Jaarverslag en Jaarrekening
2021
Stichting Meedoen in Rotterdam
“Alle kinderen doen mee”

“Ik wil jullie bedanken voor de laptops en de fietsen die jullie aan mijn kinderen hebben
gegeven. Wij zijn super blij en ik als moeder heel erg blij om de kinderen met een glimlach
te zien. Volgens mij zijn alle kinderen blij die het ook mee gemaakt hebben. Diep dank
vanuit mijn hart en ziel voor jullie administratie en jullie inzet voor de stichting. Het is
echt een opluchting voor mij.”

Januari 2022
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Jaarverslag St. Meedoen in Rotterdam 2021

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 chromebooks, 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 2021 uit vier leden, bestaande uit een
voorzitter, secretaris en penningmeester en een lid. In 2021 heeft een lid van het bestuur haar
functie neergelegd. Besloten is deze functie niet te vervullen en het bestuur bestaat nu uit 3
leden. Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden voor de Stichting geen
(onkosten)vergoeding of vacatiegeld.
Het rooster van aftreden is thans als volgt:
Naam

Functie

Benoeming

Einde termijn

Dhr. R.A. van der Laan
Dhr. H.J. van de Luitgaarden

Voorzitter
Penningmeester

12-12-2017
29-01-2020

12-12-2025
29-01-2024

Mevr. C.J.F.M. Keulen

Secretaris

29-01-2020

29-01-2024

In 2021 kwam het bestuur 10 keer in vergadering bijeen. Daarnaast is het bestuur
vertegenwoordigd geweest op verschillende externe bijeenkomsten en besprekingen.
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Bureau
De uitvoering van het bestuursbeleid is opgedragen aan het stafbureau. De staf bestond eind
2021 uit een coördinator en 5 medewerkers, in totaal 5,1 fte. Ten opzichte van 2020 is dit een
stijging van 0,4 fte.
Voor de personeels- en organisatiekosten ontving Meedoen in Rotterdam van de gemeente
Rotterdam over 2021 een subsidie van € 340.960. Van fondsen ontvingen wij in 2021, € 12.040
aan bijdragen voor organisatiekosten. Deze inkomsten tezamen met de eigen bijdragen voor
fietsen en chromebooks waren in 2021 toereikend om de totale organisatiekosten van
€ 340.184 te dekken. De organisatiekosten per behandelde aanvraag zijn gedaald van
€ 40,50 in 2020 naar € 30,95 in 2021.
In voorgaande jaren hebben we de eigen bijdragen, die ouders betalen voor een fiets en/of een
computer, alleen gebruikt voor de dekking van de organisatiekosten. Dit jaar hebben we
daarnaast een deel van deze opbrengst gebruikt voor de vergoeding van de hulpvraag. Het
restant van de eigen bijdrage is toegevoegd aan de spaarrekening om continuïteitsreserve op te
bouwen die de afgelopen jaren heeft ontbroken.

“We zijn ontzettend blij met de codes ze zijn er elke dag met Squla bezig”
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. In verband met de pandemie zijn er dit jaar echter
geen bijeenkomsten georganiseerd.
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. Eind 2021 zijn er 14-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. In 2021 zijn de spreekuren helaas een groot deel van het jaar
gesloten geweest. Vanaf september zijn deze weer operationeel. Ouders konden de aanvraag
via post of email aan ons toe sturen. Vanaf eind september is er eveneens een eenvoudig en
toegankelijk digitaal aanvraagformulier op de website geplaatst.
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.

