Stichting Wij Zijn Rotterdam

Jaarverslag 2021

Getekend in de Kunsthal door Pris Roos, Stadstekenaar 2020
Pris Roos (1984) is een Rotterdamse die met beide benen in de samenleving staat. De verhalen waar
normaal geen gehoor voor is, vinden hun weg in haar tekeningen. Haar kleurrijke portretten doen denken
aan de Afrikaandermarkt en bruisende toko’s, dezelfde waarmee Pris is opgegroeid. Zij kijkt écht naar
mensen, waar komen zij vandaag, welke reis hebben zij afgelegd? En legt dit vast in heel directe beelden.
(bron: https://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/stadstekenaars-2020-bekend-pris-roos-erico-smit-en-frankstoks
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Bestuursverslag 2021
Het bestuur van de stichting Wij Zijn Rotterdam bestaat uit ten minste 1 en maximaal 5 personen
met inbegrip van de voorzitter van het bestuur. Over het jaar 2021 bestond het bestuur uit vier
personen:
1.
2.
3.
4.

Lisette Magis (voorzitter)
Patrick van Thiel (secretaris)
Maarten Melis (penningmeester)
Jan Paffen (algemeen bestuurslid)

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bestuurders van de stichting zetten zich
vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning voor hun taken.
In 2021 is bestuur vier keer officieel in vergadering bij elkaar geweest en van iedere vergadering
zijn notulen gemaakt. Eenmaal is er samen met de RvT vergaderd. Op diverse momenten is er
daarnaast contact geweest via mail, whatsapp en anderszins.
Terugkerende onderwerpen die in het afgelopen jaar zijn besproken:
1. Afwikkeling lening van het Laurensfonds
2. Governance en verdere professionalisatie van de organisatie
3. Fondsenwerving en toekenningsbesluiten van Stichting naar Werkplaatsen
4. Diverse lopende zaken waaronder ook de performance van de Werkplaatsen
Ad 1
Veel aandacht is uitgegaan naar de afwikkeling van deze lening. Veel dank zijn wij verschuldigd
aan het Laurensfonds bij die afwikkeling.
Ad 2
Diverse malen is gesproken over manieren om steeds weer een stapje professioneler te acteren
als stichting. In 2021 zijn er weer goede extra stappen gezet.
Ad 3
Wij werven middelen voor de opzet en het draaiend houden van de ambachtelijke werkplaatsen.
Deze gelden worden gebruikt als (start)kapitaal voor de benodigde investeringen om een
werkplaats te starten en te kunnen door ontwikkelen. Tevens wordt een deel van deze gelden
gebruikt om de Stichting in stand te houden. Hierbij wordt samengewerkt met uiteenlopende
partners, fondsen, zorginstellingen, overheden, bedrijven en particulieren. De werving van geld
gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties,
zowel privé als zakelijk. In 2021 is de samenwerking Onbegrensde Zaken gecontinueerd. De
samenwerking begint zeer goede vruchten af te werpen.

Het bestuur. Van links naar rechts: Lisette Magis, Maarten Melis, Patrick van Thiel en Jan Paffen
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Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het
Bestuur. Tevens ziet zij toe op een ordelijk en integer bestuur van de Stichting door het Bestuur.
De Raad van Toezicht denkt mee over het beleid en de strategie van de Stichting en houdt
eveneens toezicht op uitgaven de stichting. Raad van Toezicht zet zich vrijwillig in, ze ontvangen
geen beloning. De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2021 als volgt:
1. Marianne Vennik (voorzitter)
2. Andrea Breebaart (penningmeester)
3. Caroline Mahutte (secretaris)
In 2021 is door de Raad van Toezicht enkele malen op individuele basis informeel bijgesproken
door de Voorzitter van het Bestuur. Er is één formele vergaderingen geweest van Bestuur en Raad
van Toezicht. Daarbij werd het bestuur decharge verleend over 2020. Er is tijdens die vergadering
ook gesproken over de relatie bestuur & RvT. Afgesproken werd dat de RvT de notulen van de
bestuursvergaderingen ontvangt.

