
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JAARVERSLAG 

2016 
 

 

Het jaarverslag van Stichting Plezierrivier de Rotte geeft een blik op het verleden, het heden en de toekomst. Het 
verslag bevat informatie over de organisatie en de mensen van de stichting, een toelichting op de financiële positie 

en de jaarrekening 2016 
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I. Drieluik 
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Plezierrivier de Rotte. Het verslag is als een drieluik opgesteld. Het 

geeft een blik op het verleden (Terugblik), het heden (Blik op 2016) en de toekomst (Vooruitblik). Daarnaast bevat 

het verslag informatie over de organisatie en de mensen van de Stichting: Bestuur, Werkteam, Raad van Toezicht 

i.o. en Adviesraad. Vervolgens geeft het jaarverslag een toelichting op de financiële positie van de Stichting: de 

balans en de winst en verliesrekening van 2016. Het jaarverslag sluit af met de jaarrekening 2016. 

 

I.1 Terugblik 

De Stichting is voortgekomen uit het initiatief van een aantal bij de Rotte betrokken mensen en partijen en is 

opgericht op 21 januari 2013 door BAM Woningbouw BV en Concire BV. De Stichting is ingeschreven onder nr. 

KvK 57360529 en gevestigd ten kantore van de penningmeester Outdoor Valley. 

 

Het doel van de Stichting is om de Rotte en omgeving als plezierrivier van bron tot dam in de harten en hoofden 

van de inwoners van de Metropoolregio RDH een plek te geven. Een plek om te recreëren en gebruik te maken 

van het water en het groen, buitenstedelijk en binnenstedelijk, bekend als verblijfsgebied en toegankelijk vanuit 

de stad, over en vanuit het water. Een stadspark lang de naamgever van de stad Rotterdam. 

 

De Stichting agendeert kwesties die voor het bereiken van dat doel relevant zijn, adviseert belangrijke 

stakeholders en activeert concreet door initiatieven - bij voorkeur in samenwerking met  andere bij de Rotte 

betrokken partijen - te ontplooien.   

 

Agenderen 

Een voorbeeld van het agenderen is de Werkconferentie, die in het voorjaar van 2013 voorafgaande aan de 

opening en op locatie van de Willem-Alexanderroeibaan is gehouden. Het was voor het eerst dat zo'n breed 

samengesteld gezelschap zich over de gehele Rotte, van bron tot dam, boog. Daar is een agenda uit 

voortgevloeid die nu, vier jaar later, grotendeels is uitgevoerd. Hoogtepunt vormde de opname van de passage 

over de Rotte in het Collegeakkoord van het gemeentebestuur van Rotterdam in 2014. 

 

Adviseren 

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van het opstellen van het 

Ontwikkelingsperspectief ‘De Rotte beweegt je’. Dit is een voorbeeld 

van de adviserende rol van de Stichting. Het is een gebiedsvisie van 

bron tot dam, die de Stichting samen met heel veel ondernemenden en 

in nauwe samenwerking met het recreatieschap Rottemeren  en de 

gemeente Rotterdam heeft opgesteld. De visie bevat – vanuit een 

perspectief dat recht doet aan de ontstaansgeschiedenis – allerlei 

adviezen over de ontwikkeling van in totaal negen sleutelplekken, 

waaronder de Crooswijkse Bocht. ‘De Rotte beweegt je’ is aanjager 

geweest/als basis gebruikt voor nieuwe activiteiten, waaronder ook het ‘Toekomstperspectief Binnenstedelijke 

Rotte’ als onderdeel van het programma rivieroevers van de gemeente Rotterdam. 
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Activeren 

De eerste activiteit is het letterlijk op de kaart zetten van de Rotte van bron tot dam geweest. De Stichting heeft in 

2014 een plattegrond uitgebracht, die inmiddels een begrip is geworden en die gretig aftrek vindt. De plattegrond 

is o.a. door bijdragen van ondernemers en overheden, zoals de gemeenten en gebiedscommissies, in het 

stroomgebied van de Rotte tot stand gekomen en is gepresenteerd op het eerste Rottecafé, dat eind 2014 bij 

Outdoor Valley plaatsvond. Er is inmiddels een tweede editie uitgebracht. 

