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Voorwoord 
	  
Gedurende het jaar 2017-2018 is Rotarkids aan de slag gegaan met de ambitie zoals 
geformuleerd in “de toekomst van Rotarkids” opgenomen in het jaarverslag 2016-
2017. 
 
In platform vergadering van 26 september 2017 is gekozen voor de doelstelling: 
uitbouw van het Rotarkids platform. Daarvoor is meer zichtbaarheid noodzakelijk. 
In het voor u liggende jaarverslag informeren wij u over de stand van zaken. 
De eerste contouren zijn zichtbaar, er staat nog veel te doen. 
 
	  
 
 
Namens het bestuur Stichting Rotarkids, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angelique Struik | Voorzitter 
December 2018 
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1. Wat is Rotarkids 
1.1 Algemene informatie 
 
Stichting Rotarkids is een samenwerkingsverband van dertien Amsterdamse 
Rotaryclubs en zet zich al ruim 25 jaar (sinds 1992) in voor de kansarme en 
kwetsbare jeugd in Amsterdam en omgeving. Kinderen en jongeren die zich vaak aan 
de onderkant van de samenleving bevinden. Wij ondersteunen projecten met 
financiële bijdragen en waar mogelijk ook met inhoudelijke hulp. In de toekenning van 
de financiële ondersteuning voor projecten richten we ons altijd op concrete doelen, 
zodat een Rotarkids bijdrage echt een verschil maakt voor meerdere kansarme 
kinderen en jongeren. 
 

 
Hoe gaat Rotarkids te werk? 
Naast het bestuur van de stichting is er een platform van de deelnemende 
Rotaryclubs (hierna: Platform) dat bestaat uit de jeugdcommissarissen van de 
aangesloten Rotaryclubs (en Rotaractclubs). Het Platform draagt projecten aan en 
adviseert over de toekenning van projectgelden waarover het bestuur beslist. 
Rotaryclubs kunnen aanvragen voor projecten indienen via hun vertegenwoordiger in 
het Platform. De aanvragen worden getoetst conform de statutaire doelstelling van de 
stichting. Het Platform vergadert 2 à 3 keer per jaar; het bestuur 3 à 5 keer per jaar. 
Ook zijn er rechtstreekse aanvragen van diverse instellingen.  
Rotarkids heeft geen personeel in dienst.  
 
Project voordragen? 
Als een organisatie of Rotaryclub een project wil voorstellen waarmee kansarme 
kinderen en jongeren een steuntje in de rug krijgen, dan is iedere aanvraag van harte 
welkom. Het insturen van de projectaanvraag (financieel of andere ondersteuning) 
kan via het formulier op www.rotarkids.nl of stuur een email aan rotarkids@gmail.com 
aanvraag wordt eerst binnen het bestuur en daarna in de Rotarkids 
Platformvergadering beoordeeld. 
 
De projecten worden beoordeeld aan de hand van onder andere de volgende criteria: 
• Projecten die bestemd zijn voor kansarme kinderen/jongeren tot 25 jaar uit 

Amsterdam en omgeving. 
• Projecten die stimulerend zijn voor de ontwikkeling, sociaal, cultureel, sportief, 

mentaal of fysiek. 
• Projecten die een duidelijk resultaat laten zien. 
• Bij voorkeur tastbare zaken die voor een groep kansarme 

kinderen/jongeren zijn. 
• Individuele bijdragen komen niet in aanmerking (daar zijn andere stichtingen 

voor).. 
• Voorkeur voor projecten met weinig tot geen overhead. 
• Voorkeur voor projecten die door vrijwilligers worden gedragen. 
• Projecten waar Rotarkids het verschil kan maken. 

Statutaire doelstelling Rotarkids 
 
Het verkrijgen en beheren van fondsen om kansarme kinderen uit de regio 
Amsterdam, die in hun ontwikkeling door sociale of fysieke omstandigheden 
worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren, door middel van 
financiële steun gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, betere (op 
individuele kinderen afgestemde) ontplooiingsmogelijkheden te bieden. 
	  



