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1. INLEIDING 
 
Van 2017 tot 2020 heeft de Buurcooperatie Mathenesserdijk voornamelijk lopende projecten 
afgerond en geen nieuwe activiteiten opgezet. De in 2015 opgerichte stichting Schiezicht 
heeft de rol van faciliterende stichting overgenomen voor buurtinitiatieven in Bospolder-
Tussendijken. Daarnaast vervult de stichting Delfshaven Coöperatie vanaf eind 2014 een 
groeiende rol in het versterken van lokale organisaties en initiatieven in Delfshaven. 
 
Voor 2021 is daarom besloten om de focus van de activiteiten te verleggen naar kinderen en 
jongeren uit de buurt. Gesprekken met potentiële bestuursleden, met potentiële donoren en 
met nieuwe initiatieven zijn gaande. De uitkomsten daarvan zullen mede van invloed zijn op 
het beleidsplan voor 2021.  
 
 

2. STICHTING ‘BUURCOOPERATIE MATHENESSERDIJK’ 
 
In de loop van 2020 bleek er weer een groeiende behoefte aan een ‘paraplu’ voor 
kleinschalige bewonersactiviteiten in de directe omgeving van de Mathenesserdijk. Dat sluit 
aan op de faciliterende functie die de stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk had en weer 
kan hebben. Lag het accent daarbij in het verleden meer op algemene buurtactiviteiten, voor 
de komende jaren komt de aandacht meer te liggen op de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren.  
In Bospolder-Tussendijken, waar de Mathenesserdijk onderdeel van is, leven ongeveer 70% 
van de inwoners onder het bestaansminimum. Een belangrijk gevolg daarvan is dat kinderen 
en jongeren extra ondersteuning nodig hebben. Dan kan het gaan om groepsgewijze 
activiteiten voor kinderen en jongeren (onderwijs, sport, cultuur, voeding, huisvesting, 
burgerschap, etc.), maar ook om individuele (financiële) ondersteuning voor studie, 
lidmaatschappen, zelfontplooiing, e.d.). Uit contacten met gemeente, fondsen en private 
donoren blijkt grote interesse om bij te dragen aan deze ondersteuning, juist als ze 
kleinschalig is en verankerd in de lokale wijknetwerken. 
 
In lijn daarmee vervult de stichting twee functies voor de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren in de breedste zin:  

• faciliteren van groepsgewijze bewonersactiviteiten 

• individuele ondersteuning. 
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3. FINANCIEN 
 
In 2021 verwacht de stichting enkele activiteiten/projecten te financieren en kleinere donaties 
te doen voor de individuele ontwikkeling van enkele kinderen en jongeren.  Verder zijn er 
enige administratieve kosten voor de stichting.  
Hiervoor is naar schatting een budget nodig van rond de € 30.000,-. De dekking is voor 2/3 
subsidies van gemeente en fondsen, en 1/3 private donaties.  
 
In latere jaren zal het budget liggen tussen de € 50.000,- en € 100.000,-. Bij deze 
schaalgrootte blijven de eigen kosten van de stichting beperkt, omdat het bestuur alle 
noodzakelijke werkzaamheden zal doen. Bestuursleden ontvangen daarvoor geen 
vergoeding. 
 
 

4. BESTUUR STICHTING BUURCOOPERATIE MATHENESSERDIJK 
 
Vanwege de beperkte activiteiten in de afgelopen tijd bestaat het bestuur nu uit drie leden. 
Het is de bedoeling in de loop van het jaar twee nieuwe bestuursleden te werven.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat nu uit: 

• Milja Kruijt, voorzitter 

• Patrick Boel, secretaris/penningmeester 

• Julia Hevemeyer, bestuurslid 
 
Zij zijn allen bewoners van de Mathenesserdijk. 
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De Belastingdienst heeft de stichting erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De stichting betaalt 
geen schenkbelasting en erfbelasting voor ontvangen schenkingen en erfenissen. 
Ontvangers van schenkingen van de stichting hoeven over de schenking geen 
schenkbelasting te betalen. 
 
Secretariaat: 
p/a Patrick Boel. Mathenesserdijk 430, 3026GV Rotterdam 
info@mathenesserdijk.info     06-5344 2424 
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www.mathenesserdijk.info 


