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BELEIDSPLAN 2022 
NETWERK NIEUW ROTTERDAM 

 

1 INLEIDING 

Dit beleidsplan is op 01-06-2022 vastgesteld door het bestuur van stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. 

 

1.1 Bestuursleden 

Voorzitter:    Piet Boekhoud 
Penningmeester:   Peter Bosscha 
Secretaris:    Karen Loosman 
Algemene bestuursleden: Dianne Slingerland 

 

1.2 Medewerkers 

Pauline Calmez – Directeur                           
Yukio Oosterling – Strategisch adviseur                       
Michiel Steenwinkel – Teamcoördinator 
Ieke Anker – Projectcoördinator YourCube 
Joanne de Koning – Projectcoördinator Vrijwilligert 
Annelore van de Beek - Projectcoördinator Join the Club 
Okke de Bonte – Jongerenwerker Clubbussie 
Anita Hagendoorn –Jongerenbegeleider GLOW UP! 
Souhailla Maimouni – Jongerenbegeleider GLOW UP! 
Linsey Zwart –Jongerenwerker Social Bowl 
 

 

1.3 Netwerk Nieuw Rotterdam 

‘Nieuw Rotterdam’ staat voor een stad waarin er geen eenzaamheid is. Het is een stad waar mensen in harmonie met 
elkaar samenleven, ongeacht de cultuur, religie, geaardheid, of leeftijdsgroep. Het is een stad waar het vanzelfsprekend 
is om je in te zetten voor de mensen in je omgeving en waar jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen en met hun talenten 
een positieve bijdrage leveren.   

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 
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Netwerk Nieuw Rotterdam is een organisatie voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, waar zij een plek vinden om vrienden te 
maken, zichzelf te ontwikkelen én zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare Rotterdammers. Wij zetten ons in tegen 
eenzaamheid, polarisatie en hyperindividualisme. Deze drie maatschappelijke thema’s hebben een samenhang en versterken 
elkaar. Als organisatie hebben wij een integraal aanbod ontwikkeld dat deze problemen aanpakt. Allereerst vormen we een 
club waar jongeren bij horen, vrienden kunnen maken en zichzelf ontwikkelen. Dit doen we door middel van inspirerende 
sessies, gespreksgroepen, trainingen en ontmoetingsbijeenkomsten. We willen dat zij het geleerde niet alleen voor zichzelf 
houden. Samen met hen willen we onze eenzame en kwetsbare stadsgenoten heel praktisch helpen. Daarom activeren wij de 
jongeren om zich in te zetten als vrijwilliger zodat ze ontdekken dat ze met hun talenten van betekenis kunnen zijn voor een 
ander. 

 

2.3 Huidige situatie 

Momenteel geeft Netwerk Nieuw Rotterdam vorm aan zes verschillende projecten. Deze zes projecten samen dragen bij aan 
ons hoofddoel ‘een club vormen waar jongeren vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor eenzame 
en kwetsbare Rotterdammers’. De drie componenten van deze doelstellingen komen in ieder project in verschillende mate 
terug. 

 

Join The Club 

Het doel van dit project is om een club te vormen waar jongeren vrienden maken én zichzelf ontwikkelen. Het huidige doel is 
dat er 250 jongeren meedoen aan diverse bijeenkomsten en trainingen. Iedere maand staat in het teken van een thema waar 
de diverse activiteiten op aansluiten. 

 

Vrijwilligert 

Het doel van dit project is om jongeren te inspireren en activeren tot het doen van vrijwilligerswerk voor eenzame en kwetsbare 
Rotterdammers.Wij zien vrijwilligerswerk als een pedagogische interventie om jongeren te laten ontdekken dat zij van 
betekenis zijn. We leren jongeren dat iets goeds doen voor een ander leuk én vanzelfsprekend is. Daarbij is vrijwilligerswerk 
een manier om jongeren vaardigheden te laten ontwikkelen, hun wereldbeeld te verbreden en om andere jongeren te 
ontmoeten.  

 

Clubbussie 

Het Clubbussie is een mobiele ontmoetingsplaats waarmee we outreachend jongerenwerk uitvoeren. Met onze felgekleurde, 
bestickerde bus gaan wij naar allerlei scholen, pleinen en winkelcentra om daar challenges te organiseren. Deze 
straatchallenges zijn bedoeld om jongeren te bereiken en met hen in gesprek te gaan. Vervolgens nodigen we hen uit voor de 
activiteiten die we vanuit het busje organiseren. 

 

MDT projecten 

Momenteel geven we vorm aan drie MDT (maatschappelijke diensttijd) projecten. Dit zijn de projecten YourCube, Social Bowl 
en GLOW UP!. Deze projecten worden gefinancierd vanuit het ministerie van VWS en dit zal binnenkort worden overgedragen 
aan het Ministerie van OCW. Het doel van de MDT trajecten is om jongeren door middel van vrijwilligerswerk en begeleiding 
te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. 

 

2.4 Toekomst 

Als organisatie staan wij op een belangrijk kruispunt. Het is tijd om in 2022 de ‘startup fase’ achter ons te laten en door te 
ontwikkelen tot een gevestigde partij. Het is nodig om te investeren in onze basis zodat we kunnen uitgroeien tot de 
professionele, solide en duurzame partij die we voor Rotterdam en haar jongeren willen zijn. 

2023 en 2024 zullen in het teken staan van de bestendiging. We zullen onze successen borgen, werkprocessen beschrijven en 
investeringen doen om de basisstructuur van onze organisatie te professionaliseren (denk hierbij aan een passende locatie en 
goede ICT systemen). 2025 t/m 2027 staan in het teken van ‘opschalen’. Vanuit een sterke basis zullen we inzetten op een 
grote groei om op die manier een substantiële groep jongeren in Rotterdam te kunnen bereiken.  
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3 BELEID 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 

Wij bieden jongeren dagelijks de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en/of zich in te zetten als vrijwilliger voor 
kwetsbare Rotterdammers. 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 
verschillende trainingen, sessies en bijeenkomsten, het bieden van trajectbegeleiding, en werving, samenwerking met derden 
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 Rotterdam, het Ministerie van 
VWS, maatschappelijke 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 directeur heeft 
een beslissingsbevoegdheid tot €5.000,- per uitgave.  

 

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: netwerkvorming, faciliteren 
van vrijwilligerswerk, PR & Communicatie, kantoor en personeelskosten. 

 

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 Sociaal Werk.  

 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 
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De heer P. Bosscha voert de administratie van de stichting. Een bevoegd accountant van accountantskantoor Hills stelt de 
jaarrekening op en stelt een samenstel verklaring op.    

 

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.  

 

5 BIJLAGEN  

5.1 Inschrijving Kamer van Koophandel  
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5.2 Statuten Netwerk Nieuw Rotterdam 
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