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1 Bestuursverslag 
 

1  Bestuursverslag 

De stichting is in 2018 gestart met de uitvoering van het, in 2017 rondgekomen projectplan: “Een 
nieuw virtueel museum voor de wederopbouw”. De ontginning van de wederopbouwgebieden in 
combinatie met actieve benadering van de wijkbewoners en –ondernemers is een waardevol maar 
langzamer proces dan gedacht. Oorspronkelijk was gedacht dat deze werkzaamheden rond mei 2019 
afgerond zouden zijn. Dit wordt naar verwachting eind 2020. 

Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam heeft in 2018 een principebesluit genomen om samen 
met Stichting Aan Den Slag! het evenement Opbouwdag te revitaliseren en organiseren. Deze 
activiteiten zijn niet meegenomen in het hierboven beschreven projectplan maar zijn wel van 
enorme waarde voor de doelstelling van de stichting. De organisatie van het evenement is mede 
reden voor een langzamere uitrol van het projectplan.  

Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam heeft in 2018 afscheid genomen van Astrid Karbaat als 
actief lid van de projectgroep. Door de accentverschuiving, ook agenderend In plaats van puur 
informerend te zijn, lag belangenverstrengeling op de loer. In plaats daarvan is er een regulier 
maandelijks overleg met zowel Astrid als Thieu Knibbeler van afdeling Monumenten. Astrid redigeert 
nog wel vanuit architectuurhistorisch perspectief de artikelen en verhalen die toegevoegd worden 
aan de website. De projectgroep is verder intact gebleven. 

De consequente berichtgeving (2-3 berichten per week op Facebook, wekelijks een nieuwsbericht op 
de site en ongeveer 10x per jaar een nieuwsbrief) met linkjes naar onze site heeft gezorgd voor een 
grote toename in de bezoeken op onze site. Ook het aantal volgers op facebook is licht gegroeid 
(2300 volgers). Linkedin wordt onze volgende stap in het social-media netwerk. Een extra teamlid dat 
zich met social-media bezig wil houden staat op de planning om in 2019 te realiseren.  

 

Een overzicht van de belangrijkste punten die in 2018 verder aan de orde zijn geweest: 
 
 

1. In januari 2018 zijn alle rijksmonumenten in de binnenstad toegevoegd aan de website. Ook 
district Zoho is toegevoegd. Activiteiten in de wijk zijn gepland voor 2019. 

2. In 2018 is een start gemaakt met de vernieuwing van de 
website www.wederopbouwrotterdam.nl die interactiever, aansprekender en 
gebruikersvriendelijker zal zijn zonder in te boeten aan de professionele uitstraling.  



3. Het eerste educatieve programma voor het basisonderwijs is ontwikkeld en uitgerold op 
Opbouwdag. De deelnemende scholen hebben zich reeds opgegeven voor het volgende jaar, 
een succes dus. 

4. Uitbreiding van samenwerkingen met andere organisaties die zich bezighouden met de 
wederopbouw, waaronder Verhalenhuis Belvedère, Museum Rotterdam, Air en bureau 
Binnenstad bleek in het kader van Opbouwdag een goede aanleiding. Bij de start uitbreiding 
van het Baankwartier is samenwerking met DIG IT UP, erfgoedlab gezocht om de 
startbijeenkomst en een tentoonstelling te organiseren. Hierop is positief gereageerd.  

5. De intentie van PWR om meer agenderend te zijn, is uitgesproken en vooral in de 
nieuwsberichten en facebookitems tot uiting gebracht. Actualiteiten die sloop of verbouw 
wederopbouwpanden aangaan worden door SPWR opgepakt en verspreid in de media, 
zonder al te veel stelling in te nemen. Het symposium bij Opbouwdag in samenwerking met 
AIR heeft eenzelfde agenderend karakter. 

6. 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. 

7. De samenwerking met Stichting Aan Den Slag! heeft uitstekend gewerkt en de organisatie 
voor Opbouwdag 2019 wordt wederom door beide partijen opgepakt. In augustus is reeds 
een projectplan en aanvraag voor Opbouwdag 2019 geschreven en ingediend bij Rotterdam 
Festivals. Zij hebben het project 2019, net als Opbouwdag 2018 met een deel van de 
begroting gehonoreerd. Een bevestiging dat RF toekomst in Opbouwdag ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 Balans per 31 december 2018  
        
    31-dec-17   31-dec-18 
    €   € 
Activa       
        
Vlottende Activa      
        

 
Vooruitbetaalde 
fc   0   72 

 Liquiditeiten (1)  39.721   69.681 
          

    39.721   69.753 
        
Passiva       
        
Eigen vermogen      

 
Algemene 
reserve (2)  39.721   69.753 

        
          

    39.721   69.753 

        
 

 

Toelichting     
      
Liquiditeiten (1)     
Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen  
 is onder gebracht bij Rabo Bank Rotterdam. Het saldo is vrij opneembaar.  

      
Algemene Reserve (2)    
Saldo baten en lasten ie toegevoegd aan Algemene Reserve 

 

 

 

 

 

 



3 Staat van baten en lasten 2018 
   
      
      
Baten       
      
Baten uit Fondsenwerving (1)  71.272 
      
Lasten      
      
Besteed aan doelstelling (2)   39.907 
Bankkosten (3)    173 
Bestuurskosten (4)    1.161 
      
Saldo van baten en lasten   30.031 
      
      
Bestemming saldo baten en lasten   
Dotatie algemene reserve   30.031 
      
Toelichting               
staat van 
baten en 
lasten           
            
1 St VSB Fonds   20.000  Projectplan 17-19    
 Van de Mandele St   7.500  Projectplan 17-19    
 Gemeente Rotterdam  3.500  Opbouwdag    
 Gemeente Rotterdam  10.273  CD-ROM (apart project met begroting cq offerte) 

 St Rotterdam Festivals  5.000  Opbouwdag    
 St Elise Mathilde Fonds  2.000  Projectplan 17-19    
 St Bevordering van Volkskracht 20.000  Projectplan 17-19    
 St Dr.H.Mulder's Vaderlands Fonds 3.000  Projectplan 17-19    
            

2 Opbouwdag   8.339       
 CD-Rom    10.863       
 Uitbreiding site   11.379       
 Overig    9.326       
            

3 Kosten bankrekening RABO Bank  173       
4 Vergaderkosten   1.161       
 Huur en Raad van Advies bijeenkomst         

            



4 Ondertekening bestuur 
 

Aldus naar waarheid opgesteld en vastgesteld door het bestuur op dd. 22 mei 2019 

 

 

De heer  M.A. Stout  voorzitter       

 

Mevrouw N.T.B. Happel  secretaris 

 

De heer R.J. Lugtenburg  penningmeester 

 


