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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INLEIDING 
Na de start in 2013 was 2014 het eerste volledige boekjaar van de stichting. De projecten 
Elektrahuisje en MERGE werden
jaar. Na afsluiting van de herbestrating van de Mathenesserdijk vanaf de Jan Kruijffstraat tot 
de Schiedamseweg werden in november twee nieuwe bewonersinitiatieven ingediend bij de 
gebiedscommissie Delfshaven: 'Leven op de Dijk' voor de vergroening van de dijk bij de 
Fabriek en 'Groen, Spelen en Ontmoeten' voor aankleding van de stoep voor Molenzicht met 
groen, speeltoestellen en bankjes.
 
Met dit beleidsplan 2015 en het jaarverslag 201
afgelopen jaar en de te verwachten activiteiten in 2015
 
 

2. STICHTING ‘BUURCOOPE
 
Nu de gevolgen van een terugt
op de dijk steeds meer zelf het initia
de dijk, herinrichting van de straat, advie
buren, enz. De projecten lopen uiteen van een activi
bewoners betrokken zijn, tot meer
samenwerken. De bekostiging van der
dies, sponsoring, eigen bijdragen en
 
Enkele bewoners, die al langer betrok
zijn bij een veelheid aan activi
dijk, hebben daarom begin 2013
ing Buurcooperatie Mathenesser
richt. ‘Buurcooperatie’ staat voor samen
werking van buren. Gekozen is voor een 
stichting als rechtspersoonlijkheid omdat er 
geen sprake is van winstoogmerk
stichting zelf functioneert op de acht
grond, omdat het vooral gaat om de ermee 
verbonden initiatieven/activiteiten.
 
Het doel van de stichting is kort samen
vat: “het in figuurlijke zin onderdak bie
de omgeving van de Mathenes
tie in de ruimste zin.” 
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Daarbij ondersteunt ze burgers en andere betrokkenen bij deze activiteiten en initiatieven 
met raad en daad. Opgedane kennis en ervaring komen ook weer beschikbaar voor 
vergelijkbare burgerinitiatieven. 
 
De stichting treedt zelf niet naar buiten. Informatie over de activiteiten en initiatieven waar zij 
bij betrokken is, zijn zichtbaar op www.mathenesserdijk.info en in de nieuwsbrief. 
 
 

3. PROJECTEN 
 
 Website en nieuwsbrief Mathenesserdijk.info (2011-heden) 
Met een bijdrage uit het BewonersActiviteitenFonds in 2013 van de deelgemeente 
Delfshaven heeft de stichting de website en de nieuwsbrief Mathenesserdijk.info voortgezet. 
De nieuwsbrief wordt per email toegestuurd aan ruim 300 mailadressen van bewoners, en 
ondernemers op de dijk, andere geïnteresseerden, instanties, politici, ambtenaren en pers. 
Website en nieuwsbrief vervullen een belangrijke functie in een goede informatievoorziening 
over projecten en activiteiten op de dijk. 
Vanaf 2014 betaalt de stichting de kosten uit eigen middelen. 
 
Groen+Kleur (2012-heden) 
In het najaar van 2012 is de volledige herinrichting van de straten rondom woonzorgcentrum 
de Schans van start gegaan. Dat was een mooie aanleiding om ook de groenvoorziening te 
verbeteren. Hiervoor is het project Groen+Kleur bedacht door Hieke Pars, kunstenaar uit 
Delfshaven, met steun en begeleiding van de stichting. In 2013 is op het binnenterrein van 
de Schans een kleine kas gerealiseerd staat voor het kweken van bloemen en planten. 
  
Elke twee weken komt de groengroep bij elkaar op maandagmiddag. Dit zijn vrijwilligers uit 
de buurt, die de kas, de perken in de binnentuin en de plantenbakken voor de Schans 
onderhouden.  

Daarnaast werken ze mee aan het 
jaarprogramma met activiteiten voor 
bewoners van de Schans: zaaien, bollen 
planten, bloemschikken, zaden verzamelen, 
plantjes uitdelen aan omwonenden, een 
bloemetje voor de buurvrouw, herfststukjes 
maken, enzovoort.  
 
In 2014 werd duidelijk dat door de 
veranderingen in de zorg de Schans zich 
steeds meer ontwikkelt tot een verpleeghuis 
voor mensen, die niet meer zelfstandig thuis 
kunnen wonen. Dat betekent dat de nieuwe 
bewoners beperkter zijn in hun 
mogelijkheden en steeds meer begeleiding 

nodig hebben bij activiteiten. Daarom het project Groen + Kleur begin 2015 overgedragen 
aan de stichting Wilskracht Werkt. Door hun nauwe samenwerking met maatschappelijke 
organisaties in de wijk kunnen zij veel meer vrijwilligers inschakelen bij de ondersteuning en 
begeleiding van de activiteiten van Groen+Kleur. Hieke Pars blijft als begeleidster betrokken 
bij het project. 
 
