Taal: Nederlands
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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Rotterdamse Douwers

Nummer Kamer van
Koophandel

6 3 8 4 1 3 2 0

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

Bierstraat 305 3011XA Rotterdam

Telefoonnummer

0 6 1 4 7 6 3 6 3 5

E-mailadres

aldo@rotterdamsedouwers.nl

Website (*)
RSIN (**)

8 5 5 4 2 3 6 2 6

Actief in sector (*)

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)

4 5 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr. W van Losser (dagelijks bestuur, gezamenlijk bevoegd)

Algemeen bestuurslid

Dhr. A Baljet (dagelijks bestuur, gezamenlijk bevoegd)

Overige informatie
bestuur (*)

De Stichting Rotterdamse Douwers kent een 2 koppig bestuur en een Raad van
Toezicht bestaande uit; D.De Held (voorzitter), C.Vrieling (secretaris), J.pons
(penningmeester), A.Davarci en P.de Koning

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

✘

IB 110 - 1Z*2FOL

✘

✘
(*) 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?

a: het ondersteunen van jongeren die kwetsbaar en/of overbelast zijn door hen te
koppelen aan een mentor, die zich vrijwillig inzet om de jongeren te steunen en te
begeleiden in het klimmen op de ladder van zelfredzaamheid.
b: het ondersteunen van jongeren bij het vinden van hun kansen en mogelijkheden
alsmede het bieden van hulp bij het maken van keuzes die zij hebben op het gebied
van scholing en ontwikkeling en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vanuit hun eigen
kwaliteiten talenten en interesses. Hierbij is het nevendoel het terugdringen van
schooluitval en het voorkomen van uitsluiting van de arbeidsmarkt.
c: en het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

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?

Primaire proces van de Rotterdamse Douwers bestaat uit het; verzorgen van aanwas
van jongeren en mentoren (de Douwers), het persoonlijk spreken van de jongeren en
mentoren, het verzorgen van de kennismaking tussen de jongeren en de mentor en het
begeleiden van dit traject

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting verkrijgt haar inkomsten door gemeentelijke subsidies, donaties van
fondsen, donaties uit het bedrijfsleven en donaties van particulieren

Daarnaast activiteiten die het bovenstaande bevorderen, zoals het geven van trainingen
en het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren en mentoren. En het aangaan van
samenwerkingsverbanden met professionals ter bevordering van de ontwikkeling van
de jongeren (zoals, psychologen, bewindvoerders, huisartsen etc)
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Hoofdkosten bestaan uit; personeelskosten (inclusief inhuur) en huisvestingskosten (zie
ook jaarrekening). Rerserving voor uitvoeringskosten in komende jaren staan
gerserveerd op de betaalrekening. Er wordt geen gebruik gemaakt van beleggingen
oid.

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

https://rotterdamsedouwers.nl/wp-content/uploads/2022/08/
ANBI-Beleidsplan-2021.pdf

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

Raad van Toezicht:
De leden van de Raad van toezicht van de Stichting Rotterdamse Douwers ontvangen
geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder en toezichthouder. Zij kunnen
wel aanspraak maken op een vergoeding voor onkosten, zoals reiskosten.
Dagelijks bestuur en medewerkers:
Medewerkers van de Stichting Rotterdamse Douwers worden beloond volgens de CAO
Sociaal Werk, Maatschappelijke Zorg en Welzijn (301). De Functiegroepen zijn door het
bestuur bepaald op basis van taken en verantwoordelijkheden. Voor de medewerkers in
het primaire proces is gekozen voor een functieschaal 7 en 8, afhankelijk van taken en
verantwoordelijkheden. Het dagelijks bestuur en dagelijkse leiding wordt als
zelfstandigen ingehuurd. Daarnaast wordt ook op vrijwillige basis gewerkt. Vrijwilligers
die zich op de interne organisatie richten, kunnen aanspraak maken op een
vrijwilligersvergoeding.

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.

- Het opstellen van het definitieve projectplan
- Bestuurswijziging en installeren Raad van Toezicht
- Het (door)ontwikkelen, organiseren en faciliteren van trainingen voor mentoren
- Het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor jongeren: Workshop Weerbaarheid,
Weekend-weg met zeilschip de Eendracht, Pitstop-sessies, Escaperoom, een
muziekevent, gezond egoïsme en het eiland Brienenoord
- Het begeleiden van trajecten in uitvoering
- Het uitbreiden van het zakelijke netwerk en aangaan van samenwerkingen waaronder
Gemeente Rotterdam, Woonstad, Havensteder, Kredietbank Rotterdam
- Verstrekken van 20 renteloze leningen aan jongeren vanuit Fonds Rotterdamse
Douwers
- Ontwikkelen ICT-platform DouwersOnline voor meetbaarheid, kennisdeling en
verbinding
- voorbereiding adviestraject organisatie verbetering Deloitte: organisatiestructuur
bouwen (taakverdeling twee bestuurders, bouwen van helpende structuren (interne
organisatie), ICT inzetten om ruimte te maken voor meer gesprek
- voorbereiden Organisatiewaardenonderzoek (door 0to9), die leidt tot een rijkere
communicatiestrategie

Open

Voor een volledig overzicht zie jaarverslag 2022

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

21.756

Financiële vaste activa

€

6.675

€

28.431

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

Passiva

31-12-2021

€

Continuïteitsreserve

€

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€

11.283

€

11.283

€
€

110.630

131.918

€

+

81.000

+
90.053

+

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

€

270.979

€

+

10.876

+
€

88.275

10.876

9.053

€

242.548

88.275

€

€

€

Totaal

+

31-12-2020 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

182.704

Totaal

€

270.979

+
€

101.336

€

90.460

€

101.336

+

https://rotterdamsedouwers.nl/wp-content/uploads/2022/08/Definitieve-jaarrekening-2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

17.261

€

Subsidies van overheden

€

528.000

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

528.000

€

292.709

Baten sponsorbijdragen

€

25.000

€

44.519

Giften en donaties van particulieren

€

€

4.203

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

149.242

Giften

€

149.242

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

292.709

€

+

+

€

+

€

1.500

€

5.703

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

719.503

342.931

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

28.231

€

Personeelskosten

€

33.858

€

Huisvestingskosten

€

31.653

€

Afschrijvingen

€

3.916

€

Financiële lasten

€

1.051

€

637

Overige lasten

€

543.394

€

318.983

Som van de lasten

€

642.103

€

349.754

Saldo van baten en lasten

€

77.400

€

-6.823

+

+

2.558

27.576

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

De begeleidingskosten van deelnemers staan onder de overige lasten verantwoord.

https://rotterdamsedouwers.nl/wp-content/uploads/2022/08/
Definitieve-jaarrekening-2021.pdf

Open

