Stichting Meedoen in Rotterdam

Rotterdamse kids in beweging
Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om een fiets of computer te hebben of lid te zijn van een
sportvereniging. Als een gezin moet leven van een inkomen rond de bijstandsnorm, zijn dat grote
uitgaven. Deze kinderen kunnen niet meedoen met andere kinderen en raken in een sociaal isolement.
Zo kunnen ze geen goede start van hun leven maken. In Rotterdam gaat dit om zo’n 30.000 kinderen.
Sinds 2000 ondersteunt Stichting Meedoen in Rotterdam deze gezinnen door te bemiddelen, en/of
financiële hulp te bieden. Hiertoe zet zij vrijwillige intermediairs in.
Doelgroep
De doelgroep van Meedoen in Rotterdam bestaat uit Rotterdamse kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die een
inkomen hebben tot maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm. Ook huishoudens met een hoger inkomen,
die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank, kunnen aanspraak maken op de
voorzieningen van de stichting.

Organisatie
Meedoen in Rotterdam is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met een bestuur, professionele staf en
vrijwilligers. Het 5-koppige bestuur vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en stelt het beleid vast. Het
bestuur werkt onbezoldigd. De coördinator is hoofd van het stichtingsbureau en verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Zij geeft leiding aan 3 parttime medewerkers en 10 à
12 vrijwillige intermediairs. Het bijdragebeleid van is aanvullend op het Jeugd-tegoed van de gemeente en op de
voorzieningen van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De exploitatiekosten voor de stichting worden onder
andere betaald uit een subsidie van de gemeente Rotterdam en sponsorgelden.
Doelstellingen voor 2017
Meedoen in Rotterdam krijgt jaarlijks een groot aantal aanvragen binnen en dat aantal neemt verder toe door
toenemende bekendheid en de economische situatie. De organisatie kan er maximaal 4500 per jaar behandelen.
Ca. 3750 daarvan worden gehonoreerd (of doorverwezen naar een andere instantie). De kosten hiervoor
bedragen € 450.000.
Naast een subsidie voor de exploitatie verleend de gemeente Rotterdam jaarlijks een subsidie voor een deel van
de kosten van de hulpvragen. Voor 2017 hebben wij een aanvraag voor € 335.000 ingediend, gelijk aan de
subsidie voor 2016. Voor het resterende bedrag van € 115.000 doet de stichting een beroep op fondsen,
sponsors en particuliere donateurs. Mocht er voor 2017 meer geld binnen komen dan we hadden ingeschat, dan
zullen we deze extra financiële ruimte proberen te benutten om meer kinderen te helpen dan we vooraf hadden
bepaald. Een en ander hangt echter samen met onze capaciteit aan vrijwillige intermediairs en van de
medewerkers op kantoor.
Rotterdamse Kids in Beweging
Onder de noemer ‘Rotterdamse kids in beweging’ wil Meedoen in Rotterdam in 2017 extra aandacht vragen voor
twee zaken die het bewegen stimuleren: het verstrekken van fietsen en het vergoeden van zwemlessen.
Bewegen is goed voor de gezondheid en het zelfvertrouwen en daarnaast zorgt het ervoor dat kinderen blijven
meedoen met andere kinderen. Voor ca. € 175 kunnen we één kind voorzien van een fiets; de vergoeding voor
zwemlessen bedraagt ca. € 159. Ontvangers van een fiets betalen overigens een eigen bijdrage van € 25.
Ouders dragen op deze manier ook hun steentje bij en ervaring leert dat er zuiniger met de fiets wordt
omgegaan. Deze eigen bijdrage komt vervolgens ten goede aan onze exploitatie.

Ongeveer twee derde van de aanvragen die wij honoreren heeft hierop betrekking. Dat staat gelijk aan ca. 2100
te honoreren aanvragen voor een bedrag van in totaal € 350.000.
Andere activiteiten
De ervaring leert dat we daarnaast ongeveer € 100.000 zullen besteden aan andere aanvragen, zoals vermeld in
onderstaand schema.
Te honoreren aanvragen:
Fietsen
Zwemlessen
Computers
Contributies voor scouting en clubs
Sportkleding/-attributen >110% <120% WML*)
Kunstzinnige vorming niet via JCF
Ouderbijdrage Talent
Schoolbenodigdheden >110% <120% WML*)
Schoolreisjes
Overige aanvragen
Totaal

Aantal
1.000
1.100
400
110
20
5
5
55
50
5
2.750

Kosten
€ 175.000,-€ 175.000,-€ 60.000,-€ 15.000,-€ 1.100,-€
400,-€
800,-€ 11.250,-€ 11.250,-€
200,-€ 450.000,--

*) Kinderen van ouders met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau hebben recht op het gemeentelijke Jeugd-tegoed
van € 250, --, ter financiering van sport- en schoolspullen of de kosten van openbaar vervoer. Kinderen van ouders met een
inkomen tot 120% van het bijstandsniveau kunnen hier geen beroep op doen. Zij kunnen voor ondersteuning een aanvraag
indienen bij Stichting Meedoen in Rotterdam.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Meedoen in Rotterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), waardoor over de ontvangen schenkingen en verstrekte bijdragen geen schenkingsrechten of
inkomstenbelasting behoeft te worden afgedragen.
Samenwerking
Stichting Meedoen in Rotterdam werkt nauw samen met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, de Kledingbank,
de Kringloopwinkel, de Stichting Jarige Job en de Voedselbank. De stichting werkt op operationeel niveau samen
met andere vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland door kennis, kunde en ervaring te delen.
Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen? De volgende stukken zijn op aanvraag beschikbaar:
 Jaarplan 2017 met achtergrondinformatie, bijdragebeleid en voorwaarden.
 Jaarverslag 2015.
Verder verwijzen wij u naar onze website www.meedoeninrotterdam.nl.

