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1. INLEIDING 
De stichting heeft in 2013 een vliegende start gemaakt, omdat een aantal projecten al enige 
tijd liepen. Door de oprichting van de stichting kregen deze projecten een formele inbedding, 
mede op verzoek van de subsidiegevers. 
bij de Mathenesserbrug. 
 
Met dit beleidsplan 2014 en het jaarverslag 2013 
opstart en de te verwachten ontwikkelingen.
 
 
2. STICHTING ‘BUURCOOPE
 
De buurtinitiatieven op de Mathen
van een terugtredende overheid steeds zicht
steeds meer zelf het initiatief voor nieuwe pro
herinrichting van de straat, advie
De projecten lopen uiteen van een activi
betrokken zijn, tot meerjarige pro
ken. De bekostiging van derge
soring, eigen bijdragen en inkomsten.
 
Enkele bewoners, die al langer betrok
zijn bij een veelheid aan activi
dijk, hebben daarom begin 2013
Buurcooperatie Mathenesserdijk opge
‘Buurcooperatie’ staat voor samen
van buren. Gekozen is voor een sticht
rechtspersoonlijkheid omdat er geen sprake 
is van winstoogmerk. De sticht
tioneert op de achtergrond, omdat het vooral 
gaat om de ermee verbonden 
initiatieven/activiteiten. 
 
Het doel van de stichting is kort samen
activiteiten en initiatieven van bur
bijdragen aan het versterken van de buur
 
Daarbij ondersteunt de burgers en andere betrokkenen bij deze activiteiten en initiatieven 
met raad en daad. Opgedane kennis en ervaring 
vergelijkbare burgerinitiatieven;
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stichting heeft in 2013 een vliegende start gemaakt, omdat een aantal projecten al enige 
tijd liepen. Door de oprichting van de stichting kregen deze projecten een formele inbedding, 

rzoek van de subsidiegevers. Een belangrijk nieuw project was het 

beleidsplan 2014 en het jaarverslag 2013 geeft de stichting u een beeld van de 
opstart en de te verwachten ontwikkelingen. 

OPERATIE MATHENESSERDIJK’ 

De buurtinitiatieven op de Mathenesserdijk zijn een nieuwe fase ingegaan. Nu de gevol
heid steeds zichtbaarder worden, nemen de bewo

tief voor nieuwe projecten: onderhoud van het groen op de dijk, 
van de straat, adviezen aan klussers, kunstprojecten, zorg voor de buren, enz. 

ten lopen uiteen van een activiteit van één dag, waarbij slechts enkele bewo
rige projecten waarin burgers en instanties met elkaar samen

gelijke initiatieven is steeds meer een mix van sub
gen en inkomsten. 

ger betrokken 
heid aan activiteiten op de 

begin 2013 de stichting 
dijk opgericht. 

tie’ staat voor samenwerking 
zen is voor een stichting als 
heid omdat er geen sprake 

De stichting zelf func-
grond, omdat het vooral 

den 

ing is kort samengevat: “het in figuurlijke zin onderdak bie
en van burgers op en in de omgeving van de Mathen

ken van de buurcooperatie in de ruimste zin.” 

Daarbij ondersteunt de burgers en andere betrokkenen bij deze activiteiten en initiatieven 
met raad en daad. Opgedane kennis en ervaring komen ook weer beschikbaar voor 
vergelijkbare burgerinitiatieven; 
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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. 
 
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. 
 
 
3. PROJECTEN 
 
 Website en nieuwsbrief Mathenesserdijk.info (2011-2014) 
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. 
In 2014 betaalt de stichting de kosten uit eigen middelen. 
 
Groen+Kleur (2012-2014) 
In het najaar van 2012 is de volledige herinrichting van de straten rondom woonzorgcentrum 
de Schans van start gegaan. Een mooie gelegenheid om ook de groenvoorziening te verbe-
teren. 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.  
Het hele jaar waren er activiteiten die te maken hebben met tuinieren: zaaien, bollen planten, 
bloemschikken, zaden verzamelen, plantjes uitdelen aan omwonenden, een bloemetje voor 
de buurvrouw, enzovoort. 
 