	  

© Stichting Rotarkids Jaarverslag 2017|2018  6	  

 
 
1.2 Het Rotarkids bestuur  
 
Angelique Struik, voorzitter  
• Rotaryclub Westertoren, as@hm.nl Telefoon: 06 24 23 37 25  

Madelon Schaap, vice-voorzitter  
• Rotaryclub Amsterdam Zuid, madelon.schaap@gmail.com  

Hanna Visser, secretaris  
• Rotaract Amsterdam, hvisser_hanna@hotmail.com 

Gert-Jan Ros, penningmeester 
• Rotaryclub Nachtwacht, gjwros@planet.nl 

Perihan Utlu, bestuurslid  
• Rotaryclub Nachtwacht, perihan@vizyon.nl  

 

1.2.1 Bestuurssamenstelling 
 
 
Madelon Schaap treedt per 1 juli 2018 af als vice-voorzitter. Madelon blijft bij het 
platform betrokken namens Rotary Club Amsterdam Zuid.  
 
Onder voorzitterschap van Madelon Schaap heeft een eerste eigen project 
plaatsgevonden het Zuivelproject. Als afronding van haar voorzitterschap heeft een 
brainstorm bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de ideeën over toekomst van 
Rotarkids zijn geïnventariseerd. Rotarkids is Madelon Schaap zeer erkentelijk voor 
haar inspanningen.  
 
Hetty Deinum is met ingang van het jaar 2018 toegetreden tot het bestuur als 
algemeen bestuurslid. Daarnaast is Hetty Deinum oud gouverneur van het district 
1580 gedurende de jaren 2016-2018 en lid van Rotary Club Heiloo. 
 

1.2.2 Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur kwam dit verslagjaar vier keer bijeen ter voorbereiding van de Platform 
vergaderingen. Het bestuur bespreekt de projecten en doet hierover voorstellen voor 
de Platform vergaderingen en neemt de definitieve besluiten over de toekenning en 
andere zaken, na raadpleging van het Platform. 
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1.3 Het Rotarkids Platform 
 
In het Rotarkids Platform zit tenminste 1 afgevaardigde, meestal de 
jeugdcommissaris, per Rotaryclub in het Rotarkidsplatform. De leden van het platform 
geven advies over de te steunen projecten, zijn actief betrokken bij de gesteunde 
projecten, de organisatie van de jaarlijkse Rotarkidsloterij, onderhouden het contact 
met hun Rotaryclub.  
 
Zij dragen projecten aan en adviseren over de toekenning van projectgelden waarover 
het bestuur beslist. Daarnaast begeleiden zijn 1 of meerdere projecten waar Rotarkids 
haar steun aan geeft. Dankzij de inzet van de platformleden, de (financiële) deelname 
en inzet van de aangesloten Rotaryclubs kunnen we veel projecten voor kansarme 
kinderen en jongeren ondersteunen. Tijdens het verslagjaar 2017-2018 namen de 
volgende Rotaryclubs en platformleden deel aan de Stichting Rotarkids. 
 

1.3.1 Rotarkids Platformsamenstelling 
 
Rotaryclub Amsterdam Centrum   Gijs Schunselaar 

Rotaryclub Amsterdam Halfweg  Jan van der Kamp 

Rotaryclub Amsterdam Blauw  Petra Tiel 

Rotaryclub Hoog Zuid   Kirsten Bradley, Jelle Houtsma   

Rotaryclub Amsterdam Landsmeer vacature 

Rotaryclub Minerva Renée van Koppen-Pelt  

Rotaryclub Nachtwacht   Gert-Jan Ros, Perihan Utlu 

Rotaryclub Oost    Charles Smit 

Rotaryclub Sloterdijk   Bas Versteeg, Wouter Steusel 

Rotaryclub Amsterdam West  Pam de Soete 

Rotaryclub Amsterdam Westertoren Angelique Struik 

Rotaryclub Amsterdam Zuid  Trudy Elsenaar, Madelon Schaap 

Rotaryclub Amsterdam Zuidas  Quintijn Gijsbers 

Rotaract Amsterdam    Hanna Visser 
 

1.3.2 Platformvergaderingen 
 
Het Rotarkids Platform kwam dit jaar vier keer bijeen. De bijeenkomsten vinden met 
ingang van het jaar 2017-2018 niet meer plaats in het Rotary huis aan de Amstel. Dat 
is niet meer beschikbaar voor bijeenkomsten. Een Rotary lid van het Platform heeft 
om niet ruimte beschikbaar gesteld. 
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1.4 Fondsenwerving	  
	  
Hoe	  verkrijgt	  Rotarkids	  haar	  fondsen?	  
 
