Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Wij Zijn Rotterdam
6 0 3 9 4 6 1 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Sumatraweg 22
0 6 2 4 5 4 0 7 7 3

E-mailadres

secretaris@wijzijnrotterdam.com

Website (*)

https://www.wijzijnrotterdam.com/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 3 8 9 1 4 6 1

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Lisette Magis

Secretaris

Patrick van Thiel

Penningmeester

Maarten Melis

Algemeen bestuurslid

Jan Paffen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting Wij Zijn Rotterdam creëert werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en
sociale cohesie door middel van het creëren van werkplaatsen in wijken die extra
aandacht kunnen gebruiken binnen de gemeente Rotterdam. Deze werkplaatsen
worden opgezet volgens het leermeester-gezel principe.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting Wij Zijn Rotterdam ondersteunt het opzetten en draaiend houden van
werkplaatsen in achterstandswijken. Dit doet zij door het bieden van kennis en kunde
en het beschikbaar stellen van (start) kapitaal in de vorm van een lening of het doen
van een noodzakelijke investering. De Stichting Wij Zijn Rotterdam zet tevens haar
contacten en netwerk in om de werkplaatsen verder te helpen ontwikkelen als
zelfstandige bedrijven die winstgevend zijn. De werkplaatsen dienen uiteindelijk
zelfstandig te kunnen voortbestaan en financieel onafhankelijk te draaien. Dit laatste
blijkt lastiger gezegd dan gedaan. De verdienmodellen van de werkplaatsen bestaan uit
meerdere bronnen, zijn complex en fragiel.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting Wij Zijn Rotterdam werft gelden 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.
Wij werken hierbij graag samen met uiteenlopende partners, fondsen, zorginstellingen,
overheden, bedrijven en particulieren.
De stichting werft gelden door middel van: sponsoring, donaties, giften, filantropie,
subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op
een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties,
zowel privé als zakelijk.
De bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners
worden actief onderhouden. Daarnaast werven wij nieuwe contacten/relaties en
donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van
multimedia en social media.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het bestuur van de Stichting WZR bepaalt aan welke werkplaatsen geld wordt geleend
of geschonken als investeringskapitaal. Met elk van de werkplaatsen wordt een
overeenkomst op maat afgesloten waarin staat aangegeven op welke wijze eventuele
leningen dienen te worden afgelost en met welk doel geld wordt verstrekt. De
ondersteuning met financiële middelen van werkplaatsen dient bij te dragen aan het
doel van de Stichting. Van de ontvangen gelden worden ook het administratiekantoor,
de eventuele notariële kosten, als ook de bankkosten van de Stichting Wij Zijn
Rotterdam betaald.
De Stichting houdt geen vermogen aan; tijdelijke overschotten worden aangehouden
op spaarrekeningen.

https://234bc2af-0763-4c69-932e-39309006b6ec.filesusr.com/
ugd/96544a_1b161473ef20419889c409f5134f1c5a.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuurders en Raad van Toezicht van de stichting zetten zich vrijwillig in. Zij
ontvangen geen beloning voor bestuurstaken.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie bestuursverslag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.wijzijnrotterdam.com/_files/ugd/96544a_46d428b5
009d43d980f66d7fcaadb9e2.pdf

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

30.450

€

+
€

54.263

+
110.263

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

Zie jaarrekening

49.782

59.565

+
€

49.097

59.565

56.000

€

49.782

€

+
€

€
19.332

49.097

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

685

Totaal

€

49.782

+
€

110.263

€

50.698

€

110.263

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

1.000

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

45.000

Som van de geworven baten

€

59.853

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

53

2.352

€
€

1.100

1.053

€

3.452

5.000

€

85.000

+

+

€
€

8.800

€

+

€
€

+
88.452

€

+
59.853

€
€

+
88.452
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

58.800

15.000

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

58.800

€

15.000

Wervingskosten

€

4.578

€

6.530

Kosten beheer en administratie

€

6.393

€

5.788

Som van de lasten

€

69.771

€

27.318

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

-9.918

+

€

61.134

Zie jaarrekening

https://www.wijzijnrotterdam.com/_files/ugd/96544a_46d428b5
009d43d980f66d7fcaadb9e2.pdf

Open

+

