In het 4e kwartaal is door de stichting aan Stadsherstel bevestigd dat er voldoende fondswerving is 

gerealiseerd voor het restaureren van de balie en de rieten kap van molen De Ster. Daarop heeft 

Stadsherstel de opdracht kunnen verstrekken aan molenmaker Restauratie Werkplaats Schiedam en 

de gespecialiseerde rietdekker. In december van het verslagjaar is gestart met het demonteren van 

de balie van molen De Ster. De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd in 2022.  

 

Tot slot  heeft de stichting in 2021 een bijdrage gedaan aan de Stichting Open Monumentendag 

Rotterdam. Dit evenement in het 2e weekend van september heeft gelukkig doorgang kunnen vinden 

ondanks de beperkingen door corona. 

 

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. 

https://www.monumentaalerfgoedrotterdam.nl/

