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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Rotterdamse Douwers, deze
stichting is opgericht op 30 juli 2015 en heeft sinds 2021 haar statutaire
zetel in Rotterdam.
Het doel van de Stichting Rotterdamse Douwers is; het ondersteunen van
jongeren die kwetsbaar en/of overbelast zijn door hen te koppelen aan
een mentor.
Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI (ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) rekening gehouden en is opgesteld
om inzicht te geven in de manier waarop we als stichting onze doelstelling
willen bereiken. Op deze manier voldoen we aan de publicatieplicht die
geldt voor ANBI’s. Deze ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en
particulieren hun giften kunnen aftrekken
van de belasting en dat de stichting zelf ook geen schenkbelasting hoeft te
betalen over schenkingen in het algemeen belang.
Dit plan geeft zicht in;
- Algemene gegevens
- Gegevens Bestuur en Raad van Toezicht
- Rol en verantwoordelijkheden Bestuur en Raad van Toezicht
- Wijze van werving van gelden
- Besteding van het vermogen
- Missie en de kernboodschap
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2. Algemene gegevens
Algemene gegevens
Statutaire naam:
Organisatietype:
Opgericht:
KvK nummer:

Stichting Rotterdamse Douwers
Stichting
30 juli 2015
6384 13 20

Banknummer (IBAN): NL41TRIO0379482894
Fiscaalnummer (RSIN):855423626
Bezoekadres: Bierstraat 305, 3011XA Rotterdam
Telefoonnummer: 06 147 63 635
Website: www.rotterdamsedouwers.nl
E-mail: info@rotterdamsedouwers.nl
Werkgebied: Regio Rijnmond
Doelgroep(en): jongeren in de leeftijd van 16 tm 27 jaar
3. Bestuur en Raad van Toezicht
3.1 Dagelijks bestuur
Naam: van Losser, Wim
Geboortedatum en -plaats: 25 oktober 1972, Ahaus (Duitsland)
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder, zie statuten)
Naam: Baljet, Aldo
Geboortedatum en -plaats: 26 september 1969, Eindhoven
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder, zie statuten)
3.2 Raad van Toezicht
Naam: Vrieling, Catharina
Geboortedatum: 07-03-1978
Naam: Pons, Johannes Ernst
Geboortedatum 09-12-1959
Naam: de Held, Dave
Geboortedatum 26-06-1970
Naam: Davarci, Ali
Geboortedatum 28-05-1980
Naam: de Koning, Petra Leontine
Geboortedatum: 25-04-1972
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3.3

Activiteiten van het bestuur

Het bestuur en de Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar
en komt in verschillende commissies evenzoveel keer bijeen. Hiervan
worden notulen opgemaakt.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden onder meer de
volgende activiteiten verricht:
a.
b.
c.
d.
e.
3.4

Het vaststellen van het beleid
Het opstellen van de financiële richtlijnen
Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding
Het informeren van de Raad van Toezicht
Het opzetten van begeleiden van projecten
Rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het besturen
door het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
Daarnaast staat de Raad van Toezicht het bestuur ter zijde met raad en
advies.
3.5

Vergoeding

De bestuurders ontvangen voor hun rol van statutair bestuurder geen
bezoldiging, echter wel in de rol van werknemer (zie artikel 6.5 van de
statuten). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging
voor hun toezichthouders werkzaamheden.
4

Missie, visie en Kern Boodschap

De missie van de Rotterdamse Douwers is een menswaardige
maatschappij, voor iedereen, maken we samen met de stad. En dat begint
altijd bij vertrouwen. Luisteren en oordeelloos kijken naar de ander.
WIE zijn we:
Wij zijn de Douwers, wij combineren de kracht 450 vrijwilligers met
publieke en private organisaties om jongeren in onze stad kansen te
bieden en helpen deze te verzilveren om hen zo de toekomst te bieden die
ze verdienen.
WAT doen we:
Wij maken Rotterdam sterker! We bieden jongeren een mentor, een
Douwer, en daarmee onvoorwaardelijke steun. Wij staan naast, achter en
soms voor hen in de zoektocht naar woning, werk, studie of
schuldhulpverlening.
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WAAROM doen we dat:
Wij geloven dat iedere jongere iets unieks te bieden heeft in de wereld, en
dat iedereen ertoe doet. Samen maken we een sterker Rotterdam. Daar
doen wij graag moeite voor.
VOOR WIE doen we dat:
Voor alle Rotterdamse jongeren tussen 16 en 27 jaar.
Eet je couscous, boerenkool of kousenband? Woon je op Noord of Zuid?
Het doet er niet toe. Alle jongeren verdienen een Douwer als het even
tegenzit en je niemand hebt.
Soms lijkt er geen licht aan het einde van de tunnel. Gelukkig kun je dan
altijd op ons rekenen. 7 dagen per week. 24 uur per dag.
5. Wijze van werving van gelden
Stichting Rotterdamse Douwers ontvangt haar inkomsten door middel van
subsidies, sponsoring, donaties, bijdrage van activiteiten en
fondsenwerving.
• Subsidies: financiële bijdrage van (op dit moment de gemeente
Rotterdam) bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van
bepaalde activiteiten en voorzieningen.
• Bijdrage Fondsen: werven van donaties, alle vormen van werving van
aanvullende middelen. Bijdrage ontvangen van onder meer;
Goldschmeding Foundation, Fonds21 en Sint Laurensfonds.
• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide
partijen (donatie van onder meer laptops, licenties en ontwikkeling van
applicaties)
• Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een
goed gevoel.
6. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting
Rotterdamse Douwers
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om
de uitgaven te compenseren.
2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij
een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen
vangen. Daarnaast worden er middelen gereserveerd om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
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