4

Sociaal verslag
Het idee van Stichting Wij zijn Rotterdam is simpel: motiveer mensen en geef ze hun geloof in
eigen kunnen terug. Zelfstandig betaald werk bevordert de fysieke én psychische gezondheid.
Bakkers- en Bouwerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam wisten de afgelopen jaren meer dan vijftig
mensen uit de langdurige bijstand naar duurzaam betaald werk te laten doorgroeien. Ook is er een
groeiende groep van ongedocumenteerde mensen die hun dagen zinnig willen vullen. Door zich in
te zetten voor de maatschappij hopen we samen dat de kans op een paspoort vergroot wordt.
Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Voor wat betreft de Bakkerswerkplaats > Met een vergoeding van Pameijer voor de kapitaallasten
hebben we 7% van de omzet via andere kanalen georganiseerd. Zeven jaar is met man en macht
gewerkt om alle kosten uit de omzet te betalen. Dat gaat helaas niet uit. Het spanningsveld zit in
winstgevend zijn én ook het opleidingsgeld moeten betalen.” Vandaar dat we begin 2021 de hulp
hebben ingeroepen van Onbegrensde zaken. Een zeer kundig bedrijf dat ons helpt een financiële
bijdrage te organiseren voor de begeleiding van leerlingen.
Hieronder de 8 mensen die in 2021 opgeleid zijn bij Bakkerswerkplaats:
1. Syrische man, werk fit maken. 1/2 dag per week naast zijn drukke taallessen. Hij is uitgestroomd
naar betaalde baan.
2. Jonge vrouw zonder paspoort, werkervaringsplaats, 4 halve dagen. Zij heeft toestemming te
gaan studeren in sept 2022.
3. Dame uit Eritrea, werk fit maken, 4 uur per week.
4. Dame uit Azerbedjaan, werkfit, 4 tot 8 uur per week
5. Nederlandse dame BBL contract na werkervaringsjaar
6. Nederlandse dame, contract als bakkersleerling
7. Chinese dame, bekend van dagbesteding contract 30 uur 50% loonwaarde
8. Iraakse man, bekend als vrijwillige chauffeur heeft proef periode voor garantiebaan, wordt 35
uur contract.
Leerlingen hebben gemiddeld 1 uur per dag 1 op 1 uitleg van leermeester. Deze kosten zijn niet in
de producten mee te bakken of te verspijkeren. Daarom zijn we heel blij dat Instituut Gak, het de
Groot fonds als ook RIKX en Lerak ons dit jaar gesteund hebben.
Verder is er van de winst in 2021 een grotere oven gekocht. De productiecapaciteit is met 50%
toegenomen. We hebben om vrienden te blijven met onze boven buren een goede lucht afzuiging
geïnstalleerd om de daglange brood geur te beperken. Verder is er geïnvesteerd in koeling en
extra vries capaciteit om het kleingoed degelijk te bewaren. En als laatste is geïnvesteerd in extra
productieruimte voor nieuwe producten.
Want we helpen mensen en personen een stapje verder en ook startende ondernemers geven we
de kans te starten. Zo is afgelopen jaar Une baguette sil vous plais in onze ovens tot stand
gekomen en zijn we een samenwerking gestart met Bara Box.
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Bouwerswerkplaats
Voor wat betreft de Bouwerswerkplaats > Met een bijdrage van Couleur Locale, RIKX, Mundo
Crastino Meliori en Dura Charity Fonds voor de beschermmiddelen en kleding hebben we 7% van
de omzet via andere kanalen georganiseerd. Drie jaar zijn alle kosten uit de omzet betaald. Dat
gaat helaas niet uit als je machines wil vernieuwen. Het spanningsveld zit in winstgevend zijn én
ook het opleidingsgeld moeten betalen.” Vandaar dat we begin 2021 ook voor de
Bouwerswerkplaats op dit vlak de hulp hebben ingeroepen van Onbegrensde zaken. En daarbij
hebben we ook het opleidings model aangepast aan huidige wensen.
Het door Bouwerswerkplaats aangekochtte pand in Bloemhof is het grootste deel van 2021
