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Algemeen 

Statutaire naam: Stichting ANDERS Rotterdam 
Werknaam: Stichting ANDERS Rotterdam 
Jacob Loisstraat 18, 3033 RD Rotterdam 
www.stichtinganders.nl/rotterdam 
KvK: 77989023 
RSIN: 861224449  
Bank: NL62 RABO 0354991779 
 

 
Kernprincipes en uitgangspunten 

Statutaire doelstelling 
In de statuten (05-2020) staat de volgende doelstelling vermeld: "Het uitdagen van ondernemers 
om een stukje van hun tijd, talenten, diensten en producten beschikbaar te maken voor kwetsbare 
Rotterdammers met een passende hulpvraag." 

Winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Bestemming liquidatiesaldo 
Een eventueel batig saldo na vereffening wordt door het bestuur bestemd voor één of meer 
algemeen nut beogende instelling(en) met een soortgelijke doelstelling. 

 
Missie 

"Samen bijdragen aan een mooiere wereld." 
Dat is onze missie. Dat we door mooie verbindingen tussen hulpvragers en bedrijven deze wereld 
mooier maken en elkaar 'verrijken'. 
ANDERS wil dit waarmaken door hele concrete verbindingen tot stand te brengen tussen lokale 
bedrijven en lokale noden. Kwetsbare mensen en situaties worden ondersteund door middel van 
de inzet van ondernemers die daar vanuit hun eigen passie en dienstverlening het verschil kunnen 
maken.  
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"Geven maakt rijk" is onze slogan. Rijk aan de kant van de ontvanger die in zijn nood wordt 
ondersteund en rijk aan de kant van de ondernemer die wordt geholpen om heel concreet handen 
en voeten te geven aan zijn wens om een maatschappelijk betrokken ondernemer te zijn. Aan het 
eind van elke ondersteuning wordt ook de ontvanger weer gestimuleerd om zelf een goede daad 
door te geven aan iemand die zijn/haar hulp kan gebruiken.  Op deze manier gaat er een goede 
daad door en ontstaat er een beweging van geven. 

 

Werkzaamheden van de stichting 

Stichting ANDERS Rotterdam is in 2020 opgericht met het doel om lokale ondernemers met hun 
eigen dienstverlening of product te verbinden aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen.  

We werven bedrijven die zich als partner binden aan de stichting. Wij mogen hen dan benaderen 
met passende hulpvragen. 

Daarnaast investeren we in het sociale netwerk van de stad om zo veel samen te werken met 
hulpverlening. Door die samenwerking zorgen we ervoor dat de hulp op de juiste plek komt.  

Naast de hulpvragen oppakken werken we samen met andere organisaties om projecten zoals een 
‘’Rotterdamse Tandartsdag’’ mogelijk te maken. 

 

Ambitie en toekomstige plannen stichting ANDERS Rotterdam 2021-
2023 
 
Uitbreiding naar Rotterdam Zuid 

In 2021 willen we de eerste stappen gaan zetten om ook werkzaam te zijn in Rotterdam Zuid. We 
gaan de komende jaren nodig hebben om te groeien met aantal partners om voldoende hulp te 
kunnen bieden voor de hulpvragen in Zuid. Grootste uitdaging zijn de financien ter uitbreiding van 
het team om deze stappen te kunnen maken. 

Aantal hulpvragen 

In de komende jaren gaan we investeren in de groei van aantal hulpvragen. Dit doen we door 
relaties goed te onderhouden met hulpverleners en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met 
sociale en maatschappelijke organisaties.  

Duurzame relaties en groei in partners 

Om het werk door te kunnen zetten moeten we groeien met aantal deelnemende bedrijven en 
investeren in duurzame relaties.  
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Beheer en financiën  

Inkomstenstromen 

Zoals elke sociale onderneming en stichting is het belangrijk dat er een gezonde inkomstenstroom 
is voor de activiteiten en werkzaamheden. De eerste drie jaar van de stichting worden we 
gesteund door de Gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn op zoek naar lokale fondsen die ons helpen 
opstarten in de stad.  

We vragen ondernemers om partner te worden van de stichting en om een vrijwillige bijdrage van 
365 euro (1 euro per dag) per jaar. Doel is dat de stichting uiteindelijk hier volledig op kan steunen. 

Er zijn ook ondernemers die meer willen bijdragen en dan meer op de hoogte willen worden 
gehouden. Dit zijn de ‘’10 van Rotterdam’’. Zij doneren tussen de 1.000 en 2.500 euro per jaar en 
worden tweemaal per jaar uitgenodigd door een diner waar zij worden bijgepraat. 

