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1 Bestuursverslag
De plannen van het platform zijn omvangrijk en vragen veel inzet van alle betrokkenen.
Een grote stap in het verder professionaliseren van de organisatie stond centraal in 2017.
Platform Wederopbouw Rotterdam is een stichting geworden bestaande uit een bestuur
met een Raad van Advies. We zijn tevens opgetogen om te kunnen melden dat de
werkgroep recent versterking heeft gekregen van architectuurhistoricus Amanda Terpstra en
student bouwkunde Hedwig van der Linden. We danken ons bestuur en Raad van Advies
voor hun deelname aan het platform in het afgelopen jaar.
Een overzicht van de belangrijkste punten die in 2017 verder aan de orde zijn geweest:
1. Het is gelukt om de begroting en dekkingsplan rond te krijgen zodat het projectplan
uitgevoerd kan worden. Door de latere toezegging van enkele fondsen is de planning
voor uitvoering met een half jaar verschoven.
2. In 2017 is een start gemaakt met de uitbreiding van de
website www.wederopbouwrotterdam.nl met de rijksmonumenten in de
binnenstad.
3. Een eerste aanzet tot een educatief programma voor het basisonderwijs is gemaakt.
Uitbreiding van samenwerkingen met andere organisaties die zich bezighouden met
de wederopbouw, waaronder Verhalenhuis Belvedère, Air en bureau Binnenstad. De
intentie van PWR om meer agenderend te zijn wordt uitgesproken.
4. Voor Bureau Binnenstad heeft SPWR een cultuurhistorisch onderzoek naar de
expeditiestraten in Rotterdam uitgevoerd, te zien op de gemeentelijke website en de
website www.wederopbouwrotterdam.nl. Een vervolgdebat over de toekomst van
deze straten en hoven wordt gepland voor 2018.
5. Toezegging om samen met Stichting Aan den Slag! Opbouwdag 2018 te organiseren.

2 Beginbalans en toelichting
Activa
Liquiditeiten

Passiva
0 Eigen Vermogen

0

Toelichting

Op 6 februari 2017 is Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam opgericht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. De Stichting is niet BTW plichtig.

3 Staat van baten en Lasten 2017
Saldo 2017
Baten
Baten uit fondswerving (1)

49.562

Lasten
Besteed aan de doelstelling (2)
Wervingskosten (3)
Oprichtingskosten (4)
Bankkosten (5)
Bestuurskosten (6)
Financiële baten en lasten (7)

0
9.123,40
537,65
111,68
67,25
1,06

Saldo van baten en Lasten

39.720,96

Bestemming saldo baten en lasten
Dotatie algemene reserve

39.720,96

Toelichting
Baten uit Fondswerving (1)

Gemeente Rotterdam

Van Ommeren de
Voogt Stichting

St. Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie
Besteed aan doelstelling (2)
Wervingskosten (3)
Oprichtingskosten (4)
Bankkosten (5)
Bestuurskosten (6)

10.562
10.000

5.000

24.000

Geen
Inhuren van professioneel fondsenwerver Cultuurmakers (J.Stoel)
Notariskosten en inschrijving Kamer van Koophandel
Kosten rekening Rabo Bank Rotterdam
Vergadering bestuur

Financiële baten en lasten (7)

Rente baten en lasten

4 Balans per einde boekjaar 31 december 2017

Activa

Passiva

Vaste Activa

0

Vlottende Activa
Liquiditeiten (1)

Eigen vermogen
Algemene Reserve (2)

39.720,96
Vlottende Passiva

Totaal

39.720,96

39.720,96

0
Totaal

Toelichting
Liquiditeiten (1)
Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen beloopt per balansdatum €39.720,96 .
€39.720,96 is onder gebracht bij Rabo Bank Rotterdam. Het saldo is vrij opneembaar.
Algemene Reserve (2)
Saldo baten en lasten ie toegevoegd aan Algemene Reserve

39.720,96

5 Ondertekening bestuur

Aldus naar waarheid opgesteld en vastgesteld door het bestuur op dd. 22 januari 2017

De heer M.A. Stout voorzitter

Mevrouw N.T.B. Happel secretaris

De heer R.J. Lugtenburg penningmeester

