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Jaarverslag St. Meedoen in Rotterdam 2019

Algemeen
Missie
Stichting Meedoen in Rotterdam biedt sinds 2000 materiële en immateriële steun aan
schoolgaande kinderen uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen
rond het sociaal minimum. Ouders, die niet in staat zijn om de kosten van binnen-,
buitenschoolse activiteiten of voorzieningen voor hun kinderen te kunnen betalen, kunnen met
hun hulpvraag terecht bij Meedoen in Rotterdam. Het doel is het voorkomen van sociaal
isolement van deze kinderen, onder het motto:
“Alle kinderen doen mee”
Doelgroep
De doelgroep van Meedoen in Rotterdam bestaat uit kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die
een inkomen hebben van maximaal 130% van het sociaal minimum. Ook huishoudens met een
hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen
aanspraak maken op Meedoen in Rotterdam voorzieningen. Juist voor deze huishoudens en hun
schoolgaande kinderen kan Meedoen in Rotterdam een welkome ondersteuning bieden.
Uitvoering
Meedoen in Rotterdam realiseert deze doelstelling door uitvoering van de volgende taken:
1. Het verstrekken van bijdragen in geld of natura voor de deelname aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten, fietsen en tweedehands computers, voor zover deze kosten niet
voor rekening komen van andere voorliggende voorzieningen zoals het Jeugdtegoed, het
JFS of JFC.
2. Het werven van subsidie en fondsmiddelen.
3. Het inzetten van vrijwilligers voor hulp aan gezinnen bij het doen van een aanvraag.
4. Het verwijzen naar andere voorliggende voorzieningen, zoals Werk en Inkomen, het JFS,
het JFC, de Stichting Jarige Job, de Kledingbank, de Voedselbank of de Kringloopwinkel.
5. Het signaleren van relevante sociale problemen en ontwikkelingen aan de (lokale) politiek.

Organisatie
Meedoen in Rotterdam is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie. Het bestuur stelt het
beleid vast, de coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en regelt de dagelijkse gang
van zaken op het bureau; de medewerkers en vrijwilligers doen het uitvoerende werk.
Bestuur
Het bestuur van Meedoen in Rotterdam bestond in 2019 uit vier leden, bestaande uit een
voorzitter, secretaris en penningmeester en een lid. De secretaris is door omstandigheden
tussentijds afgetreden. Eind 2019 was er dus een vacature voor de functie van secretaris. Het
bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden voor de Stichting geen (onkosten)vergoeding of
vacatiegeld. Ten tijde van dit schrijven is er een vacature voor een secretaris
Het rooster van aftreden is thans als volgt:
Naam

