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Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut
beogen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en wel door
het ondersteunen en/of uitvoeren van maatschappelijke projecten in Rotterdamse wijken
en/of het doen van idieële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

Missie
Sociaal/maatschappelijke instanties zijn het fundament van onze samenleving.
Deze Rotterdamse instanties, die merendeel afhankelijk zijn van vrijwilligers en zich
inzetten voor de sociaal zwakkeren in de samenleving moeten meer mogelijkheden krijgen
om hun doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Visie
Met het organiseren van acties en/of activiteiten en het beschikbaar stellen van know how
gaan we ons inzetten om deze instanties (financieel) te ondersteunen. De stichting
Rotterdam Mooier Maken kan ook als platform dienen voor initiatieven van andere
stichtingen mits deze binnen de doelstellingen van de stichting Rotterdam Mooier Maken
vallen.
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Strategie
Elk jaar worden er 1 of 2 doelen gekozen waaraan de stichting Rotterdam Mooier Maken
zich committeert. Om tot financiële middelen te komen waarmee we tot onze doelstelling
kunnen komen gaan we de volgende activiteiten ontplooien. Van het Rotterdamse
bedrijfsleven en met medewerking van de gemeente Rotterdam krijgen we jaarlijks een
gala aangeboden. De stichting zet zich in om diverse veiling items te bemachtigen, tijdens
dat gala worden deze items geveild. Tevens zet de stichting zich jaarlijks in om voor het
gekozen maatschappelijk doel fondsen te werven.

Ambitie
Onze ambitie is om jaarlijks minimaal 100.000 euro ter beschikking te kunnen stellen aan
of via sociaal/maatschappelijke organisaties.

Werkwijze en besteding baten
In overleg met de Gemeente Rotterdam kiezen we jaarlijks een sociaal/maatschappelijk
doel waaraan wij ons gaan committeren. Het bestuur beoordeelt de donatie aanvragen die
bij onze stichting worden gedaan. De stichting zal bij een positieve beoordeling (eventueel
naar rato) tot uitkering overgaan.

Samenstelling bestuur
We willen dat het bestuur van de stichting uit minimaal drie leden bestaat.
Op zit moment bestaat het bestuur uit vier leden:
Herman Vaanholt - voorzitter
Hendrik van der Wyck – secretaris en penningmeester
Jolanda Jansen
Sander de Kramer

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als
bestuurslid noch hebben zij recht op een onkostenvergoeding.
Vooralsnog worden geen betaalde krachten aangenomen. Er wordt gewerkt met
vrijwilligers.
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Verslaglegging
Jaarlijks zal er een operationeel en financieel verslag uitgebracht worden.

Communicatie
Naast het persoonlijke contact met potentiele donoren gaan we jaarlijks werken met de
volgende communicatie middelen: website www.rotterdammooiermaken.nl, social media,
emailing en ondersteuning van het gala dat georganiseerd wordt.
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