Beleidsnotitie 2017 Stichting Stad Rotterdam anno 1720
Stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006. De Levensverzekering Maatschappij
Stad Rotterdam N.V. heeft het startkapitaal gefinancierd van de stichting. Deze
levensverzekeringsmaatschappij maakte op dat moment deel uit van Fortis Verzekeringen Nederland
N.V., de verzekeringstak van de Fortis groep in Nederland. Op haar beurt is Fortis Verzekeringen
Nederland N.V. op 24 april 2001 ontstaan uit een fusie tussen ASR Verzekeringsgroep N.V. (de Stad
Rotterdam-kant van het verzekeringsconcern) en AMEV Nederland N.V. (de AMEV-kant van het
concern). Stad Rotterdam was bijna drie eeuwen een begrip in de verzekeringswereld.
De Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. zelf is een half jaar na de oprichting van de
stichting verdwenen in een fusie met Fortis ASR Levensverzekering N.V. (inmiddels geheten ASR
Levensverzekering N.V.). De algemene titel, waaronder deze fusie plaatsvond, houdt in dat alle rechten
en plichten (dus ook in relatie tot de stichting) volledig overgedragen zijn aan ASR Levensverzekering
N.V.
Op 3 oktober 2008 kwam Fortis Verzekeringen Nederland N.V. door nationalisatie los te staan van de
Fortis groep om vervolgens (sinds 5 maart 2009) verder te gaan onder de naam ASR Nederland N.V.
Bestuur
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Stichting Stad Rotterdam anno 1720 staat open voor een breed scala aan activiteiten in het
Rijnmondgebied. De activiteiten moeten te maken hebben met educatie, sociaal-culturele vorming,
hulpverlening of zorg. In aanmerking komen bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het voorkomen
van sociaal isolement. En in het bijzonder projecten die mensen via vrijwilligerswerk de gelegenheid
bieden hun kwaliteiten te benutten en iets voor anderen te betekenen. Ook deelprojecten komen in
aanmerking voor een donatie. De voorkeur gaat uit naar projecten die niet door andere partijen worden
gefinancierd. Uiteraard gaat het om projecten zonder winstoogmerk. Aanvragen van organisaties met
het doel het uitdragen van een geloofsovertuiging of politieke beweging worden afgewezen. Aanvragen
van organisaties, die voortkomen uit een politieke stroming of geloofsovertuiging maar met een initiatief
dat niet tot doel heeft die overtuiging uit te dragen en dat toegankelijk is voor alle Rijnmonders, worden
wel in behandeling genomen.
Het bestuur budgetteert per jaar € 200.000,--, met een maximum bedrag per project van € 25.000,--.
Bedragen boven € 15.000,-- dienen door het Bestuur vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan
de Raad van Toezicht.
Zowel de bestuursleden als de leden van de Raad van Toezicht werken pro deo. De secretaris ontvangt
een vrijwilligersbijdrage.

Financiën
Binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar wordt financiële verantwoording afgelegd door de
publicatie van de jaarrekening, die bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een
toelichting. De opgemaakte jaarrekening wordt onderzocht door de Raad van Toezicht, die daarover
verslag uitbrengt. Het verslag van de Raad van Toezicht wordt vervolgens gecontroleerd door de
accountantsdienst van ASR Nederland N.V. Het jaarverslag is te raadplegen op de website van de
Stichting.
Procedure aanvraag donatie
De aanvraag moet ruim voor aanvang van de activiteit digitaal bij de Stichting Stad Rotterdam anno
1720 worden ingediend. Alleen complete aanvragen, voorzien van de vereiste bijlagen en ondertekend
door een bevoegd persoon, worden in behandeling genomen. Nadat de aanvraag bij de stichting is
binnengekomen, ontvangt de aanvrager direct een bevestiging met uitleg over de procedure.
Het dagelijks bestuur van de Stichting Stad Rotterdam neemt de aanvragen in behandeling. Tijdens de
bestuursvergadering, die eenmaal per kwartaal plaatsvindt, wordt bepaald of het project voor financiële
ondersteuning in aanmerking komt. Als de aanvraag niet wordt gehonoreerd, wordt een afwijzingsmail
gestuurd. De Stichting heeft geen formele bezwaar- of beroepsprocedure. Wordt de aanvraag wel
gehonoreerd, dan neemt een van de bestuursleden contact op met de aanvrager. De aanvrager
ontvangt informatie over het verdere verloop en over de voorwaarden waaronder een bijdrage kan
worden verstrekt. Bij toegekende donaties van € 15.000,- en hoger kan de stichting een
accountantsverklaring vragen, waarin bevestigd wordt dat het bedrag volgens afspraak is besteed.
2016
Na de oprichting in 2006 heeft de Stichting inmiddels ruim tien volle jaren achter de rug. De stroom
aanvragen heeft zich in die jaren gestabiliseerd. De aanvragers weten de Stichting te vinden.
De Stichting wordt vermeld in het Fondsenboek. Het Fondsenboek is het naslagwerk voor (vrijwilligers)organisaties bij het inventariseren van stichtingen, waar een aanvraag gedaan kan worden. Ook staat
de Stichting vermeld op het portal www.subsidietotaal.nl. Hierdoor wordt de site van de Stichting
teruggevonden via de diverse zoekmachines.
Het bestuur van de Stichting participeert in het Rotterdams fondsenoverleg. Hierdoor is de Stichting
Stad Rotterdam anno 1720 ook bij de andere Rotterdamse fondsen bekend. Door participatie in dit
overleg wordt ook meer inzicht verkregen in eventuele trends. De Stichting Stad Rotterdam anno 1720
staat in het web portal. Door de werking van dit web portal komen de aanvragen gerichter binnen. Hier
plukken alle in Rotterdam gevestigde stichtingen de vruchten van. Daarnaast wordt de Stichting door
de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht voortdurend onder de aandacht gebracht via
hun netwerken.
Einddatum 2020
De Stichting Stad Rotterdam anno 1720 wordt uiterlijk op 26 juni 2020 opgeheven. Assurantieconcern
Stad Rotterdam is ooit in 1720 ontstaan en 2020 zou dan, na 300 jaar, een mooi afsluitingsjaar zijn. Het
is vooralsnog de intentie om het geld dat in 2020 nog beschikbaar is aan een aantal Rotterdamse goede
doelen te schenken. Het huidige maximaal te schenken bedrag kan dan overschreden worden. In de
voorjaarsvergadering van 2018 wordt vastgesteld, of de einddatum van 2020 reëel is of dat de
einddatum wordt uitgesteld
Rotterdam, januari 2017