 

Het Rottecafé is een productie van de Stichting en wordt sindsdien elk kwartaal op een andere locatie aan de 

Rotte gehouden. Het Rottecafé mag gerust een succes worden genoemd en wordt druk bezocht. Het biedt een 

podium voor allerlei initiatieven en netwerken.  

 

Eind 2015 heeft de Stichting een Activiteitenplan opgesteld. Het is een meerjarenprogramma dat in totaal 15 

activiteiten en projecten onderscheidt. 

 

I.2 Blik op 2016 

In 2016 heeft de Stichting haar pijlen gericht op het verkrijgen van commitment en middelen voor de uitvoering 

van het Activiteitenplan. Een groot deel van de activiteiten in dit plan is in 2016 afgerond, loopt of is in gang gezet. 

Voor een aantal activiteiten is een financiële bijdrage verkregen van het Recreatieschap en/of de gemeente 

Rotterdam. Daarnaast dragen andere ondernemenden bij via een financiële bijdrage of bijdrage in natura in de 

organisatie en uitvoering van activiteiten. 

 

Ondernemersvereniging 

Een van die activiteiten is het verenigen van de ondernemers langs de Rotte. Dit heeft er toe geleid dat in 2016 

de Ondernemersvereniging De Rottemeren is opgericht. Meer dan 25 ondernemers hebben zich inmiddels 

aangesloten. De bedoeling conform het Activiteitenplan is dat in 2017 er een soortgelijke vereniging voor het 

binnenstedelijk deel van de Rotte gaat komen. De eerste stappen daar naar zijn eind 2016 gezet. 

 

Rotte Waterweek 

De Stichting programmeert bij voorkeur niet zelf. Op voorstel van een aantal initiatiefnemers van evenementen op 

en aan de Rotte heeft de Stichting niettemin in 2016 het voortouw genomen om een totaalprogramma voor de 

Rotte te gaan faciliteren dat als een soort paraplu voor die evenementen dient. Dit is de Rotte Waterweek, die 

medio 2016 is gehouden. De bedoeling is er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken, dat de Rotte 

extra op de kaart zet. 

 

Landschapstafel 

Voor de Landschapstafel Hof van Delfland heeft de Stichting in 2016 

een werkbezoek aan de Rotte georganiseerd. Hof van Delfland 

bestrijkt het gebied vanaf de kust tot en met het stroomgebied van de 

Rotte. Vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke 

organisaties in dit gebied en de provincie Zuid-Holland hebben zo 

kennis kunnen maken met de vele kwaliteiten van de Rotte. In de 

afsluitende bijeenkomst op locatie Rebelz aan de Rotte heeft de 

Stichting haar netwerk gepresenteerd.  

 

Marketingcommunicatie 

Najaar 2016 is een begin gemaakt met het opzetten van de marketingcommunicatie voor de gehele Rotte. Dit is 

een gezamenlijk traject, waarin de Stichting samenwerkt met het Recreatieschap Rottemeren, de gemeente  
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Rotterdam en de Ondernemersvereniging De Rottemeren. Evenals dat bij de totstandkoming van het 

Ontwikkelingsperspectief ‘De Rotte beweegt je’ het geval is geweest, worden daar ook nu weer zoveel mogelijk 

stakeholders bij betrokken. Daarvoor schakelt de Stichting haar netwerk in. Bureau Burhs  

zet in opdracht van het Recreatieschap en de gemeente Rotterdam dit traject op. Medio 2017 moet dit traject er 

staan om vervolgens te kunnen worden uitgevoerd. 

 

De Stichting is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie, waarin ook het Recreatieschap en de gemeente 

Rotterdam zijn vertegenwoordigd. De Stichting heeft in haar netwerk een aantal ondernemers benaderd, die 

toegezegd hebben om als pilotondernemers in dit traject mee te gaan doen om zo de praktische toepassing van 

de marketingcommunicatie mogelijk te maken. 