Functie

Dhr. J. Vreugdenhil
Mevr. J.H. van Dam-Lely

Penningmeester
Lid

Dhr. R. van der Laan
Vacature

Voorzitter
Secretaris

Benoeming

Einde termijn

12-6-2013
5-3-2013

12-6-2021
5-3-2021

12-12-2017

12-12-2021
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Het bestuur kwam in 2019 zes keer in vergadering bijeen. Daarnaast is het bestuur
vertegenwoordigd geweest op verschillende externe bijeenkomsten en besprekingen.
Bureau
De uitvoering van het bestuursbeleid is opgedragen aan het stafbureau. De staf bestond eind
2019 uit een coördinator (32 uur per week) en 6 medewerkers, met een dienstverband van
totaal 138 uur (3,8 FTE). In 2019 zijn 2 extra medewerkers aangenomen, enerzijds om het
toenemende aantal aanvragen te verwerken en anderzijds om gepaste ondersteuning te kunnen
bieden aan de vrijwilligers. Begin 2020 zal een van de medewerkers, door het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, afscheid nemen.
Voor de personeels- en organisatiekosten ontving Meedoen in Rotterdam van de gemeente
Rotterdam over 2019 een subsidie van € 246.300. In 2017 ontvingen wij van de gemeente een
eenmalige aanvullende subsidie om de capaciteit van Meedoen in Rotterdam te kunnen
vergroten in het kader van de extra inspanning op armoedebeleid. In 2019 hebben we het
laatste deel van deze subsidie aangewend voor organisatiekosten met een bedrag van € 22.655.
In totaal hebben wij daarmee € 268.955 aan gemeentelijke subsidie ontvangen ter dekking van
de organisatiekosten. Van fondsen ontvingen wij in 2019 € 13.792 aan bijdragen voor
organisatiekosten. Deze inkomsten, tezamen met de eigen bijdragen voor fietsen en
laptops/pc’s waren in 2019 toereikend om de totale organisatiekosten van € 321.633 te dekken.
Vrijwilligers
Het werken met vrijwilligers is een belangrijk onderdeel van de doelstelling en de formule van
Meedoen in Rotterdam. De vrijwilligers begeleiden de ouders bij het doen van een aanvraag.
Dat gebeurt tijdens de spreekuren en waar nodig bij een huisbezoek (zie hierna onder
spreekuren en huisbezoeken). De vrijwilligers krijgen een interne opleiding. Verder is er sprake
van permanente scholing tijdens de kwartaalbijeenkomsten waar vrijwilligers en de coördinator
ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Door de drukte ten gevolge van de grote stijging
van het aantal aanvragen (zie onder jaarverslag) zijn er in 2019 slechts drie bijeenkomsten
georganiseerd.
De vrijwilligers, worden geworven via vacaturebanken, netwerk, de website van Meedoen in
Rotterdam en via ‘bestaande’ vrijwilligers.
Spreekuren en huisbezoeken
De vrijwilligers begeleiden de ouders bij het doen van een aanvraag. Dat gebeurt tijdens
spreekuren en waar nodig bij een huisbezoek.
De spreekuren worden veelal gehouden in Huizen van de Wijk. Eind 2019 zijn er 16 wekelijkse
spreekuren actief. De meeste spreekuren worden bemand door vrijwilligers van Meedoen maar
op drie locaties wordt het spreekuur ingevuld door welzijnspartijen. Inmiddels weten de
gezinnen de weg naar de spreekuren goed te vinden. Niet alleen nieuwe gezinnen komen
hiernaar toe maar ook gezinnen die al bekend zijn bij onze stichting gaan naar het spreekuur
wanneer zij vragen hebben. Meedoen in Rotterdam is erg blij met de toenemende bezoeken.
Ook is gebleken dat welzijnspartijen het ook prettig vinden om gezinnen door te verwijzen naar
de spreekuren.
Daarnaast is er nog steeds een klein aantal vrijwilligers die huisbezoeken afleggen. Een
huisbezoek wordt ingepland wanneer gezinnen niet in staat zijn om naar een van de spreekuren
te komen.
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Anbi-status
Meedoen in Rotterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor over de ontvangen schenkingen en verstrekte bijdragen geen
schenkingsrechten of inkomstenbelasting behoeft te worden afgedragen.
Voorlichting
Op uitgekozen plaatsen wordt informatie over Meedoen in Rotterdam verstrekt, zoals op
scholen, in kerken, bij sportverenigingen, in wijkgebouwen en via de wijkteams van de
gemeente. Ook wordt er voorlichting gegeven bij diverse dienstverlenende instanties en
welzijnspartijen.
Jeugdfonds Rotterdam
Meedoen in Rotterdam werkt samen met , Jeugdfonds Sport Rotterdam en Jeugdfonds Cultuur
Rotterdam. Onder de naam Jeugdfonds Rotterdam is een platform gecreëerd dat vorm is
gegeven in de website www.jeugdfondsrotterdam.nl. Middels deze website en de spreekuren