De start van het project in 2012 is mogelijk gemaakt door de ‘Delfshavense Duiten’ en subsi-
dies van de deelgemeente Delfshaven, de stichting Laurens en de SOR.  
Voor 2015 heeft Groen+Kleur een bijdrage gekregen van de gebiedscommissie. 
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MERGE (2012-2014) 
Op 30 augustus was de zeer geslaagde MERGE performance met video en dans op de 
Schie, vlakbij de Lage Erfbrug. Voorafgaand daaraan was er een voorprogramma met 
optredens van No Roots, Tango Works en Trio Xaramundi. Het binnenvaren van de pontons 
werd aangekondigd door de drums van Arend Niks. De Schiemeisjes serveerden gratis 
koffie, thee en taart.  

 
Het project is in een aantal fasen 
ontwikkeld, waarbij gaandeweg steeds meer 
mensen en organisaties uit Delfshaven 
werden betrokken. 
 
De titel MERGE refereert aan ‘samen 
smelten’, wat karakteristiek is voor 
Delfshaven, maar het is ook het samengaan 
van verschillende kunstvormen, het 
samenvloeien van lichaam en landschap, 
het samensmelten van verschillende 

culturen. 
 
De eerste fasen van het project in 2012 en 
2013 zijn mogelijk gemaakt door donaties 
en een subsidie van de dienst Kunst & 
Cultuur van de gemeente Rotterdam. 
Realisering van het project in 2014 
gebeurde door een combinatie van 
subsidies, fondsen, sponsors en 
crowdfunding. 
 
Op www.mathenesserdijk.info staat meer 
informatie over MERGE, met links naar 
video-opnamen van het voorprogramma en 
de performance. 
 
Elektrahuisje bij Mathenesserbrug (2013-2014) 
Op de hoek van de Mathenesserdijk en de Grote Visserijstraat staat een elektrahuisje van 
Stedin. De muurschildering uit 1997 was sterk verwaarloosd. Op verzoek van omwonenden 
en met steun van de burgemeester, heeft de stichting, in samenwerking met Kinderatelier 
Punt5 in 2013 een plan gemaakt om de buitenkant op te knappen en panelen aan te brengen 
met tekeningen van kinderen uit de buurt. 
 

Begin 2014 is het opknappen 
afgerond en zijn de panelen 
feestelijk onthuld door de 
burgemeester, samen met de 
kinderen. 
 
 
 
 
 
 

Het project is gerealiseerd dankzij een subsidie uit het BewonersActiviteitenFonds van de 
deelgemeente Delfshaven en een bijdrage van de Stadsmarinier voor Bospolder-
Tussendijken.  
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Leven op de Dijk / Groen, Spelen, Ontmoeten 
Al in december 2013 organiseerden enkele 
ondernemers van de Fabriek een inloopavond 
voor omwonenden om te praten over ideeën voor 
de herinrichting van de dijk. Dat was de start van 
een actie die ertoe leidde dat eind 2014 de 
Mathenesserdijk vanaf de GKH-school tot de 
Schiedamseweg is herbestraat.  
Voor de verdere aankleding met groen, 
fietsenrekken, bankjes en speeltoestellen, zijn 
twee bewonersinitiatieven aangevraagd. Op 26 
maart organiseerden de initiatiefnemers een 
'Lenteborrel' om de ideeën verder te bespreken. 
In de loop van 2015 volgen er meer activiteiten 
om de dijk stapsgewijs verder te verfraaien. 
 
De gebiedscommissie heeft aan beide initiatieven 
een bijdrage toegekend in het kader van 'Doe je 
ding'. 
 
 
 
 
 
Delfshaven Coöperatie 
In juni 2013 is vanuit de gemeente het initiatief genomen om nieuwe 
investeringsmogelijkheden te onderzoeken en te realiseren voor verdere 
gebiedsontwikkeling van Bospolder-Tussendijken. Mede op initiatief van de Buurcooperatie 
Mathenesserdijk is begin 2015 de stichting Delfshaven Coöperatie opgericht. 
 
De Delfshaven Coöperatie vormt de komende jaren de 'lijm in de voegen' tussen veel kleine 
en grote projecten in Bospolder-Tussendijken. De Buurcooperatie Mathenesserdijk blijft 
hierbij betrokken en zal deelnemen aan activiteiten van het netwerk, om zo bij te dragen aan 
de vergroting en verspreiding van kennis en ervaring. 
 
