BELEIDSPLAN 2019
NETWERK NIEUW ROTTERDAM

1 INLEIDING
Dit beleidsplan is op 13-06-2019 vastgesteld door het bestuur van stichting Netwerk Nieuw Rotterdam.

1.1 Bestuursleden
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemene bestuursleden:

Piet Boekhoud
Henri Slob
Mijke Star, Dianne Slingeland, Toon Arriëns

1.2 Medewerkers
Pauline Calmez-Budding – Oprichter en projectcoördinator
Ieke Anker- Van der Wel – Projectcoördinator YourCube, Maatschappelijke Diensttijd
Adam Belaïdi - Jongerenwerker
Alle medewerkers zijn voor 32 uur per week in dienst bij de stichting. Meer hierover leest u onder kopje 4.1 van dit beleidsplan.

1.3 Netwerk Nieuw Rotterdam
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam heeft als doel om hulp en netwerk te bieden aan kwetsbare en eenzame
Rotterdammers. Onze missie is een Rotterdamse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Dit bereiken wij door
jongeren te inspireren en activeren om zich in te zetten voor de hulpvragers. Hiervoor zijn zowel hulpvragers,
vrijwilligers als financiële middelen nodig. De focus van de organisatie ligt op het verzamelen van hulpvragen, het
activeren van jongeren en het koppelen van deze twee. Dit doen we in samenwerking met andere (hulpverlenings)organisaties in Rotterdam. Daarnaast focussen we ons op de netwerkvorming door middel van
inspiratiebijeenkomsten.

1.4 Inschrijving Kamer van Koophandel
Netwerk Nieuw Rotterdam is ingeschreven onder het nummer 67980309.

2 STRATEGIE
2.1 Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van haar statuten en luidt als volgt: "Hulp en netwerk bieden aan
mensen die weinig of geen netwerk hebben en verder al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.". Met haar doelstelling wil de stichting het algemeen belang dienen.

2.2 Strategie
Via verschillende netwerkpartners, waaronder maatschappelijke organisaties, komen er hulpvragen en projecten binnen vanuit
de Rotterdamse samenleving. Netwerk Nieuw Rotterdam zet zich ervoor in dat hulpvragers de hulp ontvangen die zij nodig
hebben. Daarvoor is een koppeling nodig tussen de vrijwilligers en een hulpvraag. Een belangrijk onderdeel van Netwerk Nieuw
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Rotterdam zijn de jongeren die zich aanmelden en beschikbaar stellen om vrijwilligerswerk uit te voeren. Het coördinatieteam
van Netwerk Nieuw Rotterdam draagt zorg voor deze koppelingen. Belangrijke begrippen hierbij zijn flexibiliteit, correcte
informatie, laagdrempelige communicatie, duidelijke afspraken en projectbeschrijvingen.

2.3 Huidige situatie
Netwerk Nieuw Rotterdam is op 2 februari 2017 bij de notaris opgericht en op dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Vanaf 1 september 2017 zijn er 2 projectcoördinatoren voor 16 uur per week in dienst gekomen. Inmiddels
werken Pauline Calmez-Budding, Ieke Anker-Van der Wel en Adam Belaïdi allen 32 uur per week voor de stichting.
De rollen zijn als volgt verdeeld: Pauline is de oprichter van de organisatie en legt zich toe op de randvoorwaarden van de
organisatie als: Financiën, netwerk, samenwerkingen, opstellen van stukken en dergelijke. Adam is de jongerenwerker. Hij richt
zich op het werven van vrijwilligers, het voeren van intake gesprekken, het organiseren van hulpactiviteiten, maken van
matches tussen de vrijwilligers en hulpvragers en het begeleiden van de verschillende trajecten. Ieke is de coördinator van ons
YourCube project. Dit project is één van de proeftuinen van de Maatschappelijke Diensttijd die door het ministerie van VWS is
gefinancierd.
Het hele team is actief bezig om onder meer contact te leggen met maatschappelijke organisaties om hulpvragen te verzamelen
en samenwerking vorm te geven. Daarnaast zijn de projectcoördinatoren volop bezig om contact te leggen met jongeren. Dit
doen zij onder meer door jongeren uit hun eigen netwerk te benaderen, scholen te bezoeken, gesprekken te voeren met
samenwerkingspartners en door het Netwerk bekendheid te geven via de sociale media Facebook en LinkedIn.

2.4 Toekomst
Netwerk Nieuw Rotterdam streeft naar duurzame resultaten. Dit houdt in dat er wordt ingezet op een blijvend en groeiend
netwerk die een blijvende impact heeft op de stad Rotterdam. Om die reden zal het netwerk steeds nieuwe ideeën en
connecties ontwikkelen om te vernieuwen en de gehele Rotterdamse samenleving bij het netwerk te betrekken.

3 BELEID
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting
Nieuw Rotterdam biedt jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in Rotterdam.
De stichting verzamelt hulpvragen via netwerkpartners, waaronder maatschappelijke organisaties, en zoekt daarbij een jongere
die deze hulpvraag goed kan oppakken. Door het faciliteren van vrijwilligerswerk, organiseren van inspiratiebijeenkomsten en
netwerkvorming werkt de stichting aan het behalen van haar doelstelling zoals geformuleerd in artikel 2.1 van haar statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden
De stichting verwerft gelden door middel van fondswerving, subsidieaanvragen bij gemeente en gebiedscommissies, werven
van donateurs en inkomsten vanuit samenwerkingsverbanden, organisaties en bedrijven.
Het vermogensbeheer van de stichting valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. De penningmeester houdt
inkomsten en uitgaven bij en stelt het bestuur elke vergadering op de hoogte van de financiële situatie van de stichting. Aan
het eind van elk boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft de
verklaring die nodig is voor verantwoording richting financiers.

3.3 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen vast dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden
ten bate van de doelstelling van de stichting.

3.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt ontvangen gelden conform de doelstelling aan de volgende werkzaamheden: faciliteren van
vrijwilligerswerk, organiseren van inspiratiebijeenkomsten en netwerkvorming.
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3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 7 van de statuten van de stichting en de feitelijke werkzaamheid kan geen enkele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

3.6 Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De
inkomsten van de stichting komen ten goede van haar werkzaamheden.

3.7 Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 14.3 van de statuten, zal een batig liquidatiesaldo worden besteed "ten behoeve van een fiscaal erkende
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting dan wel ten behoeve van een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als
die van de stichting heeft".

4 OVERIG
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werk dan vergoeding van gemaakte onkosten.
Medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De heer H. Slob voert de administratie van de stichting. Een bevoegd accountant van accountantskantoor Hills stelt de
jaarrekening op en ondertekent deze voor goedkeuring.

4.3 Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van een vermelding van de ANBI-status op de website van de
stichting: www.netwerknieuwrotterdam.nl. Deze informatie wordt gepubliceerd zodra de ANBI-status is toegekend.

5 BIJLAGEN
5.1 Inschrijving Kamer van Koophandel
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5.2 Statuten Netwerk Nieuw Rotterdam
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