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Voorwoord
Onder het motto ‘samen sterker’ hebben zeven Rotterdamse culturele instellingen in 2018
de handen ineengeslagen om nalaten aan cultuur in Rotterdam nadrukkelijker onder de
aandacht te brengen en op de kaart te zetten. Het creëren van awareness is hierbij het
uitgangspunt met als uiteindelijk doel het aantal nalatenschappen aan Rotterdamse kunst en
cultuur te vergroten. Door dit gezamenlijk te doen en niet afzonderlijk van elkaar, zijn wij in
staat om meer impact te genereren én laten we bovendien zien dat de Rotterdamse
culturele instellingen elkaar versterken en op weg helpen.
Dit initiatief heeft in 2020 geleid tot de oprichting van de Stichting Toegift Rotterdam en de
lancering van het platform ikwashier010.nl waarbij zo’n 60 culturele instellingen in Rotterdam
zijn aangesloten.
Het initiatief valt niet alleen in Rotterdam in goede aarde. Ook andere steden tonen
inmiddels interesse voor deze Rotterdamse aanpak. Een mooie ontwikkeling die veel
perspectief biedt voor de landelijke toekomst van dit initiatief.
Jeroen van Breugel, juni 2020

Oprichting
Op 29 mei 2020 is Stichting Toegift Rotterdam opgericht. Het bestuur van de stichting
beheert de financiën en zorgt voor de aansluiting van zoveel mogelijk Rotterdamse culturele
instellingen bij Toegift Rotterdam.
Zeven initiatiefnemers
Het initiatief is genomen door zeven grote Rotterdamse culturele instellingen: International
Film Festival Rotterdam, De Doelen, Kunsthal Rotterdam, Rotterdams Philharmonisch
Orkest, Jeugdtheater Hofplein, Museum Boijmans Van Beuningen en Scapino Ballet
Rotterdam. Deze culturele instellingen hebben zich verbonden aan het initiatief voor
tenminste de duur van de cultuurplanperiode 2021-2024 en dragen ook de initiële kosten
voor de oprichting van het platform. Alle deelnemende organisaties onderschrijven de Code
Nalaten 2018 zoals deze is opgesteld door Nederland Filantropieland. Het doel is om alle
culturele ANBI’s die binnen het cultuurplan van Rotterdam vallen de mogelijkheid te bieden
om zich bij het initiatief aan te sluiten. Hiervoor wordt een kleine jaarlijkse bijdrage, berekend
naar draagkracht gevraagd. De hoogte van de toegekende subsidie in het cultuurplan is
hierbij leidend:
Toegekende subsidie

Jaarlijkse bijdrage platform

< € 100.000

€ 350

> € 100.000

€ 600

Informatiemiddag
Op maandag 28 september organiseerde het bestuur een informatiemiddag over het
platform en de campagne voor culturele organisaties. Er waren zevenendertig
geïnteresseerden aanwezig waarvan zich drieëndertig na afloop hebben ingeschreven. In
aanloop naar de lancering zijn alle culturele instellingen die subsidie ontvangen van de
Gemeente Rotterdam - maar zich nog niet hadden aangemeld - nagebeld.
Lancering
Met het plaatsen van zijn naam op de poster lanceerde wethouder Said Kasmi op woensdag
2 december in de Doelen officieel de campagne Ik was hier, namens Stichting Toegift
Rotterdam. Het platform ging van start met 56 aangesloten organisaties.
Communicatieplan
De stichting heeft het bureau 0to9 Creative Impact Agency in de arm genomen om zowel de
website als een communicatiecampagne vorm te geven. 0to9 is een Rotterdams bureau dat
communicatieconcepten ontwikkelde voor zowel multinationals als overheden en
maatschappelijke instellingen. Door zowel de website als de communicatiecampagne bij een
gerenommeerde Rotterdamse partij te beleggen waarborgen wij een eenduidige ‘look&feel’
en sluit de campagne goed aan op de belevingswereld van de doelgroepen.

Uitwerking
Toegift Rotterdam heeft de vorm van een website (www.ikwashier010.nl) en informeert over
de persoonlijke mogelijkheden om via een testament bij te dragen aan een culturele
instelling in Rotterdam. Het platform nodigt mensen uit om na te denken over hun wensen
en om deze bespreekbaar te maken. Op de website kunnen bezoekers informatie vinden
over hoe nalaten aan een goed doel werkt. Ook vinden bezoekers er een handig
stappenplan hoe een testament op te stellen. Tot slot geeft Toegift Rotterdam een overzicht
van alle aangesloten culturele instellingen. Toegift Rotterdam is geen wervende website. Het
platform biedt informatie en leidt vervolgens naar de gewenste instelling voor een
oriënterend - of wellicht al heel concreet - gesprek over nalaten aan de instelling in kwestie.
Voor de uitwerking van het idee is gekeken naar het landelijke initiatief Toegift.nl, een
initiatief van samenwerkende erkende goede doelen. Het is een bewuste keuze om hier een
eigen afgeleide van te ontwikkelen om op een onafhankelijke en vooral Rotterdamse wijze
meer impact te genereren in de stad waarin wij allen actief zijn.
Financiën
Het saldo van Stichting Toegift Rotterdam bedroeg op 31 december 2020 € 21.286,72. Om
een grootse marketingcampagne op te kunnen zetten zijn er in 2020 fondsen aangevraagd
(én toegekend) en hebben de zeven initiatiefnemers een eenmalige bijdrage gedaan om de
ontwikkeling van het platform mee te kunnen bekostigen.
Hoewel een groot deel van de voorbereidingen voor de lancering van het platform in 2020
hebben plaatsgevonden is dat niet direct terug te zien in het financiële overzicht. Het duurde,
na inschrijving van de stichting bij de KvK in mei, tot half december voor de bankrekening
beschikbaar was door grote drukte bij de Nederlandse banken. In de maanden voorafgaand
aan december zijn wel kosten gemaakt. Deze zijn voorgefinancierd door een van de
initiatiefnemers en verrekening hiervan vindt plaats in 2021.
Niet alleen Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam en Gemeente Rotterdam hebben
een bijdrage aan de ontwikkeling van het platform en de campagne toegezegd, ook Stichting
Droom en Daad en Stichting Bevordering van Volkskracht steunden het initiatief. De
inkomsten van deze twee laatste financiers worden in 2021 verwacht. Vanaf het nieuwe jaar
gaan ook de aangesloten instellingen de jaarlijkse bijdrage betalen. De bijdrage die door de
zeven initiatiefnemers in 2020 is betaald was een eenmalige opstartbijdrage.
Stichting Toegift Rotterdam heeft in 2020 niet met financiële tegenvallers te maken gekregen
en gaat ervan uit dat de plannen van de stichting in 2021 onveranderd kunnen worden
uitgevoerd.
Doelstellingen 2021
Het succes van het platform in Rotterdam heeft de interesse gewekt in steden zoals Den
Haag en Utrecht. Naast het werven van organisaties binnen het cultuurplan in Rotterdam
gaat de stichting zich in 2021 ook richten op een samenwerkingen met andere steden. Ook
zal er aandacht worden geschonken aan het verrijken van kennis over nalatenschappen en
zal de mediacampagne worden voortgezet.