proberen wij nog meer kinderen en gezinnen in Rotterdam te bereiken. Bezoekers van de
website van Jeugdfonds Rotterdam worden gevraagd een keuze te maken of zij een
professioneel hulpverlener zijn of als ouder de website bezoeken. Vervolgens worden zij
doorverwezen naar de website van resp. Jeugdfonds Sport en Cultuur of de website van
Meedoen in Rotterdam. De verwachting is dat door de komst van een landelijke website van
Sam& (samenwerking tussen de landelijke organisaties van Leergeld NL, Jeugdfonds Sport en
Cultuur, Kinderhulp en St. Jarige Job, waarop de lokale fondsen vindbaar zijn, de website van
Jeugdfonds Rotterdam op den duur zal verdwijnen.
Leergeld Nederland
Met ingang van november 2019 hebben Leergeld Nederland en Stichting Meedoen in Rotterdam
de handen ineengeslagen in de vorm van een partnerschap.
Stichting Meedoen in Rotterdam was vóór 2014 als Stichting Leergeld Rotterdam volwaardig lid
van de Leergeld vereniging. Met ingang van januari 2014 besloot Stichting Leergeld Rotterdam
uit de Leergeld vereniging te stappen en zelfstandig verder te gaan onder de naam Stichting
Meedoen in Rotterdam.
Na een aantal constructieve gesprekken hebben Leergeld Nederland en Stichting Meedoen in
Rotterdam besloten om met ingang van november 2019 een convenant te sluiten, waarmee
Stichting Meedoen in Rotterdam partner wordt van Leergeld Nederland, zonder een formeel
lidmaatschap. Het partnerschap houdt in dat beide partijen het komende jaar actief informatie
en ervaringen uit zullen gaan wisselen en zullen samenwerken om op die manier elkaars werk te
versterken. Zo zal Leergeld Nederland relevante landelijke beleidsontwikkelingen met Stichting
Meedoen in Rotterdam delen en zal Stichting Meedoen in Rotterdam informatie over haar
resultaten met Leergeld Nederland delen. Hiernaast wordt Stichting Meedoen in Rotterdam
vanaf november 2019 als partner van Leergeld Nederland meegenomen in de zoekfuncties van
de centrale Leergeld website en mag Leergeld Nederland in haar publicaties de resultaten van
het werk van Stichting Meedoen in Rotterdam meenemen.
Dit partnerschap wordt in principe aangegaan voor een jaar. Daarna wordt bekeken of het
partnerschap voor beide partijen voldoende positieve effecten heeft opgeleverd om het
partnerschap voort te zetten of mogelijk uit te breiden naar een volwaardig lidmaatschap.
Meedoen in Rotterdam kijkt uit naar een constructieve samenwerking met Leergeld NL.
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Jaarverslag
Bijdragebeleid 2019
De doelstelling van Meedoen in Rotterdam wordt geconcretiseerd door middel van het
bijdragebeleid. De hulp wordt verleend in geld of in natura. Het bijdragebeleid voor 2019 is
aldus vastgesteld:
1. Per kind worden per 12 maanden voorzieningen, sportieve en andere verenigingsactiviteiten
vergoed tot een maximumbedrag van € 225,-. Voor een culturele activiteit en daarvoor
benodigde attributen geldt een maximum van € 500,-.
2. Sport en cultuuraanvragen worden door Meedoen in Rotterdam aangevraagd bij Jeugdfonds
Sport en Cultuur in Rotterdam. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die op
doktersadvies, vanwege obesitas moeten sporten en de kosten niet door de zorgverzekeraar
krijgen vergoed.
3. Per kind op de middelbare school wordt eenmaal een fiets verstrekt, met een maximum van
twee fietsen per gezin per jaar.
4. Per kind op de middelbare school wordt een tweedehands laptop verstrekt, met een
maximum van twee laptops per gezin per jaar.
NB: Voor hetzelfde kind wordt in één kalenderjaar niet zowel een fiets als een computer
verstrekt.
5. Per gezin wordt eenmaal een computer verstrekt.
6. Bij de verstrekking van fietsen, laptops en pc’s wordt van de aanvragers een eigen bijdrage
gevraagd van € 25,--. In uitzonderingsgevallen - zoals in geval van schuldsanering - kan
van de verplichting tot de eigen bijdrage worden afgezien.
7. Een vergoeding voor het volgen van zwemlessen wordt verleend voor kinderen vanaf
5 jaar voor een maximum van € 500,- per kind.
8. Vergoeding van de ouderbijdrage aan een schoolreis/kamp/werkweek met een maximum
van € 225,- per schooljaar per kind.
Doelstelling 2019
De uiteindelijke operationele doelstelling is gesteld 7.350 aanvragen, waarvoor de gemeente
Rotterdam een subsidie van € 1.122.405,-, inclusief uitvoeringskosten ad € 246.300,- heeft
verleend.
Deze doelstelling is als volgt gespecificeerd:.
Aantal gehonoreerde aanvragen
Aantal afgewezen aanvragen
Doorverwijzingen
Totaal

