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Stichting Wij Zijn Rotterdam

T.a.v. mevrouw L. Magis

Sumatraweg 22

3072 ZS  ROTTERDAM

Rhoon, 12 maart 2020

Geachte mevrouw Magis,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: mevrouw L. Magis

Secretaris: de heer P. van Thiel

Penningmeester: de heer M. Melis

Algemeen bestuurslid: de heer J.J.P. Paffen

Hoogachtend,

Van Driel Finance

Dennis van Driel Samensteller:  Suzanne Kalkema-Rademakers

De organisatie is als stichting op 1 april 2014 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Stichting 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 vijf jaar hard werken blijkt dat deze aanpak werkt. Inmiddels zijn er twee werkplaatsen actief. Een 

bakkerswerkplaats en een bouwerswerkplaats. 

Uitgangspunt voor de werkplaatsen is winst maken vanuit een maatschappelijke oogpunt. Gericht op mensen eerst, 

en ook commercieel om het voortbestaan te borgen. De filosofie van de Stichting Wij Zijn Rotterdam heeft 

bestaansrecht. Na vijf jaar zijn veertig mensen opgeleid en staan twee werkplaatsen op eigen benen. Besparing van 

ruim 1 Miljoen euro gerealiseerd voor gemeente tegen kosten van 600 K voor uitkeringen al die jaren.

Het kost echter veel moeite om werkplaatsen goed te laten draaien. 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 een bakkerswerkplaats verschilt van die van een bouwerswerkplaats, maar in beide gevallen 

is het extreem 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 ‘subsidie’ van de stichting naar de 

werkplaats het niet werkbaar is. Als een werkplaats goed draait (winst maakt), vloeien er trouwens weer gelden van 

werkplaats naar de stichting. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 60394617 en is 

statutair gevestigd te Rotterdam.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Rijnmond/kantoor Rotterdam 

en is daar bekend onder het fiscale nummer 853891461.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting Wij Zijn 

Rotterdam gevestigd aan de Sumatraweg 22 te Rotterdam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurde stichting.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

NOAB-Samenstellingsverklaring

Rhoon, 12 maart 2020

Van Driel Finance

Dennis van Driel Samensteller:  Suzanne Kalkema-Rademakers

NOAB lid

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren,

vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. 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.

De jaarrekening van Stichting Wij Zijn Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019

met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante

informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen

en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons

gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van

Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Jaarverslag Jaarverslag
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Financiële positie

(euro's)

31-12-2019 31-12-2018

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen - 2.894 

Vorderingen en overlopende activa 56.333 52.435 

Kortlopende schulden en overlopende passiva (7.902) (3.399)

Werkkapitaal 48.431 51.930 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen (1.569) 1.930 

Langlopende schulden 50.000 50.000 

48.431 51.930 

2019

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (4.503)

Toename vorderingen en overlopende activa 3.898 

Afname liquide middelen (2.894)

(3.499)

De liquide middelen zijn in 2019 gedaald met € 2.894 ten opzichte van 2018.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2019 gedaald met € 3.499 ten opzichte van 2018, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Grafische weergave financiële positie

Jaarverslag Jaarverslag

De onderstaande grafiek geeft de verhoudingen weer tussen de verschillende onderdelen van zowel de activa als de 

passiva. Tevens geeft de grafiek inzicht met welke delen van het totale vermogen (passiva), de onderdelen van de 

activa worden gefinancierd.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Kengetallen

(euro's)

2019 2018

Liquiditeit (current ratio)

     vlottende activa     

kortlopende schulden

Solvabiliteit

 eigen vermogen 

totaal vermogen

 eigen vermogen 

vreemd vermogen

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een stichting op langere termijn in staat moet

worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen

vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de

norm 33 1/3% (of meer) is. Indien het eigen vermogen wordt gesteld tegenover het

vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.

Jaarverslag Jaarverslag

 x  100%

16,3 

3,5% 

(2,7%)

7,1 

(2,8%)

 x  100% 3,6% 

De liquiditeit van een stichting wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de

vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in

welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan

zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht. In het algemeen

wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede

rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard

van de activiteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van

de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam

ACTIEF

(euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Directie en participanten - 102 

Overige vorderingen op korte termijn 50.000 50.000 

Overlopende activa 6.333 2.333 

56.333 52.435 

Liquide middelen 2 - 2.894 

56.333 55.329 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2019
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Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam

PASSIEF

(euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal (1.569) 1.930 

(1.569) 1.930 

Langlopende schulden 4

Overige langlopende schulden 50.000 50.000 

50.000 50.000 

5

Kredietinstellingen 47 - 

Directie en participanten 297 - 

Overige schulden 1.000 1.000 

Overlopende passiva 6.558 2.399 

7.902 3.399 

56.333 55.329 

L. Magis, voorzitter                              P. van Thiel, secretaris

M. Melis, penningmeester

J.J.P. Paffen

Rotterdam, 12 maart 2020

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting 2019 2018

Baten 6 - 3.000 

Directe lasten 7 (2.500) (8.421)

Baten -/- directe lasten (2.500) (5.421)