“Wilde even laten weten de Chromebook voor mijn zoon binnen is. Dus maandag kunnen
we de leenlaptop inleveren en dat doet ons goed. Ik wilde jullie weer super bedanken want
voor een alleenstaande moeder is het soms best lastig allemaal. Dit maakt zoveel goed,
nogmaals super bedankt.”
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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. Het afgelopen jaar is er in verband met de pandemie en de daarbij horende
restricties weinig voorlichting gegeven.
Leergeld Nederland
Sinds november 2019 is er weer een partnerschap met Leergeld Nederland. Dit partnerschap is
met ingang van juli 2020 omgezet in een volledig lidmaatschap aan 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 leverde eind 2020 een nieuw registratiesysteem op waar vanaf
1 januari 2021 mee is gestart.
Donaties
In 2021 is meer geld gedoneerd dan in 2020. Ook is er dit jaar geld beschikbaar gekomen via
Leergeld NL. Meedoen in Rotterdam heeft o.a. een bijdrage mogen ontvangen van Stichting
Dorodarte en geld toegekend gekregen van SZW voor het project ‘Alle Kinderen doen Mee’.
Deze laatstgenoemde bijdrage was gekoppeld aan een doelstelling. Deze doelstelling is niet
helemaal behaald hetgeen betekent dat een deel van deze gelden teruggestort moeten worden.
Meedoen in Rotterdam is zeer verheugd dat in 2021 meer geld is ontvangen van particulieren
dan in voorgaande jaren. Enkele donateurs hebben zich voor langere termijn gecommitteerd
aan de Stichting.
Registratiesysteem
Op 1 januari is gestart met een nieuw registratiesysteem. Dit systeem dat is ontwikkeld door
Leergeld NL heeft ertoe bijgedragen dat het verwerken van aanvragen van intake tot betaling
snel en efficiënt gedaan kan worden. Daarnaast biedt dit programma ook de mogelijkheid om
online te werken. De conversie van het oude naar het nieuwe systeem is goed verlopen en 2021
heeft laten zien dat hiermee een grote stap richting verdere professionalisering is gezet.
In het verdere verslag kunt u lezen welke resultaten zijn behaald. Met ingang van 1 januari
2021 is onze organisatie overgestapt van een kasstelstel (kosten worden geboekt nadat we de
betaling uitvoeren) naar het factuurstelstel waarbij de kosten worden geboekt op het moment
dat we de toezegging doen aan het gezin. Hierdoor is de vergelijking met vorig jaar soms
moeilijk te maken. Dit zal per 1 januari 2023 wel kunnen. Daarom treft u in dit verslag
voornamelijk aantallen aan.
Telefoondienst
Vanaf 1 september is een telefoondienst ingeschakeld. Hierbij is de bereikbaarheid voor ouders
vergroot waardoor de beschikbaarheid van de medewerkers voor het afhandelen van de
aanvragen sterk is verbeterd.

“Superbedankt. Hier zijn we heel dankbaar voor en superblij mee.
Nog een fijne zonnige dag!”
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Jaarverslag
Bijdragebeleid 2021
In 2021 is het bijdrage beleid bijgesteld. Het bijdragebeleid voor 2021 is aldus vastgesteld:
1. Eénmalig per kind een fiets vanaf de middelbare school.
2. Eénmalig per kind een chromebook voor kinderen vanaf 10 jaar.
Bij de verstrekking van fietsen en chromebooks wordt van de aanvragers een eigen bijdrage
gevraagd van € 30. In uitzonderingsgevallen - zoals in geval van schuldsanering - kan van
de verplichting tot de eigen bijdrage worden afgezien.
3. Een vergoeding voor het volgen van zwemlessen wordt verleend voor kinderen vanaf
5 jaar voor een maximum van € 500 per kind.
4. Vergoeding van de ouderbijdrage aan een schoolreis/kamp/werkweek met een maximum
van € 225 per schooljaar per kind.
5. Abonnement Squla voor kinderen op het basisonderwijs. Dit lesprogramma helpt om
leerachterstanden te voorkomen.
6. 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.
7. 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.
8. Jarige Job verjaardagsbox. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Meedoen in
Rotterdam dient deze aanvragen in bij St. Jarige Job die ervoor zorgen dat de
verjaardagsbox bij het gezin komt.
Doelstelling 2021
De uiteindelijke operationele doelstelling is gesteld op 10.821 aanvragen, waarvoor de gemeente
Rotterdam een subsidie van € 1.957.139 heeft verleend.
Deze doelstelling is als volgt gespecificeerd:
Aantal gehonoreerde aanvragen
Aantal afgewezen aanvragen
Doorverwijzingen
Totaal

8.321
1.000
1.500
10.821

Voor de honorering van 8.321 aanvragen werd een bedrag begroot van € 2.155.139 te dekken
uit de gemeentelijke subsidie ad € 1.957.139 en fondsbijdragen tot een bedrag van
€ 168.000 en ontvangen eigen bijdrage van € 30.000.