Toekomst
Stichting Toegift Rotterdam richt zich in eerste instantie op de culturele instellingen die zijn
opgenomen in de Cultuurplanperiode 2021-2024. Dit is een bewuste keuze. Niet alleen zijn
de banden tussen de culturele instellingen sterk en is het daardoor eenvoudig om contact te
leggen, maar tevens levert dit criterium ook direct een kwaliteitstoets. Dit neemt niet weg dat
Toegift Rotterdam haar vizier ook op de toekomst heeft gericht. Het bestuur is voornemens
om in 2021, na een grondige evaluatie, een onderzoek te starten naar een uitbreiding van
het platform met andere Rotterdamse Goede Doelen, ook buiten de cultuursector. Deze
potentiële uitbreiding zal ook al worden meegenomen in de bouw van de website en de te
ontwikkelen communicatiecampagne. Zo kan Stichting Toegift Rotterdam in de toekomst
uitgroeien tot hét informatieplatform over nalaten aan Rotterdamse Goede Doelen.
Aangesloten instellingen

Afrikaander Wijkcooperatie
CBK Rotterdam
Conny Janssen Danst
Dansateliers
de Doelen
De Nieuwe Lichting
Debatpodium Arminius
Formerly known as Witte de With (vanaf januari 2021 Kunstinstituut Melly)
International Film Festival Rotterdam
Jeugdtheater Hofplein
LantarenVenster
Laurenscantorij - Rotterdam Symphony Chorus - Laurens Collegium Rotterdam
Laurenskerk Rotterdam
Luxor Theater
maas theater en dans
Museum Boijmans Van Beuningen
Operadagen Rotterdam
Popunie
Roodkapje
Rotterdam Circusstad
Scapino Ballet Rotterdam
Sinfonia Rotterdam
SKVR
Spraakuhloos
Stichting AIR
Stichting AVL Mundo
Stichting Circus Rotjeknor
Stichting de Bende / Hotel Modern
Stichting Designplatform Rotterdam

Stichting Dunya Festival / Rotterdam Unlimited
Stichting Maritiem Museum Rotterdam
Stichting Poppodium Baroeg
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest
Stichting Verhalenhuis Belvedere
Studio de Bakkerij
Theater Rotterdam
Theater Walhalla
Theater Zuidplein
URLAND
V2_Lab for the Unstable Media
WAT WE DOEN
Wereldmuseum
Xclusiv Company
MAMA
Kunsthal Rotterdam
HipHopHuis
Nederlands Fotomuseum
Architectuur Filmfestival Rotterdam
Garage Rotterdam
OMI (Office for Metropolitan Information)
RIDCC
RIFF, Stg. Rotterdam International Fringe Festival Rotterdam
RoMeO: Rotterdams Openbaar vervoer Museum en Exploitatie Oldtimers
Stichting Centraal Plan Bureau Rotterdam (CPBR)
Tall Tales Company
Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest

Jaarrekening 2020

LASTEN
ORGANISATIEKOSTEN
Bankkosten
Verzekering (o.a. bestuurdersaansprakelijkheid)
Portokosten
ICT (hosting website, e-mailadres)
Notariskosten
Algemene kosten
Accountantskosten
ONTWIKKELKOSTEN
Campagne ontwerp
Website ontwerp
Impactkaart
COMMUNICATIE
Drukwerk
Campagne
LANCERING
Locatiehuur
Catering
Techniek
Programma
TOTAAL

€ 292.47
€ 11.40
€ 77.88
€ 9.10
€ 5.29
€€ 188.80
€€ 16,700.00
€ 4,500.00
€ 7,200.00
€ 5,000.00
€ 8,350.08
€ 732.00
€7,618.08
€ 870.73
€€ 95.73
€ 520.00
€ 255.00
€ 26,213.28

BATEN
EIGEN BIJDRAGE
Bijdrage oprichters

€ 17,500.00
€17,500.00

FONDSEN
Gemeente Rotterdam
Ondernemersbelangen Rotterdam

€ 30,000.00
€ 15,000.00
€ 15,000.00

TOTAAL

€ 47,500.00

SALDO

€ 21,286.72
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