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Op 1 mei 2018 hebben wij de bestuurstaken overgenomen van het vorige bestuur. We hebben 
op een zo goed mogelijk manier invulling gegeven aan dit jaar. Inmiddels is het alweer tijd om 
de bestuurstaken aan het volgende bestuur over te dragen en kunnen wij terugkijken op een 
geslaagd jaar. Wij sluiten het jaar af met het financieel jaaroverzicht van 2018-2019.  
 
Het belangrijkste doel tijdens het afgelopen jaar was het verwerven van nieuwe inkomsten. De 
vermindering van de subsidie van de Raad van de Rechtsbijstand is nog niet doorgevoerd, maar 
we houden er rekening mee dat deze aankondiging de komende jaren wel gaat komen. Met het 
oog daarop zijn wij op zoek gegaan naar andere manieren om inkomsten te verwerven. De eerste 
mogelijkheid was het vinden van een sponsor en de andere mogelijkheid was het vinden van 
een gemeentelijke subsidie. We hebben het sponsorplan dat het vorige bestuur heeft opgezet, 
uitgewerkt en ervoor gezorgd dat we het konden voeren. We hebben ons gezamenlijk hard 
ingezet voor het vinden van een sponsor en dat is gelukt! Het is niet gelukt om een gemeentelijke 
subsidie te vinden, omdat onze werkzaamheden niet onder één van de subsidies valt die de 
gemeente verstrekt.  
 
We hebben de sponsorovereenkomst pas aan het einde van het jaar gesloten, wat betekende 
dat we het grootste deel van ons bestuursjaar nog niet wisten of we inkomsten uit sponsorgelden 
zouden verwerven. Deze onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat we nog meer hebben bespaard 
ten opzichte van de begroting. De zekerheid voor meer inkomsten geeft het volgende bestuur de 
ruimte om meer geld uit te geven en op die manier de werkzaamheden van Stichting 
Rechtswinkel Rotterdam nog beter vorm te geven. De inkomsten uit sponsorgelden hebben 
ervoor gezorgd dat we geen begrotingstekort hebben, maar als er meer financiële middelen 
beschikbaar zijn kunnen wij onze doelstelling beter nastreven. Daarom zal het nieuwe bestuur 
op zoek gaan naar nog een sponsor.  
 
Momenteel zijn wij nog steeds gevestigd op de Erasmus Universiteit Rotterdam en zijn wij in 
ieder geval tot de volgende (interne) verhuizing geen huur verschuldigd. Dit zorgt ervoor dat het 
afgelopen jaar veel kosten zijn bespaard.  
 
Het spaarvermogen hebben wij zo veel mogelijk ongebruikt gelaten en de verwachting is dat dit 
de komende jaren ook niet gebruikt hoeft te worden.  
 
Ons bestuursjaar is reeds ten einde gekomen en de nieuwe bestuursleden zijn inmiddels bezig 
om onze werkzaamheden verder voort te zetten. Wij hebben onze bestuurstaken met veel plezier 
uitgevoerd en wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes!  
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Ondertekening namens het bestuur  
 
Rotterdam, 21 juni 2019  
 
Stichting Rechtswinkel Rotterdam  
 
D.A.D. van Arkel (voorzitter)      E.M. Bastein (penningmeester)  
 
J.P. Schimmer (penningmeester)   
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JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2018 
Activa 

(na verwerking saldo van baten 
en lasten)   31 dec 2018   31 dec 2017 

  € € € € 

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa   128   128 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overige vorderingen 1.214   1.214   

    1.214   1.214 

Liquide middelen   33.453   34.568 
     

Totaal   34.795    35.910  
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Passiva 

(na verwerking saldo van baten 
en lasten)   31 dec 2018   31 dec 2017 

  € € € € 

Stichtingsvermogen 
        

Overige reserve 34.410  37.977  
Resultaat boekjaar -935   -3.567    

  33.475   34.410 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden en 
overlopende passiva 

 
1.500 

   
1.500 

  

    1.500   1.500 

Totaal   34.975   35.910 
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Staat van baten en lasten over 2018 

 2018 Begroting 2018 2017 

  € € € 
Baten 9.076 12.076 9.076 

Som van de baten 9.076 12.076 9.076 

Vrijwilligerskosten 3.270 2.840 4.942 
Huisvestingskosten 530 - 2.406 
Organisatiekosten 6.211 8.965 5.295 

Som van de lasten 10.011 11.805 12.643 

Saldo baten en lasten  -935 271 -3.567 

    
    
Bestemming van het totaal saldo 
van baten en lasten 

   

Overige reserve -935 - -3.567  
-935 - -3.567 

 
 
 