“Wij willen jullie heel erg bedanken voor de vergoeding van de brugklaswerkweek. En
natuurlijk ook voor de geweldige Chromebook. Wat een super verrassing!! Hij heeft hem
vandaag meteen in gebruik genomen en zelfs al informatie opgezocht voor zijn huiswerk!
Heel dankbaar zijn we!”
Leveranciers
In 2021 is goed samengewerkt met de twee fietsenleveranciers en Heutink ICT. Zij hebben
ervoor gezorgd dat er weer een enorm aantal fietsen en chromebooks zijn verstrekt.
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Aantal behandelde aanvragen
Na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2021 blijken de volgende aantallen aanvragen te
zijn gerealiseerd:
Aantal Aanvragen

2021

2020

Realisatie

Begroot

Realisatie

Begroot

8.446
1.487
748
309
10.990

8.321
1.500
1.000

6.784
1.410
1.292
387
9.873

8.250
1.440
875
10.565

Aantal aanvragen met betaalverplichting
Doorverwijzingen
Afgewezen aanvragen
Openstaande aanvragen einde jaar
Totaal aantal beoordelingen

10.821

In vergelijking met 2020 is het aantal aanvragen met betaalverplichting in 2021 flink
toegenomen. Ondanks dat de spreekuren voor lange tijd waren gesloten heeft dit niet tot
minder aanvragen geleid. In september is een online aanvraagformulier in werking gesteld.
Hiermee hebben we ervoor gezorgd dat aanvragen vollediger bij ons binnen komen. Ook is het
voor veel ouders die geen hulp nodig hebben erg praktisch om zo de aanvragen bij ons in te
dienen. Vanaf september is het aantal aanvragen weer enorm toegenomen en is veel
goedgemaakt t.o.v. het eerste half jaar.
Aantal aanvragen per maand
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Toelichting 10% afwijking van de begroting
Hulpvragen:
Er is geen afwijking van meer dan 10% in de behaalde aantallen verwerkte hulpvragen.
Organisatiekosten:
De werkelijke organisatiekosten wijken 11% af van de begroting. De belangrijkste redenen:
- doordat de spreekuren veel dicht zijn geweest is de vergoeding voor de vrijwilligers lager.
- door verdere digitalisering minder geld aan porti en briefpapier uitgegeven.
Kosten voor de hulpvraag is 11,9% lager uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat we minder
aanvragen hebben gehonoreerd dan begroot.

7
Jaarverslag St. Meedoen in Rotterdam 2021

Unieke geholpen kinderen en gezinnen
In 2021 hebben wij 4395 unieke gezinnen geholpen. Hiervan zijn 6792 unieke kinderen
geholpen met één of meer aanvragen. De gemiddelde toekenning per kind bedroeg € 279,-. De
gemiddelde toekenning per gehonoreerde aanvraag bedroeg € 225,-, ten opzichte van € 207 in
2020. Deze stijging wordt verklaard door de vele aanvragen voor zwemles en chromebooks.
De gehonoreerde aanvragen zijn als volgt te specificeren naar uitkeringssoort:
Uitkeringssoort
Aantal
Schoolreizen/werkweek/kamp
Contributie/lesgeld sport e.a.
Contributie cultuur
Zwemmen
Fietsen
Computers
Laptops
Chromebooks
Talentbijdrage
Squla

2021
Bedrag in
€

920

64.062
-

2.683
1.157
2.480
12
1.194

895.709
179.998
722.862
2.300
34.831

Aantal

2020
Bedrag in
€

1.158
14
2
1.355
1.105
154
284
2.309
10
392

49.778
2.733
405
428.101
204.040
21.939
79.062
606.346
2.000
11.863

“Bedankt voor de prachtige fiets die jullie aan ons hebben gegeven.
We zijn jullie erg dankbaar.”
Leeftijd kinderen
In totaal staan 31.278 kinderen bij ons geregistreerd. Op moment van schrijven van dit verslag
zijn 10.930 kinderen 18 jaar en ouder. In onderstaande afbeelding is de verdeling van de
kinderen van 0 tot en met 17 jaar weergegeven. De kinderen tot 4 jaar komen niet aanmerking
voor een vergoeding, maar zijn al wel bij ons geregistreerd.

Aantal kinderen
1%

5%

0-3 jaar

11%
17%

4-5 jaar

6-7 jaar

14%

18%

8-9 jaar
10-11 jaar

17%

17%

12-13 jaar
14-15 jaar
16- 17 jaar
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Gezinssamenstelling
Sinds de oprichting heeft onze stichting 13.817 gezinnen geregistreerd. De gezinssamenstelling
is als volgt:
9378
éénoudergezinnen
4410
tweeoudergezinnen
18
afwijkende gezinsvorm/nog te bepalen
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 flink bedrag aan fondsbijdragen te
verwerven. Over 2021 heeft dit geresulteerd in een totaal aan bijdragen van fondsen en
particulieren van € 206.819 na wervingskosten. Deze bijdragen werden o.a. ontvangen van de
volgende fondsen:
Sint Laurensfonds

