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Jaarverslag St. Meedoen in Rotterdam 2020

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 2020 uit vier leden, bestaande uit een
voorzitter, secretaris en penningmeester en een lid. In 2020 is de nieuwe secretaris aangesteld.
Daarnaast heeft er een wisseling plaats gevonden voor de functie van penningmeester. 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:
Benoeming

Einde termijn

Dhr. R.A. van der Laan
Mevr. J.H. van Dam-Lely

Naam

Voorzitter
Lid

Functie

12-12-2017
5-3-2013

12-12-2021
5-3-2021

Dhr. H.J. van de Luitgaarden
Mevr. C.J.F.M. Keulen

Penningmeester
Secretaris

29-01-2020
29-01-2020

29-01-2020
29-01-2024
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Het bestuur kwam in 2020 acht 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
2020 uit een coördinator en 6 medewerkers. In 2020 is tijdelijk een uitzendkracht ingeschakeld
i.v.m. een langdurige zieke medewerker. In 2020 hebben twee medewerkers afscheid genomen
i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Voor de personeels- en organisatiekosten ontving Meedoen in Rotterdam van de gemeente
Rotterdam over 2020 een subsidie van € 410.785. Van fondsen ontvingen wij in 2020 € 7.000,aan bijdragen voor organisatiekosten. Deze inkomsten waren voldoende om de totale
organisatiekosten van tezamen met de eigen bijdragen voor fietsen en laptops/pc’s waren in
2019 toereikend om de totale organisatiekosten van € 400.613 te dekken. In voorgaande jaren
hebben we de eigen bijdragen die ouders betalen voor een fiets en/of een computer gebruikt
voor de dekking van de organisatiekosten. Dit jaar bleek dat niet nodig en is besloten deze
inkomsten ten gunste van de kosten voor de hulpvraag aan te wenden.
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
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. In 2020 zijn er 17 wekelijkse
spreekuren actief. De meeste spreekuren worden bemand door vrijwilligers van Meedoen maar
op vier locaties wordt het spreekuur ingevuld door welzijnspartijen. De gezinnen weten de weg
hiernaar toe goed te vinden. Helaas hebben we door Covid-19 moeten besluiten de spreekuren
tijdelijk te sluiten. Ouders kregen wel de gelegenheid hun aanvraag aan ons per post of per
email te sturen. Hierdoor kon het afhandelen van de aanvragen gewoon doorgang vinden. De
hoop is dat we in 2021 weer kunnen starten met het bemannen van de spreekuren.
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.
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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.

Leergeld Nederland
Sinds november 2019 was er weer een partnerschap met Leergeld Nederland. Dit partnerschap
is met ingang van juli 2020 omgezet in een volledig lidmaatschap van Leergeld NL.
Leergeld Nederland deelt relevante landelijke beleidsontwikkelingen met Stichting Meedoen in
Rotterdam en Stichting Meedoen in Rotterdam geeft informatie over haar resultaten met
Leergeld Nederland. Leergeld NL levert eind 2020 een nieuw registratieprogramma op en
Meedoen in Rotterdam zal hiernaar toe overstappen. Meedoen in Rotterdam hoopt hiermee een
grote stap richting professionalisering te maken. Het oude systeem had haar grenzen bereikt en
de pandemie heeft goed aangegeven dat digitaal werken een must is in deze tijd.
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Jaarverslag
Bijdragebeleid 2020
In 2020 is het bijdrage beleid bijgesteld. Door de Covid-19 pandemie werd er een groot beroep
gedaan op de stichting om bij te dragen aan de verstrekking van laptops t.b.v. volgen van
online lessen van kinderen. Eveneens werd er minder beroep gedaan op de vergoeding van
schoolreizen en zwemmen. Hierdoor was er de gelegenheid een en ander aan te passen. Het
bijdragebeleid voor 2020 is aldus vastgesteld:
1. Per kind worden per 12 maanden sportieve en andere verenigingsactiviteiten vergoed tot
een maximumbedrag van € 280. 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. (dit maximum is opgeheven in het tweede kwartaal van
2020).
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. (per tweede kwartaal worden alleen nog nieuwe Chromebooks verstrekt voor
kinderen vanaf groep 5. Er geldt geen maximum per gezin).
5. Per gezin wordt eenmaal een computer verstrekt. (vanaf het tweede kwartaal worden geen
PC’s meer verstrekt i.v.m. wijziging punt 4).
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.
9. Vanaf oktober 2020 is een abonnement op Squla mogelijk voor kinderen op het
basisonderwijs. Dit lesprogramma helpt om leerachterstanden te voorkomen.
Doelstelling 2020
De uiteindelijke operationele doelstelling is gesteld 10.565 aanvragen, waarvoor de gemeente
Rotterdam een subsidie van € 1.312.250 heeft verleend.
Deze doelstelling is als volgt gespecificeerd:
Aantal gehonoreerde aanvragen
Aantal afgewezen aanvragen
Doorverwijzingen
Totaal

