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1 Bestuursverslag 
1  Bestuursverslag 

Platform Wederopbouw Rotterdam kijkt terug op een enerverend jaar waarin het Baankwartier 
ontgonnen is met een wederopbouwexpositie bij DIG IT UP,  druk bezochte rondleidingen en 
lezingen op locatie. De verhalen en artikelen zijn alle terug te vinden op de website. Wegens succes is 
besloten voor het Maritiem District ook een expositie in de wijk te organiseren die medio 2020 zal 
plaatsvinden. 

Vanaf april is het Central District ontsloten met een verkennende lezing in het Boekmanpand, 
rondleidingen en een publiek gesprek. De cultuurhistorische verhalen over kenmerkende gebouwen, 
mensen en plekken in het gebied zijn gecreëerd en eveneens toegevoegd aan onze website. 

 

De activiteiten van Opbouwdag (18 mei 2019) speelden zich af rondom het voormalig Bouwcentrum, 
tegenwoordig bewoond door Greenchoice, de Laurenskerk, Miniworld, Museum Rotterdam, het 
Savoy Hotel en het Hilton Hotel. Van sport tot voorstellingen, van tours tot lezingen. In 
samenwerking met Air organiseerden we een publiek gesprek over de toekomst van 
wederopbouwerfgoed. Het aanbod was groot evenals het animo van het publiek. We hebben zo’n 
4200 bezoekers getrokken, waarvan 2400 unieke. 

 

Omdat de uitvoering van het, in 2017 rondgekomen projectplan: “Een nieuw virtueel museum voor 
de wederopbouw” door de actieve benadering van de wijkbewoners en -ondernemers en 
gezamenlijke activiteiten een waardevol maar langzamer proces is dan gepland en door de 
additionele organisatie van Opbouwdag, hebben we de fondsen om uitstel gevraagd tot december 
2021. De fondsen zijn hiermee akkoord. 

 

We hebben de organisatievorm gewijzigd in een kerngroep, bestaande uit de voorzitter Marco Stout, 
projectleider en schrijver Inge Hagenbeuk, publicist, architect en archiefonderzoeker Paul 
Groenendijk en fotograaf, kunstenaar en historicus Marlies Lageweg. Zij hebben regulier overleg over 
de dagelijkse gang van zaken en dragen zorg voor de uitrol van de projectplannen. De werkgroep is 
de schil daaromheen, zij leveren gevraagd en ongevraagd hun diensten en inzicht aan de stichting. 
Momenteel bestaat de werkgroep uit vijf personen, te weten Hedwig van der Linden, Amanda 
Terpstra, Markus Graf en Rinus van Dam. Zij schuiven drie keer per jaar bij het overleg aan. Het 
bestuur en Raad van Advies zijn ongewijzigd. 

 

De consequente berichtgeving via nieuwsbrief en facebook heeft gezorgd voor een grote toename in 
de bezoeken op onze site. Het bezoekersaantal over 2019 was 46.914 (waarvan 33.896 unieke 
bezoekers). Hiermee zetten we de groei van de voorgaande jaren door (2018: 24.294 bezoeken 
waarvan 18.673 unieke bezoekers, 2017: 17.295 bezoekers waarvan 13.117 unieke bezoekers). 



 

Het aantal volgers op Facebook is licht gegroeid (2.380 volgers). Linkedin en Instagram-accounts zijn 
aangemaakt, een mediaplan om de aantallen sneller te vergroten wordt in 2020 ontwikkeld.  

 

Een overzicht van de belangrijkste punten die in 2019 verder heeft gebracht: 
 
 

1. De website www.wederopbouwrotterdam.nl is vernieuwd en daarmee interactiever, 
aansprekender en gebruikersvriendelijker. 

2. Uitbreiding van samenwerkingen met andere organisaties die zich bezighouden met de 
wederopbouw of culturele activiteiten zoals Urban Guides, District East, de Rotterdam 
Running Crew, het Oogziekenhuis, Operadagen en Op het Dak. 

3. De samenwerking met Stichting Aan Den Slag! wordt gecontinueerd voor Opbouwdag 2020.  

4. De complete CD-Rom met de inventarisatie uit 1993 door het Comité Wederopbouw van 
gebouwen in Rotterdam die zijn verrezen in de periode 1940 en 1965. Hier vind je alle 486 
objecten en informatie uit dat onderzoek. 

5. In 2019 zijn 27 artikelen, 2 themateksten, 2 gastbijdragen en 60 nieuwsberichten toegevoegd 
aan de website. 

  



2 Balans per 31 december 2019  
        
    31-dec-18   31-dec-19 

            €                                    € 
Activa       
        
Vlottende activa 

        
          

 
Vooruitbetaalde facturen 

 
72 

  
0 

 
          

 
Liquiditeiten (1) 

  
69.681 

  
66.806 

 

     
  

  
  

 

          

     
69.753 

  
66.806 

 
          
Passiva       
        
Eigen Vermogen 

        
          

 
Algemene Reserve (2) 

 
69.753 

  
63.490 

 
          
Vreemd Vermogen 

        
          

 
Nog te betalen factuur 

 
0 

  
3.316 

 

     
  

  
  

 

          

     
69.753 

  
66.806 

          
        
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 is toegevoegd aan Algemene Reserve (negatief) 



3 Staat van baten en lasten 2019 
 
Baten       
      
Baten uit Fondsenwerving (1)                              29.000 

      
Lasten      
      
Besteed aan doelstelling (2)                      33.513 
Bestuurdersaansprakelijkheids verzekering                                                                                                                                             490 

Bankkosten (3)    

 
 

                            176 
Bestuurskosten (4)                             1.083 

      
Saldo van baten en lasten   -/-    6.263 

      
      
Bestemming saldo baten en lasten   
Dotatie algemene reserve    
      
Toelichting  staat van baten en lasten           
 
1.            

 

 
Stichting Rotterdam Festivals   10.000 
Stichting Job Dura Fonds   10.000 
Gemeente Rotterdam Service Org  3.000 
Stichting Elise Mathilde Fonds   2.000 
Verz Wijngaarden Boot   4.000 

              

     29.000 
         

            
2 Opbouwdag                12.987       
 CD-Rom               20.525       
           

3 Kosten bankrekening RABO Bank                                                        176       
4 Vergaderkosten                                                1.083       
 Huur en Raad van Advies bijeenkomst         

           

  



4 Ondertekening bestuur 
 

Aldus naar waarheid opgesteld en vastgesteld door het bestuur op dd. 30 juni 2020 

 

 

De heer  M.A. Stout  voorzitter       

 

Mevrouw N.T.B. Happel  secretaris 

 

De heer R.J. Lugtenburg  penningmeester 

 