• De inkomsten van Rotarkids bestaan primair uit de jaarlijkse bijdragen van de 13 

deelnemende Rotaryclubs. 
• Iedere deelnemende Rotaryclub doneert een bijdrage van € 20 per Rotarian/per 

jaar. 
• De opbrengst van de jaarlijkse loterij tijdens het Amsterdamse Rotary 

Benefietconcert 
• Giften van particulieren; om deze ook fiscaal aantrekkelijk te maken heeft de 

stichting de ANBI-status. 
 

1.5  PR en profilering 
	  
Er is dit jaar hard gewerkt aan de verdere profilering van Rotarkids om duidelijk te 
maken hoe belangrijk het werk van onze stichting is. Nog steeds is het aantal van 1 
op de 4 kinderen in Amsterdam en omgeving dat in armoede opgroeit schrikbarend 
hoog, dat zijn ruim 36.000 kinderen. Omdat er thuis geldgebrek is, ontbreken er naast 
de basisbehoeften ook vaak materiële zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren en dus voor hun toekomst. Die kinderen en jongeren helpen 
we graag met financiële steun en waar mogelijk met onze kennis en ervaring. Daarom 
is de steun van alle Rotaryclubs in Amsterdam en omgeving zeer hard nodig. Er 
werden bij verschillende Rotaryclubs presentatie gegeven en ook was Rotarkids 
aanwezig tijdens de districtsactiviteiten. 
 

1.6 Ambitie  
 
Het is onze ambitie al ruim 25 jaar om zoveel mogelijk kansarme kinderen en 
jongeren in groot Amsterdam een steuntje in de rug te geven met het ondersteunen 
van de vele initiatieven en projecten die er zijn. Daarvoor is een duurzaam en stevig 
fundament noodzakelijk. Dat kan door de Stichting nog steviger te profileren en extra 
kracht te zetten achter nieuwe activiteiten, waardoor het werk van Rotarkids nog meer 
onder de aandacht komt, zowel in Amsterdam als in ons district. 
 
Ondersteuning van projecten  
Het (financeel) ondersteunen van projecten ten behoeve van kansarme kinderen en 
jongeren in Amsterdam en omgeving is het doel van onze stichting, daar draait het 
uiteindelijk om. Om de propjecten te volgen en de organisaties te helpen met advies is 
er (regelmatig) contact met de vrijwiliggers van de projecten. Daarnaast zien we ook 
meer en meer onze rol als verbinder tussen verschillende partijen, een mooi 
voorbeeld daarvan is onze betrokkenheid bij de oprichting van de Stichting Leergeld 
Amsterdam.  
 
Participatie van Rotaryclubs: van meer naar alle 
Rotarkids heeft de ambitie om alle Rotaryclubs van Amsterdam en omgeving bij de 
activiteiten en funding te betrekken, zodat niet alleen de daadkracht maar ook het 
draagvlak voor de activiteiten binnen Rotary groter wordt. Van de 23 Rotaryclubs in 
Amsterdam en omgeving zijn momenteel 13 actief betrokken en participeren 
daadwerkelijk. Wij zullen de overige Rotaryclubs blijven informeren en betrekken bij 
de activiteiten met als doel dat ook zij projecten kunnen en zullen aandragen.  
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Daarom zullen we meer persoonlijke presentaties gaan doen bij de Rotaryclubs en zal 
er aandacht zijn voor verdere profilering in het Rotary District 1580 en wellicht 
landelijk. 
 
Doelen realiseren 
Rotarkids is voor de Rotaryclubs een mooi middel om de maatschappelijke 
betrokkenheid te realiseren en vorm te geven, met name voor kinderen en jongeren in 
Amsterdam en omgeving. Een binnen een club ontwikkeld project kan bijvoorbeeld 
voor extra financiering worden voorgelegd aan Rotarkids en in sommige gevallen zelfs 
vervolgens via Rotarkids in aanmerking komen voor verdubbeling door andere 
(nationale) organisaties.  
 
Wij spreken daarom de wens uit dat we het komend jaar weer kunnen rekenen op 
veel steun, zowel financieel als fysiek en dat er wederom een groot aantal projecten 
worden onderstend dankzij de steun en hulp van de vele Rotaryclubs. Suggesties en 
ideeën zijn van harte welkom!  
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2. Projecten 
	  

2.1 Rotarkids Loterij tijdens het Benefiet 
 
Er heeft dit jaar geen benefiet concert plaatsgevonden. Er is een stille loterij gehouden 
tijdens het evenement ‘’End Plastic Soup Now’’op zaterdag 2 juni.  
 