Overige bedrijfskosten: 8

Administratie- en advieskosten 847 847 

Algemene kosten 153 220 

Som der exploitatielasten 1.000 1.067 

Exploitatieresultaat (3.500) (6.488)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.000 2.333 

Rentelasten en soortgelijke kosten (4.000) (2.333)

Financiële baten en lasten 9 - - 

Resultaat (3.500) (6.488)

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

L. Magis, voorzitter                              P. van Thiel, secretaris

M. Melis, penningmeester

J.J.P. Paffen

Rotterdam, 12 maart 2020

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Wij Zijn Rotterdam

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Rotterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

60394617

Activiteiten

Vestigingsadres

Sumatraweg 22

3072 ZS Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 88999 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Stichting 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 vijf jaar hard werken blijkt dat deze aanpak werkt. Inmiddels zijn er twee werkplaatsen actief. Een

bakkerswerkplaats en een bouwerswerkplaats. 

Uitgangspunt voor de werkplaatsen is winst maken vanuit een maatschappelijke oogpunt. Gericht op mensen eerst, en

ook commercieel om het voortbestaan te borgen. De filosofie van de Stichting Wij Zijn Rotterdam heeft bestaansrecht.

Na vijf jaar zijn veertig mensen opgeleid en staan twee werkplaatsen op eigen benen. Besparing van ruim 1 Miljoen

euro gerealiseerd voor gemeente tegen kosten van 600 K voor uitkeringen al die jaren.

Het kost echter veel moeite om werkplaatsen goed te laten draaien. 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 een bakkerswerkplaats verschilt van die van een bouwerswerkplaats, maar in beide gevallen is het

extreem 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 ‘subsidie’ van de stichting naar de

werkplaats het niet werkbaar is. Als een werkplaats goed draait (winst maakt), vloeien er trouwens weer gelden van

werkplaats naar de stichting. 
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen

alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens

zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen

voorzieningen voor incourante voorraden.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van

historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte

van vorig jaar en zijn als volgt.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat

wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een

specificatie opgenomen.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor

geleverde goederen en diensten.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de

vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Directie en participanten - - - 102 

Overige vorderingen op korte termijn 50.000 - 50.000 50.000 

Overlopende activa 6.333 - 6.333 2.333 

56.333 - 56.333 52.435 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Directie en participanten

R/C Directie / Participanten - 102 

Overige vorderingen op korte termijn

Leningen u/g 50.000 50.000 

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen bedragen 6.333 2.333 

2) Liquide middelen

ING Bank N.V. - 2.894 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal (1.569) 1.930 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 

2019

Resultaat over 

de periode 

2019

Eindkapitaal 

op 31-12-2019

Stichting Wij Zijn Rotterdam 1.931 - 1.931 - (3.500) (1.569)

4) Langlopende schulden

Recapitulatie van de langlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

Overige langlopende schulden 50.000 50.000 

Lang- + 

kortlopende 

schuld per 

31-12-2018

Lang- + 

kortlopende 

schuld per 

31-12-2018

Nieuwe lening 

gedurende      

2019

Aflossing 

gedurende      

2019

Aflossing 

komende 

periode

Langlopende 

schuld per      

31-12-2019

Sint Laurensfonds 50.000 50.000 - - - 50.000 

Nadere specificatie van de langlopende schulden

%
Resterende 

looptijd
Hoofdsom

Totale schuld 

per                     

31-12-2019

Kortlopende 

deel per              

31-12-2019

Deel met een 

looptijd 

> 5 jaar

Sint Laurensfonds - 50.000 50.000 - - 

Nadere toelichting per schuld

Er is in mei 2018 een lening ontvangen van Sint Laurensfonds voor het opstarten van de Bouwerswerkplaats B.V. . 

Sint Laurensfonds betreft een overige langlopende schuld aan Sint Laurensfonds.

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is 

opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (5).
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Kredietinstellingen 47 - 

Directie en participanten 297 - 

Overige schulden 1.000 1.000 

Overlopende passiva 6.558 2.399 

7.902 3.399 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Kredietinstellingen

ING Bank N.V. 47 - 

Directie en participanten

R/C Directie / Participanten 297 - 

Overige schulden

Ontvangen voorschotten 1.000 1.000 

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten / vooruitontvangen bedragen 6.558 2.399 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2019 2018    

6) Baten

Overige giften / subsidies - 3.000 

7) Directe lasten

Sint Laurensfonds - 8.421 

Overige giften / subsidies 2.500 - 

2.500 8.421 

Baten versus baten -/- directe lasten

Baten Directe lasten
Marge in % 

van de baten
Baten Directe lasten

Marge in % 

van de baten

Sint Laurensfonds - - - - 8.421 - 

Overige giften / subsidies - 2.500 - 3.000 - 100,0 

- 2.500 - 3.000 8.421 (180,7)

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

8) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 847 847 

Algemene kosten 153 220 

1.000 1.067 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten 847 847 

Algemene kosten

Bankkosten en koersverschillen 153 220 

9) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.000 2.333 

Rentelasten en soortgelijke kosten (4.000) (2.333)

Per saldo een last - - 

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

2019 2018

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten lening u/g 4.000 2.333 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten lening o/g 4.000 2.333 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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