 

Rottecafés 

Ook in 2016 heeft de Stichting een viertal Rottecafés 

georganiseerd op locaties langs de Rotte: Croos (gemeente 

Rotterdam, Crooswijk), Golfbaan De Hooge Rotterdamsche 

(gemeente Lansingerland), Jachthaven Rottemeren 

(gemeente Zuidplas) en Rebelz (gemeente Rotterdam, 

Hillegersberg/Kleiwegkwartier). In het Rottecafé in Rebelz 

presenteerden bewonersorganisaties uit de woongebieden 

langs de Rotte van bron tot mond zich. Hun ambities voor en 

belangen bij de Rotte zijn daarbij kenbaar gemaakt.  

 

Good governance  

De samenstelling van het bestuur van de Stichting is in het eerste kwartaal van 2016 veranderd. Dit is gedaan 

met het oog op good governance van de Stichting. De aanleiding is dat de Stichting zich er van bewust is 

geworden dat zij door haar succes en vele activiteiten ook onder het maatschappelijk vergrootglas is komen te 

liggen. Transparantie van en vertrouwen in de Stichting zijn voorwaarden om goed te kunnen blijven functioneren.  

 

De Stichting communiceert waar ze mee bezig is via Facebook, een periodieke nieuwsbrief, de Rottecafé’s, en 

vele afspraken met ondernemenden en andere stakeholders. Ook betrekt de Stichting ondernemenden en 

stakeholders zoveel mogelijk bij haar activiteiten. Een voorbeeld van dit laatste zijn de workshops die bij de 

totstandkoming van het Ontwikkelingsperspectief ‘De Rotte Beweegt je’ zijn georganiseerd. Ook in het kader van 

het marketing-communicatietraject worden workshops gehouden.  

 

Daarnaast neemt de Stichting deel aan de bijenkomsten van platforms zoals het Recreatieplatform Zuidplas. De 

Stichting bespreekt bij gelegenheid de voortgang aan de bestuurlijke tafels van de betrokken overheden, het 

Recreatieschap, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap. 

 

Er zijn voorts aanvullende maatregelen genomen om de inrichting van good governance van de Stichting verder 

te borgen, zoals de oprichting van een Raad van Toezicht i.o., het opstellen van kwartaalrapportages en het 

uitbrengen van een jaarverslag. Daarmee legt de Stichting verantwoording af over de inspanningen die zij verricht 

en de middelen die zij daarvoor inzet.  

 

I.3 Vooruitblik 

In 2017 en de jaren daarna gaat de Stichting door met lopende activiteiten zoals de organisatie van vier 

Rottecafé’s, uitbrengen van een nieuwsbrief, uitrollen van het marketing-communicatietraject, actualiseren van de 

website, verenigen van de ondernemers langs de Rotte, versterken van de good governance structuur, uitbouwen  
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van haar netwerk, stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het opzetten van gebiedscoalities. In 

2017 zullen de navolgende activiteiten speciale aandacht krijgen van de Stichting: 

 

‘Belofte van de Rotte’ 

De komende jaren zullen in het teken staan van het bereiken van concrete resultaten. Het ‘inspirerende 

denkwerk’ van de afgelopen jaren, zoals verwoord en verbeeld in perspectieven en programma’s, moet zijn 

vervolg krijgen in ”uitvoerend doe-werk”. Bezoekers, bewoners, ondernemers en andere stakeholders moeten 

gaan zien dat het niet bij papierwerk blijft maar gaan ervaren dat de Rotte van bron tot mond wordt opgeknapt. Dit 

is de ‘‘Belofte van de Rotte’’. 

 

Werkconferentie 

In 2017 zal, vier jaar na de eerste, een werkconferentie worden georganiseerd. Stond de eerste werkconferentie 

in het teken van bewustwording van het bestaan en de waarden van de Rotte, de tweede richt zich meer op het 

bereiken van concrete resultaten en de uitvoering van de projecten en de opgave om dat op duurzame wijze te 

doen.  