 

2.2 Gesteunde projecten 
 
In het verslagjaar 2017 | 2018 werden de volgende projecten gesteund voor een 
totaalbedrag van Euro 9.283. Hieronder een overzicht met de projectnummers, 
projectnaam en bijdrage per project. 
 
 

1. 179 Kees en Koos gaan kamperen   €    1.500,- 

2. 180 Rotaract Kindervakantie    €     2.055,- 

3. 181 Vrije Vogel Amsterdam Jeugdtheater -AJTC  €     2.000,- 

4. 182 Circus Blixem       €     1.000,- 

5. 183 Montessori/wij Amsterdam    €     1.000,- 

6. 184 Stichting Spirit      €       749,- 

7. 185 Stichting Spirit      €       454,- 

 

2.3 Vrije Vogel Festival 
 
Na een geslaagde pilot van vorig jaar hebben we dit jaar voor de tweede maal in 
Amsterdam West en voor het eerst in Amsterdam Oost een laagdrempelig 
buiten theaterfestival speciaal voor kinderen georganiseerd. Het festival viel dit 
jaar onder de nieuw opgerichte Stichting Amsterdams Jeugd Theater collectief 
(AJTC).  

Mooie voorstellingen, theatrale opening en afsluiting van de dag door middel van   
nieuw zelfgemaakte kinderliedjes. Veel plezier, Teamvorming, een mooie draak die 
het hoogtepunt van de dagelijkse 
parade vormde. Met groot 
plezier en genoegen   
kijken we terug op onze tweede 
editie van het Vrije Vogel 
festival. Een mooie tent en zeer 
tevreden publiek. Allemaal onder 
leiding van professionele en 
adequate productie leiding. Een 
nieuw kassasysteem, 
doorlopende ateliers 
(knutselhoek) een betere verdeling van het terrein en een programma dat meer was 
aangepast op de leeftijdsgroep dan vorig jaar. We hebben veel kinderen kennis laten 
maken met creatieve activiteiten en jeugdtheater. 	  
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2.4 Circus Blixem 
 
CIRCUS BLIXEM is kunst, circus en 
sociaal-maatschappelijke projecten. Onze 
acts balanceren gevaar met humor en 
populaire entertainment met virtuositeit. 
Bij CIRCUS BLIXEM geloven wij dat de 
crossover van onze projecten met 

kinderen 
en ons 
werk als 
performers, de creativiteit van zowel de 
BLIXEM troop als de jonge deelnemers 
voed. Wij herontdekken het jeugdcircus 
en staan bekent om het creëren van 
creative leeromgevingen die uitnodigen 
tot onderzoek!  

 
 
2.5 Kindervakantie 
 
Een gezellige vakantie met het hele gezin: dat gun je toch iedereen? Nou, dat dachten 
wij ook. Daarom nam Rotaract Amsterdam ook dit jaar weer 14 gezinnen mee naar 
een ontspannen bungalowpark in Nederland om ervoor te zorgen dat ook de mensen 
die zelf geen vakantie kunnen betalen er lekker een paar daagjes tussenuit konden. 
En wat was het een groot succes. 

Drie dagen lang, van 29 juni t/m 1 juli, genoten 14 gezinnen van de stichting HVO 
Querido van een gezellig weekend vol lekkers en gezelligheid. Op vrijdag ontvingen 

wij de gezinnen met een heerlijke, 
gezonde barbecue, georganiseerd 
door de culinaire prinses De 
CaterSaar. Echt een feestje van hoge 
kwaliteit. Op zaterdag was er van 
alles te doen: zwemmen, klimmen, 
bowlen en boerderijdieren aaien: 
iedereen genoot van alle activiteiten. 
’s Avonds was er een gezellige bonte 
avond met dans, zang, frietjes en 

spelletjes. Zondag ging de pret nog even door en ’s middags werden de gezinnen 
weer opgehaald met de bus. 

Het was prachtig om te zien hoe gelukkig de gezinnen waren met dit gezellige uitje. 
Daarom vinden wij van Rotaract Amsterdam het ontzettend belangrijk om dit project 
voort te zetten. Die blije kindergezichtjes (en blije gezichten van de ouders!) maken 
het allemaal waard.	  
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2.6 End Plastic Soup Now 

Vanuit diverse Rotaryclubs in Amsterdam is de Werkgroep EPSN opgericht, doel was 
de awareness te vergroten met betrekking tot de problematiek van de plastic soep. 
De directe aanleiding was de uitreiking van de Da Vinci prijs aan Boyan Slat op 2 juni 
2018 georganiseerd door RC Amsterdam, als lid van een netwerk van Europese RC 
Clubs. 
 
