
 

Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden 

 

BESTUURSVERSLAG 

Stichting Rechtswinkel Rotterdam 

Bestuursjaar 2015-2016 

De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente 

jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar was niet anders. Een grote 

tegenvaller was de aangekondigde subsidiestop van de Gemeente Rotterdam in 

2011. Destijds is hier veel actie tegen gevoerd, tot de aandacht van de lokale 

media en nachtburgemeester aan toe. Het pakte positief uit, de SRR kreeg alsnog 

subsidie toegewezen. 

Om zorg te dragen voor de continuïteit van de SRR hebben opvolgen de 

besturen/penningmeesters met creatieve ideeën en bezuinigingen gezorgd voor de 

benodigde stabiliteit binnen de SRR, zodat eventuele tegenvallers zouden kunnen 

worden opgevangen. 

Het bestuur dat wij hebben opgevolgd (2014-2015) had als streven deze 

bezuinigingen (van vorige besturen) door te zetten, maar hielden ook rekening 

met het feit dat de medewerkers voldoende ondersteund moeten worden in hun 

dagelijkse werkzaamheden. Deze bezuinigen moesten dan ook niet ten kosten te 

gaan van de kwaliteit en werksfeer onder onze medewerkers. Dit heeft tot een 

aantal investeringen geleid die wij graag in ons bestuursjaar hadden voortgezet. 

Eveneens heeft het vorige bestuur de verhuizing gerealiseerd naar ons nieuwe 

pand in 'De Nieuwe Plantage' (Aafie, Rotterdam), welke uiteraard ook kosten met 

zich mee heeft gebracht. 

Ons bestuursjaar heeft veel doorgemaakt op financieel gebied, hetgeen wij in 

chronologische volgorde uiteen zullen zetten, waarna wij zullen afsluiten met 

een conclusie. 

Aan het begin van het jaar hebben wij de losse eindjes van de verhuizing van 

januari aan elkaar geknoopt zodat bij elke instantie ons nieuwe(factuur)adres 

bekend was. 

In juni kregen we een aankondiging van de gemeente Rotterdam dat onze 

subsidie vanaf het jaar 2016 tot het jaar 2018 niet meer binnen het 

Welzijnsbeleid van de Gemeente zal vallen. Dat betekent dus dat onze subsidie 

wordt stopgezet. 

De gemeente heeft in het najaar van 2015 ons bezwaar "niet-ontvankelijk" 

verklaard. Hierop is in oktober beroep ingesteld door onze advocate. In januari 

2016 is er vonnis gewezen en is ons beroep ongegrond verklaard. 



 

 

Onlangs hebben we in overleg met de advocate besloten om verzet aan te 

tekenen tegen de uitspraak van januari 2016. Wanneer hier uitspraak in wordt 

gedaan is onbekend. Het streven is om deze procedure zo goed mogelijk over te 

geven aan het aanstaande bestuur. Naast het verzet hebben wij een nieuwe 

beschikking gehad van de gemeente met de afwijzing van onze subsidie voor het 

jaar 2016. Hiertegen staat bezwaar open, wij zijn van plan hier gebruik van te 

gaan maken. 

Deze besluiten/beschikkingen lopen op financieel gebied als een rode draad 

door ons bestuursjaar. Gedurende het jaar hebben de penningmeesters de 

begroting dusdanig bijgesteld dat het voortbestaan van de SRR voorlopig is 

gewaarborgd. Door de complexiteit van onze financiële situatie hebben de 

penningmeesters ervoor gekozen om een 3-jaren begroting op te stellen. 

Hierdoor krijgen de nieuwe penningmeesters een beter inzicht in de toekomst 

en zullen zij een beter en transparanter beeld krijgen van de in-en-uit-gaven 

binnen de SRR. 

Al met al heeft ons bestuursjaar vooral in het teken gestaan van veranderende 

situaties. Beide penningmeesters hebben dan ook aangegeven in de Raad van 

Toezicht te willen toetreden om zodoende korte lijntjes te houden met de 

aankomende penningmeesters. Wij zullen ernaar streven om een zo goed 

mogelijke overdracht te realiseren en de aankomende penningmeesters zoveel 

mogelijk proberen voor te breiden op hun buitengewoon verantwoordelijke 

positie. 