 

Op de werkconferentie wil de Stichting met de deelnemende partijen meer samenhang brengen in de plannen en 

meer samenwerking in de uitvoering tot stand brengen zodat er ook meer en vooral duurzame synergie tussen de 

ondernemende partijen gaat ontstaan. Uitgangspunt daarbij is de kracht van het eigen initiatief te koesteren en te 

borgen. De ambitie is op deze tweede werkconferentie te komen tot een geborgen vorm van samenwerking 

tussen publieke en private partijen, die gezamenlijke de ‘’Belofte van de Rotte’’ zullen gaan onderschrijven. De 

conferentie zal medio 2017 gaan plaatsvinden en wordt door de Stichting georganiseerd in coproductie met het 

Recreatieschap Rottemeren. Het Recreatieschap Rottemeren, dat in 2017 zijn 50 jarig bestaan viert, heeft voor 

de werkconferentie budget beschikbaar gesteld. 

 

Sleutelplekken  

In het Ontwikkelingsperspectief ‘’De Rotte beweegt je’’ zijn negen sleutelplekken opgenomen. Dit zijn plekken die 

de Stichting als steppingstones voor de ontwikkeling van de Rotte van bron tot dam ziet. De meeste 

binnenstedelijk gelegen sleutelplekken zijn door de gemeente Rotterdam in het eerder genoemde 

‘‘Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte’’ overgenomen en verder uitgewerkt in ontwerpopgaven, die vooral 

ruimtelijk en fysiek van aard zijn. De Stichting vindt echter dat die opgaven zo 

integraal (sociaal, economisch, cultureel en ecologisch) mogelijk moet worden 

ingebed in de lokale omgeving van elk van die sleutelplekken, wil er sprake zijn 

van een duurzame ontwikkeling van de Rotte. Op de totstandbrenging van die 

inbedding zal de Stichting zich in 2017 en de jaren daarna gaan richten. 

 

Zo is de Stichting begin 2017 betrokken geraakt bij de sleutelplek 

Lombardkade/Venetiëpassage/Meent. Op deze sleutelplek in het hart van de 

binnenstad van Rotterdam heeft een lokale groep van bewoners en ondernemers 

het initiatief genomen. Zij hebben allerlei ideeën over het aantrekkelijk maken en programmeren van de Rotte op 

deze plek. De Stichting spant zich in om dit initiatief te ondersteunen en verder te brengen. 

 

De Stichting zet voorts ook in op de ontwikkeling van de Poort van Rotterdam/Waterplein onder de A20 en nabij 

het Kleiwegkwartier. Daarom is contact gezocht met lokale partners als Rebelz aan de Rotte en de BOK 

(Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier). Met die partners e.a. wil de Stichting het sociale fundament leggen om de 

komende jaren de ontwikkeling van deze plek te gaan agenderen bij de gemeente Rotterdam. 
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Een andere sleutelplek is aan de bovenloop gelegen, nabij de Zevenhuizerplas. Het is de ambitie van velen, ook 

van de Stichting en de gebiedscommissie Prins Alexander, om een verbinding tussen de plas en de Rotte tot 

stand te brengen. Daarbij wordt gedacht aan een waterbrug (conveyor), die als een innovatieve overtoom kan 

gaan werken. Deze plek zal de Stichting daarom blijven agenderen als een pilot voor waterinnovatie.  

 

Crooswijkse Bocht 

De scope van de Stichting is weliswaar gericht op alle sleutelplekken, maar in het bijzonder focust de Stichting 

zich op de herontwikkeling van de Crooswijkse Bocht (CroBo). De reden is dat deze plek de steppingstone tussen 

binnen en buiten is, tussen stad en land, groen en rood: de cruciale schakel om de stad met het land te verbinden 

en vice versa. Hier begint het stadspark naar de bovenloop van de Rotte, maar ligt omgekeerd het 

uitgaanscentrum van de binnenstad dichtbij. De ambitie is een levendige, gezonde en economisch vitale CroBo te 

realiseren, inclusief zwem- en andere recreatiemogelijkheden, doorgaande fiets- en wandelpaden, opstap van 

tochtjes op en langs de Rotte. Voor de sociale inbedding daarvan is de Stichting samen met kernpartners als 

Woonstad Rotterdam en de gebiedsmanager van Crooswijk bezig een gebiedscoalitie in het leven te roepen. 