De werkgroep heeft o.a. contact gezocht met Plastic Whale, een Amsterdamse 

organisatie die plastic vissen 
uit de gracht als activiteit voor 
scholen en bedrijven aanbiedt. 
Zij hebben tevens een 
lespakket en vervaardigen o.a. 
schoolplein-banken van het 
opgeviste plastic.  

Er is vanaf de start van de werkgroep EPSN meegedacht, Weekendacademie is 
benaderd en er is ook contact geweest met RC Arena om via hen kinderen uit Zuid 
Oost mee te kunnen laten varen. Dat is uiteindelijk met 100 kinderen van de 
Weekendacademie gebeurd op 2 juni 2018. 
 
Er is een aanvraag geweest vanuit de werkgroep EPSN aan Rotarkids voor bijdrage 
busvervoer, deze is toegekend, maar uiteindelijk niet gebruikt. 
Tijdens de dag op 2 juni hebben Rotaracters een lotenverkoop gedaan voor een stille 
loterij, waarna de afhandeling van de prijzen en de communicatie naar de clubs door 
Rotaract is verzorgd. 
 
De actie wordt voortgezet in 2018-2019 met als doel op de Conferentie in Hamburg 
internationaal de EPSN op de kaart te zetten. Hierbij wordt samenwerking gezocht 
met Rotaryclubs in het district en met Rotaract Amsterdam.  
 
 
2.7 Overige activiteiten 
 
Er wordt door het platform ondersteuning gegeven door middel van regelmatige 
contact met de gesteunde projecten. Dat kan betekenen dat een bestuurslid wordt 
gezocht voor een op te richten stichting (AJTC), het beschikbaar stellen van 
overlegruimte (AJTC) als ook organisatie advies en het inschakelen van het Rotary 
netwerk.  
 
Het toekennen van de project aanvraag van Spirit, een piano voor een leefgroep 
(Spirit) heeft geleid tot een gift in natura van een Rotarylid, die zijn (overtollige) piano 
heeft gedoneerd aan een tweede leefgroep. 
 
Ook het contact met Noordjes Kinderkunst houdt onze warme belangstelling: 
we zijn deelnemer geweest aan de door Noordje georganiseerde internationale 
conferentie WORD UP!, een taal methode om achterstanden bij lezen en schrijven te 
verminderen. Tevens is contact gelegd tussen Noordjes Kinderkunst en de 
Weekendacademie om de methode mogelijk ook daar te gaan toepassen. 
Bij de stichting Leergeld Amsterdam heeft het platform een bestuurslid afgevaardigd, 
De gemeente heeft Stichting Leergeld inmiddels gehonoreerd als een belangrijke 
pijler in het beleid om ondersteuning te geven aan individuele gezinnen.  
De hiervoor noodzakelijke uitbreiding van vrijwilligers is een ambitie die we verder 
willen vormgeven. 
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3 Jaarrekening Rotarkids 2017 – 2018 
 

3.1 Balans (activa) 
	  
 
Activa	   30	  juni	  2017	   30	  juni	  2018	  
Liquide	  middelen	   	  	   	  

	  
	  	   ING	  zakelijke	  rekening	   €	  	  	  4.522	   	  

	  €1.372	  

	  	   ING	  zakelijke	  spaarrekening	  

	  
€	  	  	  9.026	  
	   	  

	  
€18.034	  

	  	   ING	  inz.	  Zuivelplan	   €	  	  	  	  	  	  360	   	  
€304	  

	  	  
	   	  	   €	  13.908	   €19.711	  

Nog	  te	  ontvangen	   	  	   	  
	  

	  	  	  	  Opbrensgt	  loten	  benefiet	   €	  	  	  	  1.305	   	   €	  0	  

	  	   Clubbijdragen	   €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  
€460	  

	  	   	   	  	   	  €	  	  	  1.305	   €460	  
	  

	  
Totaal	  activa	   	  	   	  	  

€	  15.213	  
	  

€20.171	  
 

 
3.2 Balans (passiva) 
 
Passiva	   	   30	  juni	  2017	   30	  juni	  2018	  
	  	   	  

	  	  
	  