 
Door het samen bezig zijn met groen, participeren 
bewoners actief in het beheer van hun eigen leefomge-
ving en wordt de sociale cohesie in en om de Schans 
vergroot. Door de bewoners te betrekken bij beheer en 
onderhoud kan een betere kwaliteit groenvoorziening 
worden gerealiseerd en onderhouden. Dit verbetert de 
sfeer op straat en nodigt uit om naar buiten te gaan. 
Groen+Kleur verbetert dus zowel de fysieke woonom-
geving als de levendigheid en leefbaarheid. 
 
De start van het project in 2012 is mogelijk gemaakt 
door de ‘Delfshavense Duiten’ en subsidies van de 
deelgemeente Delfshaven, de stichting Laurens en 
de SOR. Laurens biedt daarnaast praktische onderste-
uning en de SOR stelt ruimte op het binnenterrein 
beschikbaar voor de kas. Het Oranje Fonds gaf een 
bijdrage voor het jaarprogramma in 2013. Aannemings-

bedrijf Lindeloof heeft het tegelwerk onder de kas aangelegd. 
 
Niet alle geplande activiteiten konden al in 2013 worden uitgevoerd. Met aanvullende steun 
van Laurens en de SOR wordt het project daarom in 2014 voortgezet. Naast beheer en 
onderhoud van het groen met vrijwilligers uit de buurt, wordt extra aandacht besteed aan 
activiteiten voor bewoners en bezoekers van de Schans. 
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MERGE (2012-2014) 
MERGE is een project van enkele kunstenaars om op 30 augustus 2014 een openbare 
performance met video en dans te realiseren op de Schie, vlakbij de Lage Erfbrug. Het 
project wordt in een aantal fasen ontwikkeld, waarbij gaandeweg steeds meer mensen en 
organisaties uit Delfshaven worden 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 gebeurt door een 
combinatie van subsidies, fondsen, sponsors en crowdfunding.  
 
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.  
 
Stichting Schiezicht.info (2013) 
In en om het bouwblok Schiezicht aan de Mathenesserdijk/Spangesekade ondernemen 
bewoners steeds meer activiteiten. Omdat die activiteiten zelf geen rechtspersoonlijkheid 
hebben, hebben enkele actieve bewoners in februari 2013 de stichting Schiezicht.info 
opgericht.  



Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk    

 4 

Ook in 2014 zullen Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk en 
Stichting Schiezicht samenwerken bij het vergroten van de 
leefbaarheid op de dijk. 
 
WijkCoöperatie Delfshaven 
In juni 2013 is vanuit de gemeente het initiatief genomen tot de 
oprichting van een 'Wijk BV' om nieuwe investeringsmogelijkheden 
te onderzoeken en te realiseren voor verdere gebiedsontwikkeling 
van Bospolder-Tussendijken. De stichting denkt hierin mee. 
 

Na een succesvolle werkconferentie in december, zal in  de 2014 de Wijkcoöperatie 
Delfshaven  worden opgericht, om initiatieven te ontwikkelen. De stichting blijft hierbij 
betrokken. 
 
WIJ Delfshaven 
Met de oprichting van WIJ Delfshaven is een netwerk ontstaan tussen alle 
bewonersinitiatieven en wijkondernemingen in Delfshaven. Bij de verkiezingen voor de 
nieuwe Gebiedscommissie heeft WIJ Delfshaven 2 zetels gewonnen en kan daarmee ook op 
bestuurlijk niveau een actieve rol vervullen. 
 
De stichting zal ook in 2014 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 
 
Het bestuur van de stichting bestaat sinds de oprichting uit: 

• mevrouw Nathalie Hunfeld, voorzitter 

• de heer Patrick Boel, secretaris/penningmeester 

• de heer Jacco Bakker, bestuurslid 
Zij zijn allen bewoners van de dijk. 
 