Sint Pierre Fourier

Weeshuis der Lutherse Kerk

St Dorodarte

Robeco

KNR-PIN

Lions Club Rotterdam Hot

Thcai International

PG Martens Stichting

St Facilicom Foundation

St Elise Mathilde

Pieter de Joode

St Fonds der familie Antheunis

St Aelwijn Florisz

St Tjallinga Weeshuis

St Jansplaats

St Zonnige Jeugd

Wiggers van Kerchem

Mr A. Fentener van Vlissingen Fonds

Van der Mandele Stichting

Snickers - de Bruijn Stichting

Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam

Marion G. Polak Stichting

St Fonds NRC Handelsbladlezers

Geef.nl

Renes Recycling

Dit jaar is er eveneens geld beschikbaar gesteld door SZW het project alle kinderen doen mee.
Wij hebben een bijdrage ontvangen van € 33.840 ontvangen, deels voor hulpvraag en een deel
voor de organisatiekosten. In 2022 zullen wij nogmaals de helft van dit bedrag ontvangen,
omdat veel van deze kinderen ook in het nieuwe jaar een beroep op onze stichting zullen doen.
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.

“We willen u en de donateurs uit de grond van ons hart bedanken! Onze zoon heeft
vandaag zijn chromebook gekregen! Dit doet hem echt heel erg goed! En gaat dit zeker de
komende tijden gebruiken voor school!”
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Jaarrekening 2021
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BALANS
ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Computer hard- en software

0

169

0

169

Vorderingen op korte termijn
Nog te ontvangen bedragen

796

2.729
796

2.729

Liquide middelen
Kas

0

0

Bank - rekening courant

695.306

255.339

Bank - spaarrekening

130.400

0
825.706

255.339

826.502

258.237

PASSIVA

Schulden op korte termijn
Crediteuren

15.044

41.189

5.000

11.000

Te betalen loonheffing/ pensioenpremies

11.375

18.557

Te betalen personeelskosten

11.103

17.239

305.010

189.723

0

0

Vooruit ontvangen van fondsen

Te betalen hulpvraag
Kruisposten
Te betalen kosten

78.946

9.571
426.478

287.279

Fonds
Project 'Rotterdamse Kinderen vooruit'
Reserve organisatiekosten

357.208

-29.042

42.816

0

400.024

-29.042

826.502

258.237
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ORGANISATIE

2021

begroting 2021

2020

27.640

33.000

32.911

Bureaukosten
Huur kantoor
Inventaris kantoor (incl. afschrijvingen)

0

0

451

Kantoorartikelen, incl. porti & kopieerkosten)

10.425

16.000

16.085

Telefoon - en computerkosten

12.227

11.000

31.629

3.592

12.000

2.753

Kosten intermediairs
Public relations

0

3.500

0

2.850

0

1425

Reiskosten (bureaumedewerkers)

174

500

659

Bestuurskosten

437

1.000

1708

Contributie Leergeld NL

Administratiekosten

0

4.000

0

Ontvangen rente minus bankkosten

2.531

1.500

1.146

Accountantskosten

6.606

4.500

6.824

13.576

13.000

9738

80.059

100.000

105.329

262.791

264.000

255.600

Kosten salarisverwerking + boekhouding

1.131

1.000

967

Overige personeelskosten

1.638

3.000

39.717

0

15.000

0

265.560

283.000

296.284

345.619

383.000

401.613

340.960

340.960

410.785

5.040

0

0

Ontvangen van fondsen (incl. kosten sponsoring)

12.040

12.040

7.000

Eigen bijdrage pc/fiets

30.000

30.000

0

388.040

383.000

417.785

42.421

0

16.172

Diversen (onvoorzien)

Personele kosten
Salarislasten

Onvoorzien

Totaal organisatiekosten

Dekking organisatiekosten
Subsidie gemeente Rotterdam
Subsidie SZW - alle kinderen doen mee