8.250
875
1.440
10.565

Voor de honorering van 8.250 aanvragen werd een bedrag begroot van € 1.427.250 te dekken
uit de gemeentelijke subsidie ad € 1.312.250 en fondsbijdragen tot een bedrag van
€ 115.000.
Leveranciers
In 2020 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. In het eerste kwartaal bleek
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echter dat de huidige leverancier van computers niet meer aan de enorme vraag kon voldoen.
Meedoen in Rotterdam is daardoor met een nieuwe leverancier in zee gegaan, Heutink ICT
onderdeel van de Odin groep. Zij hebben enorm veel ervaring met het leveren van IT
oplossingen aan onderwijs. Kinderen ontvangen vanaf nu een nieuwe Chromebook die per
koerier bij de gezinnen wordt afgeleverd. Voor slechts een kleine verhoging van de prijs wordt
er een nieuw apparaat verstrekt wat in vele gevallen al binnen 1 week na afhandeling van de
aanvraag bij de ouders thuis wordt bezorgd.
Na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2020 blijken de volgende aantallen aanvragen te
zijn gerealiseerd:
Aantal Aanvragen

Gehonoreerde aanvragen
Doorverwijzingen
Afgewezen aanvragen
Nog te behandelen aanvragen
Totaal
Aantal kinderen
Aantal gezinnen

2020
Realisatie
6.784
1.410
1.292
387
9.873
6.648
4.403

2019
Begroot
8.250
1.440
875
10.565

Realisatie
6.814
1.447
820
435
9.516

Begroot
5.400
1.200
750
7.350

6.979
4.379

Figuur 1
In vergelijking met 2019 is het aantal aanvragen in 2020 niet of nauwelijks toegenomen. Dit
heeft meerdere redenen. Vanaf de eerste lock down is het aantal aanvragen zeer sterk
afgenomen. Er waren immers geen schoolreizen, de zwembaden en sportclubs waren dicht.
Vanaf september is het aantal aanvragen weer enorm toegenomen en is veel goedgemaakt
t.o.v. het eerste half jaar. Door de overstap naar het nieuwe systeem van Leergeld NL was het
niet mogelijk om in de maand december aanvragen af te handelen. Deze aanvragen zullen
echter begin 2021 worden afgehandeld.
2020 eindigen we met een positief saldo. Er zijn echter nog 387 aanvragen die in behandeling
zijn genomen in 2020. 361 betreffen. toekenningen waar de factuur nog voor ontvangen moet
worden (€ 168.790). Deze aanvragen zullen in 2021 worden afgehandeld en dit bedrag wordt
gereserveerd voor 2021. Dit geldt eveneens voor laptops en fietsen die zijn toegekend in 2020
en waar de factuur nog wordt verwacht (totaalbedrag van € 20.933).
Toelichting 10% afwijking van de begroting
1. Gehonoreerde aanvragen
In 2020 zijn 6.784 aanvragen gehonoreerd en 387 aanvragen die nog afgehandeld
moesten worden. Dit brengt het totaal op 7.171. Een negatieve afwijking van 13%.
Zoals hierboven al toegelicht kan deze afwijking worden toegeschreven aan de
pandemie (sluiting zwembaden, scholen), maar ook naar de overstap naar een nieuw
systeem waardoor we in de maand december geen aanvragen hebben kunnen
verwerken. Daarnaast is de gemiddelde prijs per aanvraag sterk gestegen hetgeen
betekende dat we met het beschikbare geld minder aanvragen konden toekennen (zie
ook blz. 9).
2. Doorverwezen aanvragen
Het aantal doorverwezen aanvragen is iets lager dan begroot, te weten 2%. Ook dit
komt door de lange sluiting van de sportclubs en culturele instellingen.
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3. Afgewezen aanvragen
Het aantal afgewezen aanvragen is 48% hoger dan begroot. Deze grote afwijking wordt
veroorzaakt door de pandemie. Veel aanvragen voor schoolreizen/werkweken gingen
uiteindelijk niet door. Deze aanvragen hebben wij moeten afwijzen. Dit wordt nader
toegelicht onder Reden afwijzing aanvraag (blz. 8)
4. Totaal aantal aanvragen
Begroot was om in 2020 10.565 aantal aanvragen af te handelen. Uiteindelijk zijn 9.486
(dit is exclusief 387 aanvragen die nog in behandeling waren) aanvragen behandeld.
Voor het eerst in vele jaren een negatieve afwijking van 6,5 %. Dit kan grotendeels
worden toegeschreven aan de noodgedwongen tijdelijke sluiting in december i.v.m. de
overstap naar een nieuw registratiesysteem.
Uit bovenstaand overzicht blijkt ook dat het aantal geholpen kinderen c.q. gezinnen min of meer
gelijk is gebleven. En dat is in lijn met het aantal aanvragen.
Uit onderstaand overzicht per uitkeringssoort blijkt dat de toename van het aantal aanvragen
vooral is gelegen laptops/chromebooks.
De gehonoreerde aanvragen zijn als volgt te specificeren naar uitkeringssoort:
Uitkeringssoort