5.400
750
1.200
7.350

Voor de honorering van 5.400 aanvragen werd een bedrag begroot van € 934.200 te dekken uit
de gemeentelijke subsidie ad € 819.200 en fondsbijdragen tot een bedrag van
€ 115.000.
Leveranciers
In 2019 is goed samengewerkt met de twee fietsenleveranciers en de Stichting
KinderKomputerWereld. Zij hebben ervoor gezorgd dat er weer een enorm aantal fietsen,
tweedehands pc’s en ook tweedehands laptops zijn verstrekt.
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Na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2019 blijken de volgende aantallen aanvragen te
zijn gerealiseerd:
Aantal Aanvragen
Gehonoreerde aanvragen
Doorverwijzingen
Afgewezen aanvragen
Nog te behandelen aanvragen
Totaal

2019
Realisatie
6.814
1.447
820
435
9.516

Aantal kinderen
Aantal gezinnen

2018
Begroot
5.400
1.200
750
7.350

6.979
4.379

Realisatie
4.627
1.110
593
87
6.417

Begroot
4.600
1.000
750
6.350

5.195
3.468

Figuur 1
In vergelijking met 2018 is het aantal gehonoreerde aanvragen en het aantal doorverwijzingen
in 2019 met respectievelijk 47% en 30% toegenomen. Het aantal doorverwijzingen betreft
1.161 keer het Jeugdfonds (JFS) en 286 verwijzingen naar het Jeugdfonds Cultuur (JFC). Het
aantal afwijzingen is gestegen maar procentueel wel gedaald. t.o.v. van voorgaande jaren (van
9,2% naar 8,6%)
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal gezinnen dat in 2019 een aanvraag heeft
ingediend met 26% is gestegen ten opzichte van 2018. Het aantal kinderen voor wie een of
meer aanvragen werd ingediend is met 34% gegroeid tot 4.379. 23% van deze gezinnen had
nog niet eerder een aanvraag bij Meedoen in Rotterdam ingediend.
Uit onderstaand overzicht per uitkeringssoort blijkt dat de toename van het aantal aanvragen
vooral is gelegen in schoolreizen en laptops. De gehonoreerde aanvragen zijn als volgt te
specificeren naar uitkeringssoort:
Uitkeringssoort

Schoolreizen/werkweek/kamp
Contributie/lesgeld sport e.a.
Contributie cultuur
Sportkleding/attributen sport e.a.
Zwemmen
Fietsen
Computers
Laptops
Talentbijdrage
Totaal

2019
Aantal
Bedrag in
€
2.620
165.249
30
5.183
1
308
1.940
503.589
854
152.766
331
69.922
1.038
238.618
6.814 1.135.635

2018
Aantal
Bedrag in
€
1.030
77.100
14
2.554
1
90
1.766
350.738
926
165.411
319
66.335
565
129.809
6
1.050
4.627
793.087

Figuur 2
Reden afwijzing aanvraag
Het aantal afwijzingen is gestegen maar procentueel gedaald t.o.v. 2018 (van 9,2% naar
8,6%). Het totaaloverzicht van de afwijzingsgronden staat in onderstaande specificatie:
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Afwijzingsgronden
157
139

88

94

70
26

60

47

39
23

11

19

18

29

Figuur 3
Kenmerken van het cliëntenbestand
Weten is meten. Omwille van het beleid is het van belang inzicht te hebben in de aard en
samenstelling van het cliëntenbestand van Meedoen in Rotterdam en in kaart te brengen wat
het gezinstype en de gezinssamenstelling zijn, de aard en hoogte van het inkomen van het
gezinshoofd en hoe de verdeling is van het cliëntenbestand over de gemeente.
Gezinssamenstelling
Van het totaal aantal huishoudens dat in 2019 een aanvraag indiende, betrof het 2648
eenoudergezinnen (2018: 2.158) en 1605 tweeoudergezinnen (2018: 1.295) daarnaast nog 126
jongeren die zonder ouders verblijven in Nederland.
De leeftijd van de kinderen voor wie een aanvraag is gehonoreerd staat in figuur 4.
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Aantal kinderen
1200
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Figuur 4
Onderverdeling gehonoreerde aanvragen naar inkomenssoort
Verreweg de meeste cliënten moeten rondkomen van een Wwb-uitkering (49% van de
huishoudens). Ten opzichte van 2018 (54%) is dit gedaald. Bij 14% is sprake van inkomsten uit
arbeid. Dit percentage is gestegen ten opzichte van 2018 (12%). Het aantal huishoudens dat
moet leven van een WIA- of WAO-uitkering is met 8% gelijk gebleven aan 2018. In absolute
cijfers geeft dit het volgende beeld:

2019
2500
2000
1500
1000
500
0

2142

361

603
87

304

557
49

29

180

67

Figuur 5
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Figuur 6
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Verdeling huishoudens over de voormalige deelgemeenten
Meedoen in Rotterdam streeft naar een evenredige spreiding van de gehonoreerde aanvragen
over de stad. In de volgende grafiek is duidelijk te zien uit welke voormalige deelgemeenten
van Rotterdam de aanvragers afkomstig zijn. Het blijkt dat de meeste aanvragen ook uit de
“armste” voormalige deelgemeenten komen.
Fondsenwerving
Van de gemeente Rotterdam is voor de verstrekking van financiële bijdragen voor 2019 een
subsidie ontvangen van totaal € 876.105. Teneinde een groter bereik te bewerkstelligen en
meer hulpvragen te kunnen behandelen heeft Meedoen in Rotterdam zich ten doel gesteld om
jaarlijks een bedrag van minimaal € 115.000 aan fondsbijdragen te verwerven.
Over 2019 heeft dit geresulteerd in een totaal aan bijdragen van fondsen en particulieren van
€ 137.177 na wervingskosten. Deze bijdragen werden o.a. ontvangen van de volgende fondsen:
Sint Laurensfonds

St. Stad Rotterdam anno 1720

De Doelen

Volkskracht

Bisdom Rotterdam

NRC Lezersfonds

Bewoners en bestuur Kuyl’s Fundatie

Pieter de Joode

Snickers - de Bruijn Stichting
St. Steunfonds Jeugdbescherming
Rotterdam
St. Zonnige Jeugd

St. Eekhoorn Leiden

Sint Pierre Fourier

Olga Heldring Fonds

St. Elise Mathilde Fonds

Tjallinga Weeshuis

Auxilium & Caritas Foundation
’t Arm Kinderhuys en Het Arme
Weeshuys der Kercken van Breda

St Fonds der familie Antheunis

Weeshuis der Lutherse Kerk

Daarnaast prijst het bestuur van Meedoen in Rotterdam zich gelukkig nog donaties te hebben
ontvangen van andere fondsen, bedrijven en particulieren, van wie veel anoniem wensen te
blijven.
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Jaarrekening 2019
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BALANS

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa
Computer hard- en software

620

1.071

Vorderingen op korte termijn
Nog te ontvangen bedragen

14.083

0
14.083

0

Liquide middelen
Kas

49

124

Bank - rekening courant

76.021

219.672

Bank - spaarrekening

87.894

87.894
163.964

307.690

178.667

308.761

PASSIVA

Schulden op korte termijn
Vooruit ontvangen Jeugdfonds Rotterdam
Vooruit ontvangen van fondsen

0

79.560

0

2.500

Te betalen loonheffing/ pensioenpremies

11.351

9.563

Te betalen personeelskosten

11.446

12.033

119.344

80.572

Te betalen hulpvraag
Kruisposten
Te betalen kosten

240
29.533

7.686
171.915

191.914

Fonds
Project 'Rotterdamse Kinderen vooruit'
Resultaat boekjaar

116.847

43.391

-110.096

73.456
6.752

116.847

178.667

308.761

13
Jaarverslag St. Meedoen in Rotterdam 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
ORGANISATIE

2019

begroting 2019

2018

Bureaukosten
Huur kantoor

14.042

Inventaris kantoor (incl. afschrijvingen)

16.045

8.000

2.499

Kantoorartikelen, incl porti & kopieerkosten)

17.203

18.500

10.242

Telefoon - en computerkosten

13.233

7.100

9.136

Kosten intermediairs

12.165

15.000

9.255

Public relations

17.500

11.786

76

1.000

117

Reiskosten (bureaumedewerkers)

