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Wilt u ervoor zorgen dat alle Rotterdamse
kinderen kunnen meedoen?
Participatie in groepen en sociale structuren is van essentieel belang voor kinderen, in hun groei en
ontwikkeling naar volwassenheid. Het is voor kinderen van groot belang dat zij in voldoende mate
kunnen deelnemen aan de activiteiten die in hun milieu algemeen gangbaar zijn en dat zij daar niet van
worden buiten gesloten. Jonge kinderen kunnen moeilijk begrijpen waarom zíj bijvoorbeeld geen nieuwe
fiets krijgen of niet naar een sportvereniging mogen en hun vriendjes of vriendinnetjes wel.
Inleiding
Voor pubers is het meedoen met hun leeftijdgenoten belangrijk voor hun positie binnen de groep en het
(zelf)respect dat zij daar (mede) aan ontlenen. Bij financieel minvermogende huishoudens bestaat een verhoogd
risico dat kinderen niet met hun leeftijdgenootjes kunnen meedoen, waardoor zij buitengesloten raken en in
sociaal isolement terecht kunnen komen. Huishoudens worden geacht de kosten van deelname aan het
maatschappelijk verkeer van hun gezinsleden primair uit eigen financiële middelen te bestrijden.
Ouders die niet in staat zijn de kosten van binnen- en buitenschoolse activiteiten en bepaalde voorzieningen voor
hun kinderen te betalen, kunnen met hun hulpvraag terecht bij Stichting Meedoen in Rotterdam. Te denken valt
hierbij aan de aanschaf van een fiets of een computer, de kosten van zwemlessen en de contributie voor
kunstzinnige of recreatieve activiteiten, voor zover deze niet door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of vanuit het
Jeugd-tegoed vergoed worden. Het doel is het voorkomen van sociaal isolement van deze kinderen.
Doelstelling Stichting Meedoen in Rotterdam
Statutair stelt onze stichting zich ten doel: “[…] het verlenen van hulp – zowel financieel als materieel – aan
kinderen van 4 tot 18 jaar in Rotterdam die bij hun ontplooiing tekort komen, doordat het gezin waartoe zij
behoren onvoldoende bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke)
voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of niet ter beschikking staan”.
Doelgroep
Onze doelgroep bestaat uit Rotterdamse kinderen van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen die een inkomen hebben tot 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 de voorzieningen van de stichting.

Organisatie
Onze stichting is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met een bestuur, professionele staf en
vrijwilligers. Het 4-koppige bestuur vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en stelt het beleid vast. Het
bestuur werkt onbezoldigd. De coördinator is hoofd van het stichtingsbureau en verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Zij geeft leiding aan 6 medewerkers (samen incl.
coördinator 4,8 fte) en ca. 22 vrijwillige intermediairs. Het bijdragebeleid van is aanvullend op het Jeugd-tegoed
van de gemeente en op de voorzieningen van Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam. De exploitatiekosten voor
de stichting worden onder andere betaald uit een subsidie van de gemeente Rotterdam en sponsorgelden.
Samenwerking
Stichting Meedoen in Rotterdam is intermediair voor aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam.
Deze twee organisaties werken samen in het platform Jeugdfonds Rotterdam. Daarnaast werken we nauw
samen met onder meer Leergeld NL, Sam&, Werk en Inkomen, de Kledingbank, Stichting Jarige Job en de
Voedselbank.
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Doelstelling voor 2020
Meedoen in Rotterdam krijgt jaarlijks een groot aantal aanvragen binnen en dat aantal neemt verder toe door
toenemende bekendheid en de economische situatie.
De organisatie heeft in 2020 als doelstelling om 8500 aanvragen te behandelen. De ervaring leert dat daarvan ca.
6600 zullen worden gehonoreerd en ca. 1200 aanvragen worden doorverwezen naar een andere instantie. De
kosten hiervoor bedragen € 1.141.800. Dat is (wederom) een behoorlijke groei ten opzichte van voorgaande
jaren. Ondanks de ogenschijnlijke opleving van de economie verkeren veel Rotterdamse gezinnen nog steeds in
armoede en groeit het aantal hulpvragen.
Soorten hulpvragen
Hieronder volgt een schatting van het aantal hulpvragen dat we per categorie zullen goedkeuren in 2020.
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Dekkingsplan 2020
Naast een subsidie voor de exploitatie verleent de gemeente Rotterdam jaarlijks een subsidie voor een deel van
de kosten van de hulpvragen. Voor 2020 hebben wij een bedrag van € 1.026.800 aangevraagd. Ook dat is een
substantieel hoger bedrag dan voorheen. Voor het resterende bedrag van € 115.000 doet de stichting een beroep
op fondsen, sponsors en particuliere donateurs. Mocht er meer geld binnen komen dan we hadden ingeschat,
dan zullen we (in overleg met de gulle gevers) deze extra financiële ruimte benutten om meer kinderen te helpen
dan we vooraf hadden bepaald. Een en ander hangt echter samen met onze capaciteit aan vrijwilligers en van de
medewerkers op kantoor.
Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting 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.
Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen? Laat ons gerust weten waar u behoefte aan heeft; wij sturen u deze informatie
dan zo spoedig mogelijk toe. Verder verwijzen wij u naar onze website www.meedoeninrotterdam.nl.
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