2020
Aantal

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

1158
14
2
1355
1105
154
284
2.309
10
392
6.784

Bedrag in
€
49.778
2.733
405
428.101
204.040
21.939
79.062
606.346
2.000
11.6008
1.406.267

2019
Aantal

Bedrag in
€

2.620
30
1
1.940
854
331
1.038

165.249
5.183
308
503.589
152.766
69.922
238.618

6.814

1.135.635

Figuur 2
2020 geeft in veel opzichten een heel ander beeld t.o.v. voorgaande jaren. De reden hiervoor is
de pandemie. Er zijn zoals eerder gezegd minder aanvragen afgehandeld dan voorzien. Deels
door de verminderde vraag doordat veel sportclubs en zwembaden dicht waren en schoolreizen
geen doorgang vonden. De vraag naar devices voor online lessen is echter enorm gestegen.
Hierdoor is ook het gemiddelde bedrag per toegekende aanvraag fors gestegen t.o.v.
voorgaande jaren. Daar waar in 2019 nog veel aanvragen voor schoolreizen waren voor een
gemiddeld laag bedrag, waren deze aanvragen er in 2020 niet. De gemiddelde toekenning per
aanvraag is dan ook gestegen van € 166,- (2019) naar € 207,- (2020). Dit betekent ook dat
met het beschikbare budget minder aanvragen gehonoreerd kunnen worden omdat de
gemiddelde toekenning zo fors is gestegen.
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Reden afwijzing aanvraag
Het aantal afwijzingen is procentueel gestegen t.o.v. 2010 (van 8,6 naar 13,5). Dit komt door
o.a. de vele schoolreizen die geen doorgang konden vinden i.v.m. coronavirus. Maar ook een
groot aantal gezinnen dat geen nadere info opstuurde. Veel van deze aanvragen betroffen ook
schoolreizen en werkweken die niet doorgingen, waardoor ouders ook geen rekening of andere
aanvullende informatie hebben opgestuurd. Het totaaloverzicht van de afwijzingsgronden staat
in onderstaande specificatie:

Afwijzingsgronden
598

272

130
21

50

17

62
14

31

70

11

16

Figuur 3
Kenmerken van het cliëntenbestand
Meten is weten. 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 2020 een aanvraag indiende, betrof het 2717
eenoudergezinnen (2019: 2.648) en 1592 tweeoudergezinnen (201: 1.605) daarnaast nog 94
jongeren die zonder ouders verblijven in Nederland.
Van deze gezinnen waren 3463 gezinnen al bekend bij de stichting en 940 nieuwe gezinnen.
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De leeftijd van de kinderen voor wie een aanvraag is gehonoreerd staat in figuur 4.