In de loop van 2014 wordt het bestuur naar verwachting uitgebreid met enkele bestuursleden 
uit de omgeving van de Mathenesserdijk. 
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5. JAARREKENING 2013 
 

EXPLOITATIE 

IN UIT 

Projecten Projecten 

Bijdrage stichting 200,00 G+K 11.000,00 

Subsidies 26.800,00 MERGE 10.000,00 

Fondsen 5.000,00 MD.info 1.000,00 

Sponsors 7.200,00 Elektrahuisje 1.700,00 

Donaties 5.000,00 

Diversen 0,00 Reserveringen 20.500,00 

    

subtot. projecten 44.200,00 subtot. projecten 44.200,00 

  

 
Buurcooperatie 

 
Buurcooperatie 

5% bijdrage 1.100,00 Beheer 700,00 

Overig 0,00 Bijdrage projecten 200,00 

    

subtotaal stichting 1.100,00 900,00 

  
Exploitatiesaldo 200,00 

    

Inkomsten 45.300,00 
  

Uitgaven 45.300,00 

BALANS 

ACTIVA 
  

PASSIVA 

debiteuren 7.200,00 vermogen begin 0,00 

bij: exploitatiesaldo 200,00 

bankrekening 1.900,00   

spaarrekening 14.000,00 vermogen eind 200,00 

reserveringen 20.500,00 

krediteuren 2.400,00 

    

23.100,00 23.100,00 

 
Projecten 
Het merendeel van de inkomsten van de stichting in 2013 betreffen subsidies, bijdragen van 
fondsen en donaties voor specifieke projecten. Deze inkomsten worden, als onderdeel van 
de voorwaarden van subsidiegevers en donateurs, uitsluitend en volledig besteed aan de 
betreffende projecten. 
 
Nog niet alle toegezegde budgetten voor 2013 zijn (volledig) ontvangen. Het restant wordt 
pas na afrekening uitbetaald in 2014 (debiteuren).  
 
Enkele projecten lopen door in 2014. Het deel van de toegezegde budgetten dat nog niet is 
uitgegeven in 2013 in opgevoerd als reserveringen. 
 
Buurcooperatie 
De uitgaven voor projecten is inclusief een bijdrage van 5% aan de stichting voor de 
beheerkosten (administratie, verzekeringen, financiering en promotie). Indien mogelijk draagt 
de stichting zelf ook bij aan projecten uit eigen middelen. 
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6. BEGROTING PROJECTEN 2014 
 
De inkomsten en uitgaven van de stichting zijn volledig gerelateerd aan de beschikbare 
budgetten voor de projecten.  
Voor MERGE is 60% van het begrootte budget reeds toegekend. Voor de overige 40% zijn 
aanvragen nog in behandeling en is de werving gaande. 
 
Projectbudgetten 

• Mathenesserdijk.info     
  Bijdrage stichting €  500 
    ------------------------ 
      € 500 
• Groen+Kleur 
  Reservering 2013 € 12.200 
  Laurens € 1.900  
  SOR  € 1.900 
    ------------------------ 
      € 16.000 

• MERGE 
 Subsidies gemeente € 22.000 
 Fondsen € 20.000 
 Sponsoring € 5.000 
 Crowdfunding € 3.000 
   -------------------------  
     € 50.000 

• Elektrahuisje 
  Reservering 2013 € 8.300 
    ----------------------- + 
      € 8.300 
      ----------------------- + 
      € 74.800 
 
 
 
 
 
Stichting Buurcooperatie Mathenesserdijk 
Opgericht op 8 februari 2013. 
KvK: 5722 0735        RSIN:852 488 129         
Rabo Bank (betaalrekening): NL82RABO 0395 5008 50 
 
Secretariaat: 
p/a Patrick Boel. Mathenesserdijk 430, 3026GV Rotterdam 
info@mathenesserdijk.info     06-5344 2424 