Overschot/ tekort op organisatie

HULPVRAAG
Te betalen kosten hulpvraag

1.847.494

2.155.139 1.406.267

Subsidie gemeente Rotterdam

1.957.139

1.957.139 1.312.250

Subsidie SZW - alle kinderen doen mee

28.800

0

0

194.779

168.000

133.152

53.420

30.000

79.898

Overschot/ tekort op hulpvraag

386.644

0

119.033

Overschot/ tekort

429.064

0

135.205

Ontvangen van fondsen (incl. kosten sponsoring)
Eigen bijdrage pc/fiets
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Algemeen
2021 stond in het teken van de verdere groei van het aantal te verstrekken hulpbijdragen
vanwege de toegenomen aandacht voor het armoedebeleid in Rotterdam.
In totaal heeft Meedoen in Rotterdam € 2.298.099 in 2021 aan subsidie van de gemeente
Rotterdam ontvangen voor de dekking van de organisatiekosten en kosten hulpvraag. Er is
echter € 51.901 meer ontvangen dan gevraagd. Het teveel ontvangen bedrag is niet
opgenomen in de baten. Het teveel ontvangen bedrag van € 51.901 staat verantwoord onder
de post nog te betalen bedragen.
Naast de subsidie van de gemeente Rotterdam ontvingen wij van SZW een subsidie van
€ 28.800. Hiervan is € 5.040 bestemd voor organisatiekosten. Er was meer subsidie
ontvangen, maar de aan de donatie gekoppelde doelstelling is niet helemaal behaald.
Hierdoor moet er een bedrag worden teruggestort. Dit bedrag is opgenomen als schuld.
Aan te betalen kosten hulpvraag werd toegekend € 1.847.494. Beschikbaar was € 2.234.138.
Dit betekent een overschot van € 386.644 op de kosten voor de hulpvraag.
Organisatiekosten
In vergelijking met de begroting zijn de totale organisatiekosten met € 37.381, 9,8% lager
uitgevallen.
De bureaukosten zijn € 19.941, te weten 19,9%, lager uitgevallen. Dit daling komt vooral
door de lagere uitgaven voor de onkosten van vrijwilligers, aangezien de spreekuren veel
gesloten zijn geweest. Ook worden de gezinnen veelal geïnformeerd per email, dus de kosten
voor postzegels en briefpapier zijn lager. De administratiekosten zijn eveneens lager. De
ondersteuning op dit vlak is pas in 2022 van kracht. Dit laat zien dat we met het nieuwe
registratiesysteem meer aanvragen kunnen afhandelen en de organisatiekosten niet
evenredig meestijgen. De organisatiekosten per behandelde aanvraag zijn gedaald van
€ 40,67 in 2020 naar € 31,45 in 2021.
De personele kosten zijn € 17.440 lager uitgevallen, een verschil van 6,2 %. Dit komt omdat
de post onvoorzien niet is gebruikt.
Tezamen met het overschot op de verstrekte hulpvraag, is het totale resultaat over 2021
€ 379.731.
In onze begroting voor 2021 waren de bijdragen van fondsen voor het verstrekken van
hulpvraag ingeschat op € 168.000. In 2021 is werkelijk van fondsen een bedrag van
€ 199.619 (170.819 ontvangen fondsen plus € 28.800 (via Leergeld NL een donatie van
SZW), na aftrek van verwervingskosten. Dat is een surplus van € 31.619 ten opzichte van de
begroting, ofwel 18,9 %. Daarbij ontvingen wij ook € 12.040 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 werden in 2021 al drie donaties ontvangen die voor 2022 zijn bestemd (€ 5.000
totaal).
Voor de verstrekking van fietsen en pc’s wordt aan de aanvragers een eigen bijdrage
gevraagd van € 30 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 2021 een tekort dreigde op de hulpvraag, omdat de gemiddelde
toegekende aanvraag veel hoger was, is besloten deze inkomsten deels te besteden aan de
kosten voor de hulpvraag. Begroot was € 60.000 van de eigen bijdrage te besteden aan resp.
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€ 30.000 voor de kosten van de organisatie en € 30.000 voor kosten van de hulpvraag.
Daadwerkelijk is € 53.420 gerealiseerd, een positief verschil van € 23.420, te weten 39%.
Het saldo zal worden toegevoegd aan de reserves om een de continuïteit van de stichting te
waarborgen.

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 2021
Fonds
Het resultaat van het boekjaar 2021 is € 429.064. Hiervan is € 357.208 is toegevoegd aan het
fonds ‘Rotterdamse kinderen vooruit’. € 42.816 zal worden toegevoegd aan de reserve
organisatiekosten, om de continuïteit van de stichting te waarborgen.
Te betalen sociale lasten en pensioenpremies
Het bedrag eind 2021 is als volgt opgebouwd:
Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Te betalen loonheffing
Saldo ultimo 2021

€
€
€

620
10.755
11.375

€
€
€

8.386
2.717
11.103

Deze bedragen worden begin 2022 betaald.
Te betalen personeelskosten
Het bedrag eind 2021 is als volgt opgebouwd:
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Saldo ultimo 2021
Het gereserveerde vakantiegeld wordt in mei 2022 uitbetaald.
Te betalen hulpvraag
Nog te betalen hulpvragen saldo ultimo 2021

€ 305.010
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