Namens het bestuur, 

C.N. van Rooden, voorzitter;  

S.S. Wahab, penningmeester; 

J. van Amersfoort, penningmeester. 
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Jaarstukken 2015 

 Jaarrekening 

 Overige gegevens  
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Jaarrekening 

 Balans 

 Staat van baten en lasten 

 Toelichting  
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Balans per 31 december 2015 

(voor bestemming saldo baten en 

lasten) 

 31.12.2015 31.12.2014 

 

Actief 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 128 128 

 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende 

 128  128 

activa 1.214  8.714  

Liquide middelen 50.322  40.756  

 

 51.536 49.470 

 

 51.664 49.598 

 
 31.12.2015 31.12.2014 

 

Passief 

Eigen vermogen 

Overige reserves 38.598 31.458 

Resultaat boekjaar 9.566 7.140 

 

Kortlopende schulden en 

 48.164  38.598 

overlopende passiva 3.500  11.000  

 

 3.500 11.000 
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 51.664 49.598 

 

Staat van baten en lasten over 2015 

 2015 Begroting 2014 

 

Saldo voor financiële baten en 

Saldo staat van baten en    

lasten 9.866 -2.924 7.140 

 

Toelichting 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Rechtswinkel Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk 

uit het kosteloos verlenen van rechtskundig advies. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de iaarrekening 

De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten vinden plaats 

op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen die hun oorsprong vinden 

Baten  35.321 36.576  33.645 

Vrijwilligerskosten 3.728 
 

8.000 3.821 
 

Huisvestingskosten 5.399  6.100 8.081  

Organisatiekosten 11.820  14.900 11.357  

Kosten public relations 158  5.500 3.347  

Reünie 4.500  3.000   

Kosten diversen Afschrijvingen 

 

 1.000 

1 .ooo 

164 

 

 

Som der lasten  25.605 39.500  26.770 

lasten 9.716 -2.924 6.875 

Financiële baten en lasten 
150 
 

265 
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voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 

wegens oninbaarheid. Onder vlottende activa worden vorderingen opgenomen die naar hun aard een 

looptijd hebben van niet langer dan een jaar. 

Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Exploitatiesubsidies 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de 

opbrengsten zijn gederfd. 

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Materiële vaste activa 

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa bedragen 20%. 

Standper I januari 

Aanschaffingswaarde 

Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per I januari 

Mutaties 2015 

Afschrijvingen 

Aanschaffingswaarde 

Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 

Vorderingen en overlopende activa 

Te ontvangen 

sponsorbijdrage 

AKD 

Waarborg huur 

Liquide middelen 

De liquide middelen 

staan ter vrije 
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beschikking. Eigen 

vermogen 

Het verloop van de 

overige reserves is 

als volgt: 

Stand per 1 januari 

Voorstel bestemming saldo van baten en lasten 

Stand per 31 december 

31 dec 2015 31 dec 2014 

  7.500 

 1.214 1.214 

 

 1.214 8.714 

 

2015 

 

38.598 

9.566 

 
48.164 

 

 2015 2014 

  

9.325 9.325 

-9.197 -9.197 

128 

9.325 

-9.197 

128 

9.325 

-9.197 

128 128 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 2015 2014 

 

Te besteden subsidiebijdrage AKD  7.500 

Overige te betalen kosten Accountantskosten 2.500 2.500 

 1 .ooo 1.000 

 

 3.500 11.000 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

Baten 

De baten over 2015 van de stichting zijn ten opzichte van het vorige jaar gestegen met rond 26%. 

 2015 2014 

 
Gemeente Rotterdam 

Raad voor de Rechtsbijstand 

AKD Sponsorbijdrage 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Huuropbrengsten 

Lasten 

Vrijwilligerskosten 

Huisvestingskosten 

Organisatiekosten 

Kosten public relations 

Kosten reünie 

Kosten diversen 

15.500 20.500 

9.076 9.076 

7.500 

2.269 

3.245 1.800 

 

35.321 33.645 

 

2015 2014 

 

3.728 3.821 

5.399 8.081 

11.820 11.357 

158 3.347 

4.500 

164 

 25.605 26.770 

 
Financiële baten en lasten 

 2015 2014 

 

Rentebaten 150 265 

 

 150 265 

 

Ondertekening van de jaarrekening 

Rotterdam, 22 maart 2016 

Namens het bestuur: 
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C.N. van Rooden, voorzi  

S.S. Wahab, 

penningmeester 

J. van Amersfoort, penningmeester 

Overige gegevens 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In de statuten van de stichting staat opgenomen betreffende de resultaatbestemming dat deze ten gunste / 

laste komt van de overige reserves. 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 

De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering. Het bestuur heeft de bestemming van 

het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2015 geheel ten gunste van de 

overige reserves te brengen. 

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 


