Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Studentmentoren Rotterdam
6 1 0 8 5 3 8 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

mentorenopzuid@hr.nl

Website (*)

mentorenopzuid@hr.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 4 1 9 8 9 5 7
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. Kweekel

Secretaris

H.B. Verkade

Penningmeester

D. De Held

Algemeen bestuurslid

D.H. van Kammen

Algemeen bestuurslid

S. Frederikz

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Z. Guernina

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting is een het algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b
Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling,
met als doel het verbeteren van de leerprestaties en het bijdragen aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen,
jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam door middel van een-op-een begeleiding
van een student, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting tracht de doelstelling onder meer te bereiken door:
Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring,
tutoring en andere vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en
jongvolwassenen met instellingen die zich richten op onderwijs in Rotterdam
Een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die hoger onderwijs
volgt in Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één
op één begeleiding biedt en fungeert als rolmodel.
Gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze
instrumenten in te zetten als maatschappelijke interventie middel in Rotterdam.
Kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding beschikbaar te
stellen voor derden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting heeft financiële toezeggingen van subsidie en fonds- en bedrijfsdonaties.
Mentoren op Zuid wordt bekostigd door (meerjarig) financiële bijdrage van de
gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, OC&W subsidieregelingen: Students4Students & City Deal Kennis Maken, Rabobank
Rotterdam, Laurensfonds en Van Leeuwen van Lignac.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Subsidiebestedingen aan Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool
De uitvoering van het programma is belegd bij een klein programmateam met een
omvang van 3 fte dat organisatorisch is ondergebracht bij Hogeschool Rotterdam
afdeling Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)
Bestuurskosten – betreft voornamelijk uitgaven m.b.t. bestuursvergaderingen en –
verzekeringen.
Ontwikkelingskosten – dit budget is bestemd voor o.a. het (door)ontwikkelen van
mentorapplicatie, methodiek en materiaal
Kosten per mentoractiviteit dit heeft betrekking op kosten die de studentmentor maakt
tijdens zijn één op één begeleiding van zijn of haar mentor leerling.
Communicatiematerialen - Dit betreft de kosten die nodig zijn om
communicatieproducten te ontwikkelen, website en PR activiteiten.

https://mentorenopzuid.nl/media/pages/organisatie/4035482143-16123443
59/meerjarenplan-mentoren-op-zuid-2020-2024.pdf

Open

SSR heeft geen mensen in dienst. Voor de bestuursleden bestaat de mogelijkheid van
vacatiegeld, waarvan niemand gebruik maakt.

https://mentorenopzuid.nl/organisatie

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

20.000

€

7.500

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

4.047

€

1.761

€

0

Herwaarderingsreserve

€

€

0

Overige reserves

€

Financiële vaste activa

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

0

€

0

+

€
69.568

€

€

+
€

24.047

+
€

9.261

69.567

136.188

€

+
205.756

197.864

+
€

267.431

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

181.709

Totaal

€

205.756

€

€

Totaal

+

€

205.756

https://mentorenopzuid.nl/organisatiea

267.431

258.170

€

267.431

+

+
€

€

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

0

€

0

Baten van bedrijven

€

42.374

€

42.375

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

75.000

Som van de geworven baten

€

317.374

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

+

€
200.000

€

200.000

€

+

€

213.658

€

456.033

+

€

+
317.374

€
€

+
456.033
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

4.952

€

13.333

Aankoop en beheer

€

51.198

€

175.825

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

1.958

Subsidieverstrekkingen

€

223.042

Besteed aan doelstellingen

€

281.150

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

21.439

Som van de lasten

€

302.589

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

€

3.406

€

236.496

€

429.060

Anders, namelijk (vul hier in)

+

€

14.785

+

€

17.712

€

446.772

€

9.261

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

Open

+