 

Huiskamer van de Rotte 

Voorjaar 2017 zal de Huiskamer van de Rotte worden geopend in een 

hoekpand van de Kerkhoflaan 145 in Crooswijk. Woonstad Rotterdam 

heeft de ruimte ter beschikking gesteld. De Huiskamer wordt de 

uitvalsbasis van de Stichting om de Rotte verder op de kaart te zetten. 

De locatie is mede gekozen met het oog op de bijdrage die de Stichting 

aan placemaking van de Crooswijkse Bocht wil leveren. De Stichting 

heeft inmiddels haar intrek genomen in de Huiskamer.  

 

ROTTErdam Waterweekeinde 

Het programma van de in 2016 gehouden Rottewaterweek wordt in 2017 voortgezet vanuit een nieuwe formule. 

Het programma wordt dit keer op twee sleutelplekken geconcentreerd: het Wijnhavengebied/de Leuvehaven aan 

de monding van de Rotte en de Crooswijkse Bocht. Met de Huiskamer als uitvalsbasis worden er in het kader van 

dit evenement in het weekeinde van 1 en 2 juli van 2017 veel activiteiten georganiseerd op het water en de 

oevers van de Crooswijkse Bocht. Een aantal daarvan laat zien wat de Rotte stroomopwaarts in het buitengebied 

te bieden heeft. De Stichting werkt daarbij samen met PicNic Island, Wijnhavenfestival en Recreatieschap 

Rottemeren. Het Recreatieschap faciliteert hierbij, organiseert samen met de Stichting de lancering vanhet 

Vaarroutenetwerk, en draagt daarmee uit welbegrepen eigen belang bij aan de placemaking van de CroBo als 

schakel tussen binnen en buiten.  

 

Strategische Agenda 

De Stichting beraadt zich, aanvullend op het Activiteitenplan, over wat er in 2017 en daarna nog meer moet 

gebeuren om haar doel te bereiken. De Stichting wil daarbij inspelen op thema’s, die maatschappelijk gezien 

relevant zijn voor de Rotte en waarop de Stichting samen met anderen actie wil en kan gaan ondernemen, zoals:  

• het versterken van de biodiversiteit in en ecologie van het stroomgebied van de Rotte;  

• het verkrijgen van schoon, stromend en veilig water voor recreatief gebruik in de Rotte;  

• het bevorderen van toepassingen op het gebied van waterinnovatie;  

• het vergroten van de participatie (passief en actief) van de bewoners uit de wijken aan en langs de 

Rotte; 

• het onderzoeken en toepassen van duurzame vormen van mobiliteit, te land en te water, en combinaties 

daarvan, waarmee de Rotte zich nog beter op de kaart kan gaan zetten; 

• het informeren over en verleiden tot het doen initiëren en toepassen van voorbeeldige vormen van 

circulaire economie in het stroomgebied van de Rotte.  
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De Stichting stelt in 2017 een strategische agenda voor de periode 2017/2020 op, waarin op een aantal van deze 

thema's zal worden ingezet. De agenda wil de Stichting als werkplan inbrengen op de eerder genoemde 

Werkconferentie medio 2017.  

 

Gemeenteraadverkiezingen 

Tevens is deze agenda bedoeld als inspiratiebron en handvat voor de programma’s van politieke partijen, die in 

het najaar van 2017 zullen worden opgesteld met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen 

zullen in het voorjaar 2018 in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam gaan plaatsvinden. De naar 

aanleiding daarvan nieuw te vormen colleges van B&W van deze gemeenten sluiten akkoorden voor de periode 

2018-2022. In die periode komt het er op aan de eerder genoemde ‘Belofte van de Rotte’ na te doen komen. De 

Stichting zal zich daarom inspannen dat in die akkoorden wederom aandacht aan de ‘Belofte van de Rotte’ zal 

worden besteed.   

 

II. Governance 
Stichting Plezierrivier de Rotte heeft een Bestuur, een Raad van Toezicht i.o. en een Adviesraad. De Stichting 

heeft daarnaast een groot netwerk van ondernemenden en andere stakeholders. De kern daarvan wordt gevormd 

door het Werkteam. 