920

1.700

1.329

Bestuurskosten

453

1.000

432

Ontvangen rente minus bankkosten

1.335

0

745

Accountantskosten

9.861

4.000

7.684

0

28.000

0

85.333

101.800

53.225

223.039

172.000

188.488

478

1.500

1.383

12.783

4.500

4.803

236.300

178.000

194.674

321.633

279.800

247.899

268.955

246.300

268.825

Derden

13.792

6.500

3.750

Eigen bijdrage pc/fiets

46.104

27.000

35.316

328.851

279.800

307.891

7.218

0

59.992

1.130.596

934.200

777.520

Subsidie gemeente Rotterdam

876.105

819.200

690.000

Ontvangen van fondsen (incl. kosten sponsoring)

137.177

115.000

100.985

Overschot/ tekort op hulpvraag

-117.314

0

13.465

Overschot/ tekort

-110.096

0

73.457

Diversen (onvoorzien)

Personele kosten
Salarislasten
Kosten salarisverwerking+boekhouding
Overige personeelskosten

Totaal organisatiekosten

Dekking organisatiekosten
Subsidie gemeente Rotterdam

Overschot/ tekort op organisatie

HULPVRAAG
Hulpvraag - benodigd bedrag
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Algemeen
2019 stond in het teken van de verdere groei van het aantal te verstrekken hulpbijdragen
vanwege de toegenomen aandacht voor het armoede beleid in Rotterdam.
Meedoen in Rotterdam ontving in 2019 € 819.200 aan subsidie voor te verstrekken hulpvraag
vanuit de Gemeente Rotterdam. Zoals in het jaarverslag van 2018 is aangekondigd heeft
Meedoen in 2019 ook het resterend deel van de uitbreidingssubsidie die wij in 2017 van de
gemeente Rotterdam ontvingen aangewend.
Het nog niet aangewend deel van deze uitbreidingsubsidie bedroeg bij aanvang van 2019
€ 79.560. Hiervan is € 56.905 in 2019 aangewend voor hulpvraag en € 22.655 is aangewend
voor organisatiekosten.
In totaal is in 2019 dus € 876.105 (zijnde € 819.200 plus € 56.905) aan subsidiegelden van
de gemeente Rotterdam aangewend.
Aan hulpvraag werd toegekend € 1.130.596. Dat is dus 117.314 meer dan is ontvangen aan
bijdragen.
2019 is afgesloten met een beperkt overschot op de organisatiekosten van € 7.218.
Tezamen met het tekort op de verstrekte hulpvraag van € 117.314, is het totale resultaat
over 2019 € 110.096 negatief.
Een gedeelte van dit tekort is gefund met circa € 73.000 aan exploitatie-overschot uit 2018.
Het overige is ten koste gegaan van de financiële buffer van Meedoen in Rotterdam. De
financiële buffer is hiermee vrijwel geheel uitgeput.
Voor 2020 verwachten wij wederom een forse stijging van de hulpvraag. De uitdaging voor
Meedoen is voldoende bijdragen aan te trekken.
In onze begroting voor 2019 waren de bijdragen van fondsen voor het verstrekken van
hulpvraag ingeschat op € 115.000. In 2019 is werkelijk van fondsen een bedrag van
€ 137.177 ontvangen, na aftrek van verwervingskosten. Dat is een surplus van € 22.177,ten opzichte van de begroting, ofwel 23%. Daarbij ontvingen wij ook
€ 13.792 aan bijdragen ter dekking van de organisatiekosten. Onze speciale dank aan de
fondsen die een bijdrage aan organisatiekosten geven, want zonder organisatie is het
ondersteunen van de kinderen in onze doelgroep niet mogelijk.
Het verstrekte hulpbedrag in de financiële administratie van € 1.130.596 wijkt enigszins af
van het in het inhoudelijke deel van het jaarverslag vermelde hulpbedrag van € 1.135.635.
Dit komt omdat dat er geen directe koppeling is tussen het registratiesysteem voor de
verwerking van de aanvragen en de bankadministratie, waardoor verschillen kunnen
optreden. In de nabije toekomst zal het huidig registratiesysteem moeten worden vervangen
omdat het de grenzen van haar capaciteit bereikt. Bij de vervanging streven wij ernaar een
directe koppeling te kunnen maken tussen registratie van de aanvragen en de financiële
verwerking.
In december 2017 is door de gemeente een aanvullende subsidie verstrekt voor het
voorbereiden van de organisatie op de gewenst groei en opstart van Jeugdfonds Rotterdam.
Deze bijdrage was voorafgaand aan 2019 nog niet volledig aangewend. In 2019 hebben wij
deze uitbreidingsbijdrage grotendeels aangewend voor het verstrekken van hulpvraag en het
resterend deel ter dekking van de organisatiekosten.
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Voor de verstrekking van fietsen en pc’s wordt aan de aanvragers een eigen bijdrage
gevraagd ad € 25 mede om te waarborgen dat goed omgegaan wordt met de verstrekte
middelen. In uitzonderingsgevallen kan van deze eigen bijdrage worden afgeweken. Deze
bijdragen worden toegerekend aan de dekking van de organisatiekosten.
Voor de verstrekking van fietsen en pc’s wordt aan de aanvragers een eigen bijdrage
gevraagd van € 25 mede om te waarborgen dat goed omgegaan wordt met de verstrekte
middelen. In uitzonderingsgevallen kan van deze eigen bijdrage worden afgeweken. Deze
bijdragen worden toegerekend aan de dekking van de organisatiekosten.

