Rapport inzake het Financieel Verslag
over het boekjaar 2020
van
Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten.
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Inhoud van het rapport inzake het Financieel Verslag over het boekjaar 2020 d.d. 17 mei 2021 van Stichting
ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten statutair gevestigd te Rotterdam.
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JAARSTUKKEN
Jaarrekening:
Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
Toelichting op de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
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JAARVERSLAG
Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten is opgericht op 19 juni 2014 om de volgende
doelstellingen te realiseren:
•
•
•

Talentvolle jongeren uit Rotterdam de mogelijkheid te bieden tot het volgen van een opleiding binnen
het hoger onderwijs.
Bij te dragen aan de ontwikkeling en netwerkvorming van de talentvolle studenten en hen uit te laten
groeien tot rolmodellen voor Rotterdam.
Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:
•

Ieder academisch jaar een aantal studenten uit Rotterdam een beurs toe te kennen, waaruit het
collegegeld, de huisvestingskosten en het studiemateriaal gedurende een periode van drie jaar kunnen
worden voldaan. Deze beurs wordt aangeduid als het “Rotterdam Talent Scholarship” of “ROTAS”.
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Samenstelling bestuur 2020

Stichting ter Ondersteuning voor Rotterdamse Talenten bestaat uit een samenwerking van Stichting De Verre
Bergen en Erasmus University College, beiden gelegen in Rotterdam. Het bestuur van de stichting wordt
gevormd door:
• Hidde Verkade (voorzitter), programma manager Stichting De Verre Bergen
• Kirsten Parren (penningmeester), associate Stichting De Verre Bergen
• Gabriele Jacobs dean Erasmus University College
• Gera Noordzij, department head social and behavioural sciences Erasmus University College

•

Kethi Sinnathamby, ROTAS alumna

Het bestuur komt jaarlijks drie keer bijeen.
De Stichting is statutair gevestigd op de Parklaan 22, 3016 BB te Rotterdam.
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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JAARSTUKKEN
Opgenomen op de bladzijden
6 t/m 8.
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Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(ACTIVA)

31 dec 2020

31 dec. 2019

31 dec. 2018
€

31 dec. 2017
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide
middelen/Banksaldo
Vooruitbetaalde
bijdrage aan huisvesting
Overig nog te ontvangen

1.916

4.946

17.262

30.438

14.554

13.211

7632

11.420

11.429

7.716

10.141

6880

Totaal

27.899

25.873

35.036

48.738
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(PASSIVA)

31 dec 2020 31 dec. 2019
€
€

31 dec. 2018
€

31 dec. 2017
€

PASSIVA
VERMOGEN
Algemene reserve
Nog te betalen

27.899
0

25.873
0

35.036
0

48.738
0

Totaal

27.899

25.873

35.036

48.738
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020
2020
Realisatie
€

BATEN
Gift SDVB

2020
Begroting
€

88.517

€

209.831
88.517

LASTEN
Scholarship
* Huisvesting
* Collegegeld
* Studiemateriaal
Overig
Beheerkosten

RESULTAAT

€

58.733
18.228
8.270
1.063
1961

209.831

138.270
45.818
15.750
9.992
86.490

209.831

2.026

0

1

In de begroting vallen de beheerkosten onder de post overig. Om de beheerskosten echter te duiden, worden ze in de
realisatie cijfers wel apart benoemd.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 EN DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

ALGEMEEN
Activiteiten
De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting Ter Ondersteuning van Rotterdamse
Talenten is als volgt:
• Talentvolle jongeren uit Rotterdam de mogelijkheid te bieden tot het volgen van een opleiding binnen
het hoger onderwijs.
• Bij te dragen aan de ontwikkeling en netwerkvorming van de talentvolle studenten en hen uit te laten
groeien tot rolmodellen voor Rotterdam.
• 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 richt zich op de volgende activiteiten gedurende een jaar:
•
•
•
•