Aantal kinderen
totaal 5.317
4%

15%

13%

15%

16%

15%

22%

4-5 jaar

6-7 jaar

8-9 jaar

10-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

> 16 jaar

Figuur 4
Onderverdeling gehonoreerde aanvragen naar inkomenssoort
Verreweg de meeste cliënten moeten rondkomen van een Wwb-uitkering (47% van de
huishoudens). Ten opzichte van 2019 (49%) is dit gedaald. Bij 14% is sprake van inkomsten uit
arbeid. Dit percentage is gestegen ten opzichte van 2019 gelijk gebleven. In absolute cijfers
geeft dit het volgende beeld:

2020
2500

2028

2000
1500
1000
500

658

619

397
96

316
47

40

166

36

0

Figuur 5
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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. De spreiding is zo goed als gelijk aan 2019.

POSTCODE VERDELING

555

692

183

208
66

24

51

158

184

387

503

563

829

4.403 GEZINNEN

Rozenburg

Hoogvliet

Hoek van Holland

Charlois

Ijsselmonde

Feijenoord

Pr. Alexander

Kralingen

Hillegersberg/Schiebroek

Overschie

Noord

Delfshaven

Centrum
Figuur 6
Fondsenwerving
Naast de substantiële bijdrage van de gemeente aan de financiering van de aanvragen heeft
Meedoen in Rotterdam zich ten doel gesteld om jaarlijks een bedrag van minimaal € 115.000
aan fondsbijdragen te verwerven.
Over 2020 heeft dit geresulteerd in een totaal aan bijdragen van fondsen en particulieren van
€ 133.152 na wervingskosten. Deze bijdragen werden o.a. ontvangen van de volgende fondsen:
Sint Laurensfonds

St. Elise Mathilde Fonds

Geef.nl

Sint Jansplaats

Weeshuis der Lutherse kerk

St. Aelwijn Florisz

Kobus BV

Snickers - de Bruijn Stichting

St Fonds der familie Antheunis

Tjallinga Weeshuis

Pieter de Joode

Sint Pierre Fourier

Bisdom Rotterdam

Renes Recycling

Daarnaast prijst het bestuur van Meedoen in Rotterdam zich gelukkig donaties te hebben
ontvangen van andere fondsen, bedrijven en particulieren, van wie veel anoniem wensen te
blijven.
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Jaarrekening 2020
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BALANS

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa
Computer hard- en software

169

620
169

Vorderingen op korte termijn
Nog te ontvangen bedragen

2.729

14.083
2.729

14.083

Liquide middelen
Kas
Bank - rekening courant

0

49

255.339

76.021

Bank - spaarrekening

87.894
255.339

163.964

258.237

178.667

PASSIVA

Schulden op korte termijn
Crediteuren

41.189

Vooruit ontvangen van fondsen

11.000

0

Te betalen loonheffing/ pensioenpremies

18.557

11.351

Te betalen personeelskosten

17.239

11.446

189.723

119.344

Te betalen hulpvraag
Kruisposten
Te betalen kosten

0

0

240

9.571

29.533
287.279

171.915

Fonds
Project 'Rotterdamse Kinderen vooruit'
Resultaat boekjaar

6.753

116.847

-35.795

-110.096
6.752
-29.042
258.237

178.667
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STAAT VAN
LASTEN 2020

BATEN

EN

ORGANISATIE

2020

begroting 2020

2019

32.911

15.000

14.042

451

16.045

16.045

16.085

15.000

17.203

31.629

12.500

13.233

2.753

3.000

12.165

2.500

76
920

Bureaukosten
Huur kantoor
Inventaris kantoor (incl. afschrijvingen)
Kantoorartikelen, incl. porti &
kopieerkosten)
Telefoon - en computerkosten
Kosten intermediairs
Public relations
Contributie Leergeld NL
Reiskosten (bureaumedewerkers)

1.425
659

453

Bestuurskosten

1.708

1.335

453

Ontvangen rente minus bankkosten

1.146

8.000

1.335

Accountantskosten

6.824

5.000

9.861

Diversen (onvoorzien)

9.738

10.000

0

105.329

88.833

85.333

255.600

263.500

223.039

967

2.000

478

39.717

6.250

12.783

Personele kosten
Salarislasten
Kosten salarisverwerking + boekhouding
Overige personeelskosten
Onvoorzien