verbouwd. Pand is verkocht aan een eigenaar met een groot sociaal hart. Hij wil de kamers in
bruikleen geven aan mensen die geen huis of kamer hebben en bezig zijn aan hun toekomst te
bouwen.
De instroom van leerlingen was in 2021 heel laag vanwege covid. Wel is er een samenwerking
aangegaan met Discovery College en het Leerwerkakkoord. Deze laatstegenoemde pilot is met
een instroom van 5 personen bij Bouwerswerkplaats afgerond. De ervaring met opleiden van
mensen met behoud van uitkering is wankel, mensen hebben financiele problemen en kunnen niet
makkelijk twee maanden investeren zonder salaris. Dat is de reden dat we in het laatste kwartaal
van 2021 het model hebben aangepast. Mensen lopen 2 a 4 weken stage en bij motivatie, inzet en
op tijd komen volgt er een jaarcontract.
Hieronder de 12 mensen die in 2021 opgeleid zijn bij Bouwerswerkplaats:
1. Via collega Sociaal ondernemer een jongeman met grote slaapproblemen ingestroomd,
uiteindelijk in slaap therapie gegaan. Zijn geschiedenis is dat hij opgegroeid is in
pleeggezinnen en alle begeleiding van gemeente gevolgd en gehad heeft.
2. Jongeman zonder huis en heel veel onrust ingestroomd, zocht meer intensief werk vanwege
slaap problematiek.
3. Jongeman van 21 jaar, al twee jaar thuis met een klein baantje bij Jumbo, VSO school
afgerond maar geen passend werk. Jaarcontract bij Bouwerswerkplaats.
4. Jongeman uit Senegal, is gestart met BBL voor schilderen, echter Bouwerswerkplaats heeft
geen bevoegde leermeester dus jongeman nu zonder BBL in dienst. Jaarcontract bij
Bouwerswerkplaats.
5. Jongeman met detentie verleden ingestroomd, harde werker en wil iets van toekomst maken,
jaar contract bij Bouwerswerkplaats.
6. Leerling van VSO school voor 1 jaar als stagiair ingestroomd. Een autistische jongen die
kleine stapjes maakt in het assisteren van de timmerman.
7. Leerling via Techniek College met autisme. Het werken bij Bouwerswerkplaats was te veel
voor hem, zoveel verschillende prikkels.
8. Man uit Eritrea, harde werker alleen taal was een grote barriere voor de veiligheid van alle
andere teamleden, na twee weken gestopt.
9. Stagiaire MBO start-opleiding, twee dagen stagelopen. De inzet en motivatie om te leren zijn
erg laag, misschien een cultuur kwestie dat er geen initiatief is, leren amper woorden in
Nederlands bij.
10. Stagiaire MBO start-opleiding, twee dagen stage lopen. De inzet en motivatie om te leren zijn
erg laag, misschien een cultuur kwestie dat er geen initiatief is, leren amper woorden in
Nederlands bij.
11. Meisje twee maanden op proef om te kijken of zij het fysieke werk aankon, helaas was dat niet
mogelijk.
12. Jongen die ook een flinke rugzak heeft en angst stoornissen na twee weken een jaarcontract.
Leerlingen hebben gemiddeld 1 uur per dag 1 op 1 uitleg van leermeester. Deze kosten zijn niet in
de producten te verspijkeren. Daarom zijn we heel blij met de bijdragen die we van fondsen krijgen
voor de aanschaf van gereedschappen en machines voor de leerlingen.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam
Sumatraweg 22
3072ZS Rotterdam
ROTTERDAM, 27 juni 2022
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2021 van uw onderneming.
De jaarrekening 2021 van Stichting Wij Zijn Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2021 en de winst- en verliesrekening over 2021, met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij
het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie
aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd
vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij
door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook
ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Hoogachtend,

