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BESTUURSVERSLAG
Statutaire naam en bestuur
Stichting Studentmentoren Rotterdam (SSR) is gevestigd te gemeente Rotterdam. De stichting
staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 61085383 en het postadres:
Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam. SSR wordt geleid door een vijftal bestuursleden:
• J. Kweekel (voorzitter)
• J.C.F.H. Dieleman (secretaris)
• H.V. Verkade (penningmeester)
• A.A. Sanderman
• R.O. Prins
Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Aan de
bestuurder kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. Hier wordt echter geen
gebruik van gemaakt door de bestuursleden.
Doelstelling en activiteiten
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 hogeschoolstudent, zomede al hetgeen met het vorenstaande
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord. De stichting tracht dit doel 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.
Deze doelstelling alsmede de activiteiten zijn onveranderd gebleven gedurende 2016.
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Resultaten
In 2016 hebben 764 studenten deelgenomen aan het programma Mentoren op Zuid. Deze zijn
verspreid over de volgende deelnemende VO en PO scholen:
• Rotterdams Vakcollege De Hef
• Rotterdams Vakcollege De Hef: Internationale Schakelklas
• Scheepvaart en Transport College Waalhaven
• Calvijn Business School
• Vreewijk Lyceum
• Montfort College
• LMC Talingstraat
• LMC Zuiderpark
• LMC Veenoord
• LMC Palmentuin
o Diverse PO-scholen: De Kameleon
o De Sleutel
o Nelson Mandela
o De Katamaran
Bestuurlijke voornemens
SSR stelt op verschillende vlakken doelstelling met betrekking tot de ontwikkeling van het
programma en de organisatie. Hiervan lichten we drie relevante punten uit: Groeiambitie 2017,
Verduurzaming vanaf 2020 en afronding van de applicatie.
• Groeiambitie 2017: De stichting heeft zich het doel gesteld in 2017 in totaal 1.000
matches te maken tussen studenten en leerlingen. Dit heeft tot gevolg dat het aantal
deelnemende klassen zal toenemen en daardoor kosten voor docenten naar rato groeit.
Hiermee is rekening gehouden in de toekenning van subsidie van SSR aan de HR in
komend jaar.
• Verduurzaming vanaf 2020: In 2020 al de financiële bijdrage van Stichting De Verre
Bergen zijn afgenomen waardoor er een te kort op de begroting is in dat jaar. De stichting
stelt zich het doel in 2017 tot een plan van aanpak te komen waarin financiële en
organisatorische duurzaamheid van het programma gewaarborgd zal blijven. Dit heeft
voor 2017 geen financiële consequenties.
• Ontwikkeling applicatie: In 2016 is de organisatie gestart met de ontwikkeling van een
applicatie met als doel de logistiek efficiënter te maken en de uitvoering van het
programma te verbeteren door voorziening van management informatie. Deze wordt
afgerond in 2017, wat bestedingen binnen budget tot gevolg zal hebben.
Vrij besteedbaar vermogen en beleggingsbeleid
SSR ontvangt financiële middelen op basis van liquiditeitsbehoefte van Stichting De Verre
Bergen, dit heeft tot gevolg dat de stichting over het algemeen marginaal winst/verlies heeft aan
het einde van een boekjaar. Derhalve is er geen sprake van vrij besteedbaar vermogen binnen
SSR. De liquide middelen van SSR worden allen gehouden op een bankrekening bij de
Triodosbank. De stichting beschikt niet over middelen die gebruikt worden voor
beleggingsdoeleinden.
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Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Studentmentoren Rotterdam is feitelijk en statutair gevestigd op Rochussenstraat 198,
3015EK te Rotterdam, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61085383.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Stichting Studentmentoren Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam heeft als doel het
verbeteren van de leerprestatie en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en
talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen
met het vorenstaande rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het Bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
C1 kleine Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro`s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering
voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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Stichting Studentmentoren Rotterdam, Rotterdam
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
maximaal een jaar.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en eventuele bankkredieten opgenomen onder
de kortlopende schulden. Er zijn geen kasstromen in vreemde valuta. Ontvangen en betaalde
rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

130915

6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Jaarrekening Begroting
2016
2016

Subsidiebaten
Stichting De Verre Bergen

Jaarrekening
2015

€

€

€

409.376

497.400

279.956

2.286
4.842
8.581
15.709

6.534
8.000
5.000
19.534

1.433
4.459
2.500
6.702
15.094

40.855
81.675
122.530

64.883
60.984
125.867

33.149
33.149

15.780
15.883
31.663

26.000
24.000
50.000

7.497
12.622
20.119

4.130

15.000

12.154

234.508

251.464

200.276

Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Programmakosten
Bestuurskosten
Organisatiekosten
Accountantskosten
Oprichting Alliantie 'Student mentoring'

Ontwikkelingskosten
Materiaal- en trainingsontwikkeling plus matching
Applicatie voor registratie en monitoring

Uitvoeringskosten
Kosten per mentoractiviteit
Communicatie materialen

Kennisdeling- en valorisatie
Kennisdeling- en valorisatie
Subsidieverstrekking
Bijdrage aan Hogeschool Rotterdam
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