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Inleiding 

 

In de aangehechte bladzijden wordt inzage gegeven in de financiën van de 

Stichting De Buurtbron Ommoord – Zevenkamp. 

 

De stichting is in 2017 opgericht met het doel om – op grond van het evangelie – 

in de vorm van wijkpastoraat kwetsbare en kansarme bewoners van de wijken 

Ommoord en Zevenkamp te steunen in hun strijd om een waardig bestaan en hen 

te helpen invloed te verwerven op factoren, die hun leven bepalen. 

De stichting heeft rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven in het register bij de 

Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67833993. De stichting is 

vanaf 1 januari 2020 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 

Dit verslag geeft inzicht in de financiën van de stichting over het jaar 2021.  

 

Rotterdam,  maart 2022 

 

De voorzitter,     De penningmeester, 

 

 

 

G.J. Maclean     A. Biemond 
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In de bijlagen vindt u het financiële overzicht over 2021 van de stichting en de 

projecten ‘Zin-Zorg in Ommoord’ en ‘Steunpunt Zevenkamp’.  

De Stichting is opgericht in 2017 en heeft fondsen aangevraagd voor de 

financiering van de projecten.  

In de administratie is een onderscheid gemaakt tussen de afzonderlijke projecten 

enerzijds en de stichting zelf anderzijds. Bijdragen van fondsen zijn specifiek 

verleend ten behoeve van de projecten, andere bijdragen, zoals van kerken, zijn 

meer bedoeld als ondersteuning van de stichting. 

 

Het project ‘Zin-Zorg in Ommoord’ is aangevangen in 2018 en heeft gelopen tot 

en met 2020. In de loop van 2020 heeft het bestuur geen verantwoorde 

financieringsmogelijkheid kunnen vinden voor voortzetting van het project, terwijl 

tegelijkertijd de betreffende medewerker een betrekking elders aanging. Het 

project is daarom overgedragen aan een andere instelling, die het in gewijzigde 

vorm zou voortzetten.                                                                                                                                   

Per saldo hebben wij het project in Ommoord positief kunnen afsluiten. Het 

huidige overzicht geeft de restituties weer, die op terecht verzoek zijn 

terugbetaald. 

 

De activiteiten van het project ‘Steunpunt Zevenkamp’ vinden plaats vanuit de 

Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Het gebruik van deze locatie wordt ‘om niet’ 

verleend. Daarom is in het overzicht een p.m.-post opgenomen voor de kosten 

van het gebruik van de kerk en de faciliteiten, terwijl aan de inkomstenkant 

eenzelfde p.m.-post is opgenomen als bijdrage van de wijkgemeente van de 

Ontmoetingskerk. 

Dit project is aangevangen in mei 2019 met een ‘pilot-periode’ tot het einde van 

dat jaar, waarna de projectperiode van 3 jaar (2020 – 2022) is gestart. 
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Aan het eind van 2020 had het bestuur nog bij twee fondsen aanvragen voor 

financiële bijdrage van elk € 5.125,- lopen, waarmee de begroting vrijwel geheel 

zou zijn gedekt. Omdat de reacties op die aanvragen per 31 december nog niet 

ontvangen waren, is de garantstelling van het College van Diakenen van PKN 

Noordrand ingeroepen, in verband waarmee het College meteen in begin 2021     

€ 10.250,- overmaakte.  

In februari 2021 werden de hierboven bedoelde aanvragen alsnog gehonoreerd. 

Over geheel of gedeeltelijke terugstorting van de garantstelling wordt overleg 

gevoerd met het College van Diakenen. 

Terugbetaling van de garantstelling brengt het positieve saldo van project 

Zevenkamp over 2021 terug tot € 4.806,51. 