 

Bestuur 

Het bestuur spant zich in om de doelen van de Stichting te bereiken en stuurt met het oog daarop het werkteam 

aan. Het komt elk kwartaal bijeen. De leden van het bestuur van de Stichting zijn: 

• Carol Hol: Voorzitter 

• Erik Rovekamp: Penningmeester 

• Ewoud Dekker: Secretaris 

 

Werkteam 

Het Werkteam komt met een gemiddelde frequentie van 6 weken bijeen. Het bestaat uit bewoners met een 

professionele achtergrond en betrokkenheid: 

• Marja de Bruyn (MDB Interim en advies)  

• Damo Holt (Rebel) 

• Ewoud Dekker (Rebel) 

• Erik Rovekamp (Outdoor Valley/Ondernemersvereniging Rottemeren)  

• Carol Hol (Concire & Partners BV) 

 

Het werkteam wordt ondersteund door: 

• Mariëlle van de Berge (Mpower) 

 

Raad van Toezicht i.o. 

De stichting heeft het initiatief genomen om een Raad van Toezicht op te richten. De Raad van Toezicht i.o. ziet 

toe op de good governance en bewaakt in het bijzonder de financiële positie van de Stichting. Een reglement zal 

in 2017 worden opgesteld. De RvT i.o. is eind 2016 voor het eerst bijeengekomen en zal in 2017 nog worden 

aangevuld met een derde lid. De RvT i.o. bestaat uit leden met een grote maatschappelijke en bestuurlijke 

ervaring. Zij hebben expertise op het gebied van stedelijke en recreatieve ontwikkelingen:  

• Charlie Martens (Eigenaar Charlie Martens Advies: Voorzitter van het Kernteam van de vereniging de 

Stroomversnelling, Vastgoedadviseur van De Floriade in Almere; Lid van Raden van Toezicht 

Vastgoedfondsen Syntrus Achmea & Finance: – woningen, - kantoren, - zorgwoningen en – winkels) 
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• Joep Thönissen (AVAS; Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten)  

 

 

 

Adviesraad 

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. De leden zijn stakeholders, die 

betrokken zijn bij de Rotte. Zij komt drie maal per jaar bijeen. De leden van de Adviesraad in 2016 zijn:  

• Mariëlle van de Berge (Ondernemersvereniging de Rottemeren) 

• Anja Berkelaar (Rotterdamse Salon) 

• Jisca Bijlsma (Chabotmuseum) 

• Diana Philippo (Begraafplaats Crooswijk) 

• Agnes Wijand (Retraiterie) 

• Agnes van Zoelen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) 

• Nils Berndsen (Raadslid gemeenteraad Rotterdam) 

• Ronald Goijen (Bewonersplatform Pro Groen Laurenskwartier Centrum) 

• Theo Coskun (Gebiedscommissie Noord) 

• Edwin Dortland (Woonstad Rotterdam) 

• Peter van Hul (Hotel Nieuwerkerk) 

• Laurens Kamerling (Geen Boot Wel Varen) 

• Marc Soeterbroek (Provincie Zuid Holland) 

• Mark van der Velde (Havensteder) 

III. Financiële toelichting 
De Stichting had voor het jaar 2016 geen integrale begroting opgesteld. Er is met project-begrotingen gewerkt, 

die per activiteit zijn opgesteld. De in totaal 15 projectbegrotingen zijn opgenomen in het eind 2015 vastgestelde 

Activiteitenplan van de Stichting.  

 

Financiële ondersteuning 

Veel van de activiteiten zijn door de Stichting in natura verricht. Voor een aantal van die projectbegrotingen is 

evenwel financiële ondersteuning gekomen, te weten: 

• een deel van de kosten van de vier Rottecafés; 

• de kosten voor het werkbezoek van de landschapstafel; 

• de startkosten van het marketingcommunicatie-traject; 

• de kosten van de Rottewaterweek. 