VitalCampus B.V.
Niek Ritzen
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Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting Wij Zijn Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen
bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(BW) . Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Wij Zijn Rotterdam. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in
de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen
dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Hoogachtend,
ROTTERDAM, 26 juni 2022
VitalCampus B.V.
Way-Sjie Yeung
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Jaarrekening 2021 van Stichting Wij Zijn Rotterdam

1 Algemeen
Deze jaarrekening is op commerciële cijfers gebaseerd.
De stichting Stichting Wij Zijn Rotterdam heeft de volgende handelsnamen: Stichting Wij Zijn Rotterdam.
De stichting is gezeteld in Rotterdam.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60394617.
Het bestuur van de Stichting Wij Zijn Rotterdam bestaat uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

Lisette Magis
Maarten Melis
Patrick van Thiel
Jan Paffen

Activiteiten
De organisatie heeft als SBI-code 88999 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Wij Zijn Rotterdam bevordert arbeidsparticipatie middels het opstarten van zogenaamde werkplaatsen. Dit zijn
kleinschalige omgevingen waar het leren van een ambacht en het ontwikkelen van zelfvertrouwen hand in hand gaan. Na
7 jaar hard werken blijkt dat deze aanpak werkt. Inmiddels zijn er twee werkplaatsen actief. Een Bakkerswerkplaats en
een Bouwerswerkplaats.
Uitgangspunt voor de werkplaatsen is impact maken vanuit een maatschappelijk oogpunt. De filosofie van de Stichting
Wij Zijn Rotterdam en de werkplaatsen heeft bestaansrecht. Na 7 jaar zijn 50 mensen opgeleid en doorgestroomd naar
een betaalde baan. Je zou kunnen zeggen dat we op die manier voor o.a. de gemeente veel geld hebben bespaard aan
uitkeringen, begeleiding et cetera. Onze inschatting is dat dit als snel gaat om ruim 1 miljoen euro.
De twee werkplaatsen zijn BV’s en staan op eigen benen. Dit is mede zo opgezet vanuit risicobeheersing. En dat is maar
goed ook want, het kost heel veel moeite om werkplaatsen (commercieel) goed te laten draaien. Het succes ontstaat
vanuit een zeer fragiel evenwicht. Financieel is er eigenlijk altijd stress. De businesscase van een werkplaats is
structureel heel moeilijk. Het verdienmodel van de Bakkerswerkplaats verschilt van die van de Bouwerswerkplaats,
maar in beide gevallen is het moeilijk om ze naar een hoger niveau te tillen omdat de baten niet bij de werkplaatsen
liggen maar bij gemeente en zorginstelling.
Voor de komende jaren realiseren we ons dat zonder financiële waardering voor het opleidingswerk wat we doen, het
ingewikkeld blijft. We werken toe naar een meervoudig verdienmodel. Betaling voor het opleiden, betaling voor de
doorstroom naar werkgever en betaling voor de diensten of producten. Als een werkplaats winst maakt, vloeit een
percentage van de winst van de betreffende werkplaats naar de stichting.
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2 Jaarrekening
2.1 Balans per 31-12-2021

na resultaatbestemming
31-12-2021

Activa

€
Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen op
gelieerde organisaties

€

31-12-2020
€

25.000

€

50.000
25.000

Vorderingen
Kortlopende vorderingen op
gelieerde organisaties
Overige vorderingen

50.000

5.450

5.450

0

550
5.450

6.000

19.332

54.263

49.782

110.263

Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

49.097

€

59.565
49.097

Kortlopende schulden

59.565

Overige kortlopende schulden

685

Totaal passiva

50.698
685

50.698

49.782

110.263
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2.2 Staat van baten en lasten 2021
Realisatie 2021

€

€

Begroting 2021

€

€

Realisatie 2020

€

€

Baten
Baten van partiulieren
Baten van fondsen
Baten van bedrijven
Overige baten

1.040
53.800
5.000
13

5.000
25.000

8.452
0

10.000
0

80.000
0
40.000

59.853

88.452

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling ondersteuning
Bouwerswerkplaats Wij Zijn
Rotterdam B.V.
Doelstelling ondersteuning
Bakkerswerkplaats Wij Zijn
Rotterdam B.V.

38.800

14.000

20.000

14.000

15.000

.

-58.800

-15.000

-28.000

Beheerskosten
Wervingskosten en
promotiekosten

4.578

6.000

6.530

6.393

6.000

5.788

Beheer- en
administratiekosten

Resultaat

-10.971

-12.000

-12.318

-9.918

0

61.134
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2.3 Grondslagen van de jaarrekening
2.3.1 Algemene grondslagen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in
het bijzonder de richtlijnen conform RJ640. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Algemene resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten, van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente
rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.3 Grondslagen voor de balanswaardering passiva
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

2.3.4 Algemene toelichtingen
Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Wij Zijn Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit:
- Het bevorderen van werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en sociale cohesie, door middel van het creëren van
(leermeester- gezel) werkplaatsen in wijken die extra aandacht kunnen gebruiken binnen de gemeente Rotterdam.
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2.4 Het bestuur
2.4.1 Specificatie bestuurder(s)
Naam voorzitter

Lisette Magis

Lisette Magis (voorzitter) heeft geen schuld aan de stichting.
Vorderingen van Lisette Magis op de stichting.

Ontvangen rente

Bedrag vordering

0

685

R/C directie

0

Naam bestuurslid
Jan Paffen heeft geen schuld aan de stichting.

Jan Paffen

Jan Paffen heeft geen vordering op de stichting.
Naam secretaris

Patrick van Thiel

Patrick van Thiel heeft geen schuld aan de stichting.
Patrick van Thiel heeft geen vordering op de stichting.
Naam penningmeester
Maarten Melis heeft geen schuld aan de stichting.