 

4. BESTUUR STICHTING BUURCOOPERATIE MATHENESSERDIJK 
 
In de loop van 2014 is het bestuur uitgebreid met drie nieuwe bestuursleden. Het bestuur 
van de stichting bestaat nu uit: 

• Nathalie Hunfeld, voorzitter 

• Patrick Boel, secretaris/penningmeester 

• Jacco Bakker, bestuurslid 

• Elise Luijcx, bestuurslid 

• Edwin Dekker, bestuurslid 

• Henk ter Avest, bestuurslid 
 
Zij zijn allen bewoners van de Mathenesserdijk. 
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5. JAARREKENING 2014 
 

EXPLOITATIE 

IN UIT 

 
Buurcooperatie 

 
Stichting 

5% bijdrage 3.100,00 Beheer 1.600,00 
Overig 700,00 Bijdrage projecten 400,00 

Algemene reserve 2013 200,00 Algemene reserve 2.100,00 
    

subtotaal stichting 4.000,00 4.100,00 

Projecten Projecten 
Inkomsten 0,00 G+K 11.000,00 
Subsidies 36.000,00 MERGE (afgerond) 33.900,00 
Fondsen 5.500,00 MD.info 100,00 
Sponsors 6.100,00 Elektrahuisje (afgerond) 8.300,00 
Donaties 2.300,00 Leven op de Dijk 200,00 
Diversen 0,00 Groen, spelen, ontmoeten 400,00 

Bestemmingsreserve 2013 20.500,00 
Bijdrage stichting 400,00 Bestemmingsreserve 16.900,00 

    
subtot. projecten 70.800,00 

 
70.800,00 

    
Inkomsten 74.800,00 

  
Uitgaven 74.800,00 

BALANS 

ACTIVA 
  

PASSIVA 
debiteuren 100,00 algemene reserve 2.100,00 

bestemmingsreserve 16.900,00 
bankrekening 4.000,00 
spaarrekening 16.000,00 krediteuren 1.100,00 

    
20.100,00 20.100,00 

 
Projecten 
Het merendeel van de inkomsten van de stichting in 2014 betreffen subsidies. Voor MERGE 
zijn ook aanzienlijke bijdragen ontvangen van fondsen en sponsors. De crowdfunding 
leverde ruim € 6.000,- aan donaties op. Alle inkomsten worden, als onderdeel van de 
voorwaarden van subsidiegevers en donateurs, uitsluitend en volledig besteed aan de 
betreffende projecten. 
 
Voor twee nieuwe projecten is de subsidie al in 2014 ontvangen, maar de uitvoering is in 
2015. Het saldo van inkomsten en uitgaven is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
 
Buurcooperatie 
De uitgaven voor projecten is inclusief een bijdrage van 5% aan de stichting voor de 
beheerkosten (administratie, verzekeringen, financiering en promotie). Een eventueel batig 
saldo gaat naar de algemene reserve. Indien mogelijk draagt de stichting zelf ook bij aan 
projecten uit de algemene reserve. 
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6. BEGROTING PROJECTEN 2015 
 
De inkomsten en uitgaven van de stichting zijn volledig gerelateerd aan de beschikbare 
budgetten voor de projecten.  
 
Projectbudgetten 

• Mathenesserdijk.info     
  Bijdrage stichting €  500 
    ------------------------ 
      € 500 
• Groen+Kleur 
  Reservering 2014 € 5.000 
    ------------------------ 
      € 5.000 
• Leven op de Dijk 
 Reservering 2014 € 4.800 
   -------------------------  
     € 4.800 
• Groen, Spelen, Ontmoeten 
 Reservering 2014 € 7.100 
    ----------------------- + 
      € 7.100 
      ----------------------- + 
      € 17.400 
De reserveringen komen uit de 'bestemmingsreserve 2014'. Het betreft in 2014 ontvangen 
subsidies/bijdragen,die bestemd zijn voor uitgaven in 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk 
Opgericht op 8 februari 2013. 
KvK: 5722 0735        RSIN:852 488 129         
Rabo Bank (betaalrekening): NL82RABO 0395 5008 50 
 
De Belastingdienst heeft de stichting erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar en de stichting is niet 
schenkbelastingplichtig. 
 
Secretariaat: 
p/a Patrick Boel. Mathenesserdijk 430, 3026GV Rotterdam 
info@mathenesserdijk.info     06-5344 2424 
www.mathenesserdijk.info 