Selectie van scholarshipkandidaten gedurende een schooljaar
Het verstrekken van de beurs middels betalingen voor de onderdelen: collegegeld, huisvesting,
studiemateriaal, studiereizen en exchange.
Bijeenkomsten met geselecteerde kandidaten, bestaande uit sociale evenementen, evaluatiesessies en
ambassadeursschap voor het scholarship programma
Bestuursvergaderingen

Op 22 augustus 2019 heeft het bestuur van Stichting De Verre Bergen besloten om de financiering voor het
programma Rotterdam Talent Scholarship van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten te
verlengen tot en met het academisch jaar van 2026-2027. Voor deze derde investeringstermijn is een nieuwe
programmabegroting vastgesteld van augustus 2020 tot en met 31 augustus 2027.
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GRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA EN DE BATEN EN LASTEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische uitgaafprijzen. Tenzij onder het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Het overschot/tekort wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen baten en lasten over het boekjaar. Baten en lasten worden, zo nodig door middel van overlopende posten, toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong hebben voor ultimo van het verslagjaar worden in acht genomen zodra zij
voorzienbaar zijn.
De begroting van 2020 opgesteld op basis van maximaal 10 verstrekte beurzen per jaar. De realisatie is
weergegeven op basis van het daadwerkelijke aantal beurzen in 2020 (11 in totaal, over 3 cohorten
verdeeld).

ACTIVA
Specificatie posten
De post ‘Vooruitbetaalde bijdrage huisvesting’ á €14.554 betreft een batch betalingen in december 2020 aan
grantees die betrekking heeft op huisvestingskosten in 2021.
De post ‘Overig nog te ontvangen’ á €11.429 betreft een borgsom voor huisvesting die door de Stichting is
betaald voor een elftal grantees. Deze borgsom wordt teruggestort naar de Stichting wanneer deze grantees
verhuizen.
BATEN
Donaties
De fondsen van de Stichting bestaan uitsluitend uit de bijdragen van Stichting De Verre Bergen.
LASTEN
Scholarship: huisvesting, collegegeld en studiemateriaal
Onder de kostenpost “Scholarship” vallen de volgende onderdelen: collegegeld, huisvesting en
studiemateriaal. Scholarship grantees ontvangen op deze onderdelen financiële ondersteuning van de
Stichting gedurende hun bacheloropleiding. Daarnaast zijn er binnen het kader huisvesting extra betalingen
gedaan voor gemeentelijke belastingen.
Overig
Onder de kostenpost “Overig” vallen de kosten voor de ROTAS-netwerkbijeenkomsten, presentjes bij het
afstuderen van de grantees, een toegekende bijdrage voor een exchangeperiode, en andere overige kosten .
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Beheerskosten
Onder de kostenpost “Beheerskosten” vallen de kosten betreffende governance, zoals de kosten van de
VOG’s voor nieuwe bestuurders, en bankkosten.
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BALANS
Algemene reserve
Saldo per 1 januari 2020
Bij

€
25.873
2.026
27.899
-----------------

Balanswaarde per 31 december 2020

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTING
De Stichting sluit contracten met grantees voor de duur van drie jaar. Hieruit volgt een financiële
verplichting om gedurende deze bachelorperiode de beurs te verstrekken. Deze toezegging blijkt niet uit de
balans. In totaal is er voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een bedrag van maximaal € 129.677,- toegezegd
binnen de bestaande contracten. Aangenomen dat studenten hun bachelor voltooien en zich houden aan de
contractuele voorwaarden zullen deze vergoedingen aan hen worden uitgekeerd in de komende jaren.

---------------------------------Hidde Verkade, voorzitter
(datum:
)

--------------------------------Kirsten Parren, penningmeester
(datum:
)

-------------------------------Gabriele Jacobs, bestuurslid
(datum:
)

---------------------------------Gera Noordzij, bestuurslid
(datum:
)

-------------------------------Kethi Sinnathamby, bestuurslid
(datum:
)
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