o–o–o–o–o
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Grondslagen en toelichtingen
Algemene toelichting
Activiteiten
Meedoen in Rotterdam verleent hulp, zowel financieel als materieel, aan Rotterdamse
kinderen van 4 tot 18 jaar, die in hun ontplooiing te kort (dreigen te) komen, doordat de
gezinnen waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte hebben en alle
voorliggende (wettelijke) voorzieningen zijn uitgeput, ontoereikend zijn of niet ter
beschikking staan.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
het bestuur van Meedoen in Rotterdam zich verschillende oordelen en maakt het schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 ‘’Organisaties zonder
winststreven’, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is
opgesteld in gehele euro’s. Dit kan hier en daar afrondingsverschillen veroorzaken.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds
zodra zij voorzienbaar zijn.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
Inventaris, computer hard- en software
Deze investeringen worden in 3 jaar naar tijdsbeslag afgeschreven. In 2019 hebben wij voor
€ 12.000 aan achterstallig onderhoud aan de kantoorinrichting verricht met onder ander
nieuwe vloerbedekking. Deze kosten zijn niet geactiveerd en direct ten laste van het
resultaat gebracht. De kosten konden worden gefinancierd uit de opschalingssubsidie die wij
in 2017 van de gemeente Rotterdam ontvingen.
Vooruit ontvangen Jeugdfonds Rotterdam
In 2017 heeft de Gemeente Rotterdam aan Meedoen in Rotterdam een subsidie toegekend
om de organisatie voor te bereiden op uitbreiding van capaciteit vanuit het streven om in de
komende jaren meer kinderen te bereiken. Van deze aanvullende subsidie was € 79.560 per
begin 2019 nog niet aangewend. In 2019 is dit bedrag als volgt besteed:
Toegekende hulpvraag
€ 56.905
Organisatiekosten – extra uren medewerkers wegens toegenomen aantallen
€ 10.000
Upgrade kantoor
€ 12.655
Saldo ultimo 2019
€ 79.560

Te betalen sociale lasten en pensioenpremies
Het bedrag eind 2019 is als volgt opgebouwd:
Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Te betalen loonheffing
Saldo ultimo 2019

€
€
€

2.866
9.844
12.710

€
€
€

7.804
3.642
11.446

Deze bedragen worden begin 2020 betaald.
Te betalen personeelskosten
Het bedrag eind 2019 is als volgt opgebouwd:
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Saldo ultimo 2019
Het gereserveerde vakantiegeld wordt in mei 2020 uitbetaald.
Te betalen hulpvraag
Het bedrag eind 2019 is als volgt opgebouwd:
Toegezegde contributie
Toegezegde computers
Reservering kosten fietsen
Saldo ultimo 2019

€ 11.877
€ 87.598
€ 19.869
€ 119.344

Deze bedragen hebben betrekking op verplichtingen die Meedoen in Rotterdam
heeft op basis van toegekende aanvragen. De bedragen worden begin 2020
betaald.
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