 
Beschikking over het vermogen van de stichting 
De stichting voert een deugdelijke administratie. 
De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid over de financiële huishouding van de 
stichting. 
De penningmeester is niet in alle gevallen de uitvoerende persoon maar wel altijd de controleur en 
toezichthouder. 
Op de bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de huidige staat van de financiën en de 
daaraan verbonden doelstellingen.  

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de 
winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het 
betreffende boekjaar.  
 
De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0354991779 
 
Vermogen van de instelling 
De bankrekening wordt beheerd door de penningmeester van de stichting en de uitvoerend 
manager. Er zijn geen uitkeringen met betrekking tot vrijwilligers inzet behalve eventuele 
reiskosten of andere noodzakelijke kosten die worden gemaakt voor bij de uitvoering van de taak.  

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.  
De stichting heeft een manager in dienst, Robert de Heer. Deze is belast met de dagelijkse leiding, 
coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden en maakt geen onderdeel uit van het bestuur. 
De directeur ontvangt een salaris voor deze werkzaamheden. 
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Administratie  
De  administratie wordt gecontroleerd door de penningmeester en gevoerd door manager Anna 
Tak (2021) met ondersteuning van partner TUUUR (financiële dienstverlening). Deze organisatie is 
betrokken bij ANDERS en ondersteunt belangeloos in de administratieve taken. 

Bestuur 

 
Bestuursleden 
Het bestuur van Stichting ANDERS NL bestaat uit: 

Voorzitter:   Jan Bosman 
Penningmeester:  Peter Harreman 
Secretaris:  Mark Sturrus 
Algemeen:  Josiena Olie 
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Meerjaren prognose 
Hierbij een inzicht in de financiële meerjarige prognose voor de jaren 2021-2023 

  Lokale begroting  Begroting 2021   Begroting 2022   Begroting 2023  
  Personeelskosten       

1 Salaris coordinator  €                          30.000,00   €                          30.000,00   €                          30.000,00  

2 Salaris Manager/Partnerwerving  €                          45.000,00   €                          45.000,00   €                          45.000,00  

3 Salaris Coordinator 2  €                          25.000,00   €                          30.000,00   €                          30.000,00  

4 Salaris accountmanager 2    €                          15.000,00   €                          30.000,00  

5 Reiskosten  €                            2.000,00   €                            2.000,00   €                            2.000,00  

6 Stage vergoeding  €                            1.000,00   €                            1.000,00   €                            1.000,00  

7 Vrijwilligersonkosten (incl bestuur)  €                               500,00   €                               500,00   €                               500,00  

  Totaal personeelskosten  €                        103.500,00   €                        123.500,00   €                        138.500,00  

          

  Kantoorkosten       

7 Jaarrekening/accountant  €                            1.500,00   €                            1.500,00   €                            1.500,00  

8 Telefonie  €                               540,00   €                               700,00   €                               700,00  

9 Laptop/printer  €                               350,00   €                               700,00   €                               700,00  

10 Kantoorkosten (bankkosten)  €                               250,00   €                               300,00   €                               300,00  

11 Huur werkplek  €                            7.000,00   €                            7.000,00   €                            7.000,00  

12 Verzekering  €                               850,00   €                               850,00   €                               850,00  

  Totaal kantoorkosten  €                          10.490,00   €                          11.050,00   €                          11.050,00  

          

  Wervingskosten       

16 Partnerbijeenkomsten  €                            1.500,00   €                            1.500,00   €                            1.500,00  

17 Relatiebeheer  €                               250,00   €                               250,00   €                               250,00  

18 Bijdrage Stichting Anders NL  €                            5.000,00   €                            5.000,00   €                            5.000,00  

13 Marketing en communicatie  €                               750,00   €                            1.200,00   €                            1.200,00  

20 Fondsenwerving  €                            7.500,00   €                            7.500,00   €                          10.000,00  

21 Onvoorzien 5%  €                            1.500,00   €                            1.500,00   €                            1.500,00  

  Totaal wervingskosten  €                          16.500,00   €                          16.950,00   €                          19.450,00  

          

  Totaal Generaal  €                        130.490,00   €                        151.500,00   €                        169.000,00  

     

     
  Dekkingsplan 2021 2022 2023 

1 OF  €                            5.000,00   €                                      -     €                                      -    

2 Partnerbijdrage  €                          26.500,00   €                          36.500,00   €                          42.000,00  

3 Lokale subsidie gemeente  €                          50.000,00   €                          50.000,00   €                          50.000,00  

4 Fondsen  €                          50.000,00   €                          65.000,00   €                          77.000,00  

          

  Totaal  €                        131.500,00   €                        151.500,00   €                        169.000,00  

 

 