Maarten Melis

Maarten Melis heeft geen vordering op de stichting.
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2.5 Toelichting balans activa
2.5.1 Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen op gelieerde organisaties

31-12-2021

31-12-2020

25.000

50.000

25.000

50.000

31-12-2021

31-12-2020

Rekening Courant Bouwerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V.

4.450

4.450

Rekening Courant Bakkerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V.

1.000

1.000

5.450

5.450

31-12-2021

31-12-2020

0

550

0

550

31-12-2021

31-12-2020

19.332

54.263

19.332

54.263

Lening aan de Bouwerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V. u/g

2.5.2 Vorderingen
Kortlopende vorderingen op gelieerde organisaties

Overige vorderingen
Overlopende activa

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.

2.5.3 Liquide middelen
ING Bank N.V.
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2.6 Toelichting balans passiva
2.6.1 Stichtingsvermogen
31-12-2021

31-12-2020

49.097

59.565

49.097

59.565

31-12-2021

31-12-2020

685

685

Nog te betalen kosten / vooruitontvangen bedragen

0

13

Nog te betalen Sint Laurent Fonds

0

50.000

685

50.698

Stichtingskapitaal

2.6.2 Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Rekening Courant Bestuur

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een
jaar.
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2.7 Toelichting staat van baten en lasten
2.7.1 Baten
Ontvangen donaties
Baten van particulieren
Baten van fondsen
Baten van bedrijven
Overige baten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

1.040
53.800
5.000
13

5.000
25.000
10.000
0

8.452
0
80.000
0

59.853

40.000

88.452

In 2021 zijn verschillende donaties gedaan. Diverse particulieren hebben direct of via GoFundMe kleine donaties gedaan.
Daarnaast hebben fondsen als Stichting Lerak (20.000 euro) en een gemeentelijke fonds (8.800 euro) uitgekeerd. Stichting
Fonds Instandhouding Grote Sint Laurenskerk heeft in 2021 de helft (25.000 euro) van de uitstaande lening gedoneerd op
voorbehoud van terugstorting van de andere helft (25.000 euro). Tot slot heeft een Rotterdams bouwbedrijf een donatie
gedaan van 5.000 euro ten behoeve van de ondersteuning van de Bouwerswerkplaats.

2.7.2 Besteed aan doelstellingen
Besteed aan doelstellingen

Doelstelling ondersteuning Bouwerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V.
Doelstelling ondersteuning Bakkerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V.

Realisatie
2021
38.800
20.000
58.800

Begroting
2021

Realisatie
2020

14.000
14.000
28.000

15.000
0

15.000

Bouwerswerkplaats: 8.800 euro is gedoneerd aan de Bouwerswerkplaats voor het project "Meer handen in Bloemhof
Couleur Locale". 25.000 euro is gedoneerd in de vorm van het verlagen van de uitgeleende gelden van 50.000 euro aan de
Bouwerswerkplaats. 5.000 is gedoneerd door een Rotterdams Bouwbedrijf ten behoeve van de ondersteuning aan de
Bouwerswerkplaats en uitgekeerd in 2021.
Bakkerswerkplaats: 20.000 euro besteed aan doelstellingen is de donatie van Stichting Lerak waarvoor een projectplan
verbouwing Bakkerswerkplaats is opgesteld. De verbouwing heeft als doel groei op de huidige locatie te realiseren door
volume uitbreiding met een nieuwe oven en diverse andere aanschaffingen. Ook is er in de zomer van 2021 een verbouwing
geweest met betrekking tot het realiseren van volume groei in de Bakkerswerkplaats. Volume groei bestaat uit het realiseren
van meer producten om te verkopen alsmede meer talenten een dagbesteding aan te kunnen bieden in samenwerking met
Stichting Pameijer.
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2.7.3 Beheerskosten

Wervingskosten en promotiekosten
Wervingskosten
Promotiekosten

Beheer- en administratiekosten
Bankkosten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

2.823
1.755

3.000
3.000

0
6.530

4.578

6.000

6.530

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

197

200

156

Administratie, juridische advies en accountantskosten

1.050

1200

4.975

Fondsenwervingsadvies

4.855
291

0
157

0

4.000
300
300

6.393

6.000

5.788

Verzekeringskosten
Kantoorkosten

500

In 2021 zijn naast de gebruikelijke beheerskosten zoals bankkosten, verzekeringskosten en administratie- en
accountantskosten ook geïnvesteerd in betere online zichtbaarheid (promotiekosten), externe advisering bij het planmatig
werven (fondsenwervers advies) van fondsen en het uitvoeren van fondsenwerving (wervingskosten).
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