 

De financiële ondersteuning is per activiteit in de bijgevoegde Exploitatie 2016 opgenomen. Per saldo sluiten 

deze projectbegrotingen met een positief saldo af, in totaal € 8.169, met uitzondering van de projectbegroting 

voor de landschapstafel. Het resultaat van die projectbegroting is € -43. Voorts is als opbrengst genoteerd de 

vergoeding die de Stichting voor de afname van een aantal plattegronden door Hotel Nieuwerkerk heeft 

verkregen.  

 

Professionele ondersteuning 

De Stichting heeft in het najaar 2016 een professionele kracht - Mariëlle van de Berge ingehuurd, die een deel 

van de coördinatie-, communicatie- en marketing werkzaamheden van de Stichting heeft verricht. De kosten 

worden grotendeels gedekt door de projectbegrotingen van de activiteiten waarvoor zij wordt ingezet. De rest van 

haar kosten, d.i. een bedrag van € 500, valt onder algemene kosten. Daarvoor ondersteunt zij het bestuur van de 

Stichting. Deze professionele ondersteuning zal in 2017 worden voortgezet. 
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Belasting 

Uit de jaren 2013/2015 dateren belastingposten, die naar verwachting nog verrekend moeten worden. Het gaat 

om een BTW-bedrag van  € 2.871 dat aan de onvoorziene kosten is toegevoegd. 

 

Resultaat 

Het resultaat van 2016 is positief en bedraagt € 3.928. Dit resultaat is aan het eigen vermogen van de Stichting 

toegevoegd, dat eind 2016 daardoor € 12.651 bedraagt. De omvang van dit eigen vermogen is daarmee 

voldoende groot om tegen een financieel stootje te kunnen. De Stichting is voornemens dit met het oog op de 

financieel continuïteit als buffer voor de komende jaren te handhaven. Het genereren van extra resultaat in 2017 

en navolgende jaren is geen doel op zich, maar zal in voorkomende gevallen worden aangewend om de buffer te 

versterken.  

 

Begroting 

Er is voor 2017 nog geen begroting in deze jaaropgave 2016 opgenomen. Dit zal alsnog als onderdeel van de 

eerste kwartaalrapportage van de Stichting in 2017 gaan gebeuren.  

 

Fondswerving 

Voorts zal de Stichting in 2017 werk gaan maken van het werven van fondsen voor de door die fondsen 

geoormerkte  activiteiten van de Stichting. Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan het vergroten van de 

participatie van bewoners bij en op de Rotte.  

 

IV. Jaarrekening 2016 
 

Stichting Plezierrivier de Rotte 
Balans per 31-12-2016 

      

  31-12-2016 31-12-2015 

  € € 

Financiële vaste activa         

Waarborgsom                182    - 
 

          

Vorderingen         

Debiteuren            4.489            1.500  
 

          

Liquide middelen         

ING bank          13.443             36.262    

          

Eigen vermogen         

Reserves            12.651               8.723  

          

Kortlopende schulden         

Crediteuren                  306             29.040  

Omzetbelasting              4.657      

Overige te betalen posten                  500      

          

Totaal: Balans 18.114 18.114 37.763 37.763 
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Stichting Plezierrivier de Rotte  
Exploitatieresultaat 2016  

Werkelijk 

  2016 

  € 

ACTIVITEITEN 
 

Rotte cafe          1.578  

Rotte waterweek          3.238  

Landschapstafel              -43  

Marketing & Communicatie         3.250  

Plattegronden             103  

           8.126  
 

BESTUURSKOSTEN 
 

Vergaderingen            450  

  

TOTAAL BESTUURSKOSTEN            450  

  

ALGEMENE KOSTEN    

Ondersteuning Mpower            500  

Website                  -  

Financieel             209  

Representatiekosten                 5  

Onvoorziene kosten         3.034  

  

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN         3.748  

  

RESULTAAT          3.928  

 

 

Het bestuur van de Stichting Plezierrivier de Rotte: 

 

Handtekening Voorzitter:    Datum: 

Carol Hol 

 

 

Handtekening Penningmeester:   Datum: 

Erik Rovekamp  

 

 

Handtekening Secretaris:    Datum: 

Ewoud Dekker 

  
 