10.000
296.284

178.000

236.300

400.613

281.750

321.633

410.785

410.785

268.955

7.000

6.500

13.792

35.000

46.104

417.785

452.285

328.851

17.172

81.702

7.218

Hulpvraag - benodigd bedrag

1.406.267

1.427.250

1.130.596

Subsidie gemeente Rotterdam
Ontvangen van fondsen (incl. kosten
sponsoring)
Eigen bijdrage pc/fiets

1.312.250

1.312.250

876.105

133.152

115.000

137.177

Totaal organisatiekosten
Dekking organisatiekosten
Subsidie gemeente Rotterdam
Derden
Eigen bijdrage pc/fiets

Overschot/ tekort op organisatie
HULPVRAAG

79.898

Overschot/ tekort op hulpvraag

119.033

0

-117.314

Overschot/ tekort

136.205

0

-110.096
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Algemeen
2020 stond in het teken van de verdere groei van het aantal te verstrekken hulpbijdragen
vanwege de toegenomen aandacht voor het armoede beleid in Rotterdam. Gezien de enorme
groei in 2019 is daarom een aanvullende subsidie aangevraagd om aan deze groei tegemoet
te komen.
Meedoen in Rotterdam ontving in 2020 € 1.312.250 aan subsidie voor te verstrekken
hulpvraag vanuit de Gemeente Rotterdam. Dit bedrag is volledig aangewend voor de betaling
van de hulpvraag.
Aan hulpvraag werd toegekend € 1.406.267. Beschikbaar was €1.525.300 dit betekent een
overschot van € 119.033 op de kosten voor de hulpvraag.
In vergelijking met voorgaande jaren zijn de organisatiekosten hoger. Per 1 januari 2021
wordt overgestapt naar het nieuwe registratiesysteem van Leergeld NL. Om dit te
bewerkstelligen zijn er kosten gemaakt voor de conversie. Daarnaast was er een langdurig
zieke medewerker en hebben we via het uitzendbureau ondersteuning moeten regelen. 2020
is afgesloten met een beperkt overschot op de organisatiekosten van € 17.172.
Verder huren wij vanaf februari 2020 een grotere kantoorruimte. Hierdoor zijn deze kosten
ook gestegen.
Tezamen met het overschot op de verstrekte hulpvraag van € 119.033, is het totale resultaat
over 2020 € 136.205.
Dit overschot is echter voor de dekking van reeds aangegane verplichtingen voor zwemlessen
ter hoogte van € 168.790.
In onze begroting voor 2020 waren de bijdragen van fondsen voor het verstrekken van
hulpvraag ingeschat op € 115.000. In 2020 is werkelijk van fondsen een bedrag van
€ 140.152 ontvangen, na aftrek van verwervingskosten. Dat is een surplus van € 25.152,ten opzichte van de begroting, ofwel 22%. Daarbij ontvingen wij ook
€ 7.000 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.
Daarnaast werd in 2020 al twee donaties ontvangen die voor 2021 zijn bestemd (€ 11.000,totaal).
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 en/of de kosten voor
de hulpvraag. Aangezien in 2020 een tekort dreigde op de hulpvraag omdat de gemiddelde
toegekende aanvraag veel hoger was, is besloten deze inkomsten te besteden aan de kosten
voor de hulpvraag.

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 2020
Te betalen sociale lasten en pensioenpremies
Het bedrag eind 2020 is als volgt opgebouwd:
Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Te betalen loonheffing
Saldo ultimo 2020

€
939
€ 17.618
€ 18.557

Deze bedragen worden begin 2021 betaald.
Te betalen personeelskosten
Het bedrag eind 2020 is als volgt opgebouwd:
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Saldo ultimo 2020

€
€
€

14.091
2.717
16.808

Het gereserveerde vakantiegeld wordt in mei 2021 uitbetaald.
Te betalen hulpvraag
Het bedrag eind 2020 is als volgt opgebouwd:
Toegezegde contributie zwemmen
Toegezegde Chromebooks
Reservering kosten fietsen
Saldo ultimo 2020

€ 168.790
€ 15.263
€
5.670
€ 189.723

Deze bedragen hebben betrekking op verplichtingen die Meedoen in Rotterdam
heeft op basis van toegekende aanvragen. De bedragen worden begin 2021
betaald.
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