	  	   	  	  

Vermogen	   	  	   	   	  	   	  	  
	  	   Kapitaal	   	  €	  	  	  1.613	   	   	  €	  	  	  	  6.830	   	  	  
	  	   Resultaat	  boekjaar	   	  €	  	  	  5.217	   	   	  €	  	  	  	  6.483	  	   	  	  
	  	   	   	  	   	   	  	   	  	  
	  	   	   	  	   €	  6.830	   	  	   	  €	  	  13.313	  
Nog	  te	  betalen	   	  	   	   	  	   	  	  
	  	   Projecten	   €	  	  	  	  8.383	   	   	  €	  	  6.858	   	  	  
	  	   	   	  	   €	  8.383	   	  	   	  €	  6.858	  	  	  	  
	  
Totaal	  passiva	   	  	   	  

€15.213	   	  	   	  	  
€	  20.171	  
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3.3 Exploitatierekening 

	  
 
 
 
  

	  
Baten	   2016	  |	  2017	   2017	  |	  2018	  

	  	   Bijdragen	  aangesloten	  Rotaryclubs	   	  €	  	  	  	  9.140	  	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.120	  	   	  	  
	  	   Donaties	  zuivelplanactie	   	  €	  	  	  	  1.540	  	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  	  
	  	   Opbrengst	  Rotary	  Benefietconcert	   	  €	  	  	  	  5.716	  	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  	  
	  	   Schenkingen	   	  €	  	  	  	  	  	  	  400	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.576	  	   	  	  
	  	   Beleggingsopbrengsten	   €	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	   	  	   €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  	   	  	  
	  	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	  	   	  €	  	  	  16.815	   	  	   	  €	  	  14.704	  	  
	  	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Lasten	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Gesteunde	  projecten	   	  €	  11.277	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  7.758	  	   	  	  
	  	   Algemene	  kosten	   	  €	  	  	  	  	  	  	  321	   	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  463	  	   	  	  
	  	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	  	   	  €	  	  	  11.598	   	  	   	  €	  	  8.221	  	  
	  	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Resultaat	   	  	   	  €	  	  	  	  	  5.217	   	  	   	  €	  	  	  6.483	  
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3.4 Rapport kascommissie 
 
Ondergetekenden, W. Steusel en B. Versteeg, door het Platform op grond 
van artikel 8, lid 3 van de statuten aangewezen als kascommissie, hebben 
kennisgenomen van de jaarrekening 2017 | 2018 van de Stichting Rotarkids, 
zoals opgemaakt door de penningmeester en gedateerd 30 september 2018 
 
Deze jaarrekening geeft als resultaat voor het boekjaar 2017 | 2018 een 
bedrag aan van € 6.483 en als balanstotaal per 30 juni 2018 een bedrag van 
€ 20.171. 
 
De kascommissie heeft inzage genomen in de administratie en 
kennisgenomen van de door de penningmeester gegeven toelichting. Zij 
heeft daarbij geen bijzonderheden geconstateerd, zodat zij op grond van 
haar bevindingen het bestuur adviseert de door de penningmeester 
opgemaakte jaarrekening 2017 | 2018 dienovereenkomstig vast te stellen. 
 
Amsterdam 2 oktober 2018   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

W. Steusel           B. Versteeg 
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3.5 Verklaring van het bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Rotarkids heeft kennisgenomen van de 
jaarrekening 2017 | 2018, zoals opgemaakt door de penningmeester en 
gedateerd juli 2018, en voorzien van het rapport van de door het Platform 
aangewezen kascommissie. 
 
Deze jaarrekening geeft als resultaat voor het boekjaar 2017 | 2018 een 
bedrag aan van € 6.483, en als balanstotaal per 30 juni 2018 een bedrag 
van € 20.171. 
 
Het bestuur heeft de jaarrekening heden besproken met het Platform en 
vervolgens vastgesteld op 3 oktober 2018. 
 
Amsterdam, 11 december 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Struik          G.J.W. Ros 
Voorzitter          Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

© Stichting Rotarkids Jaarverslag 2017|2018  17	  

Bijlagen 
 

Verslag word up! 

Word up!: international conference about inspiring children & youth to develop writing 
skills. 

Vrijdag 13 juli 2018 

Een derde plek naast school en thuis waar je de magie van taal leert kennen en 
zelfvertrouwen krijgt. 

‘Geef kinderen de keuze tussen een scherm en een echt persoon, en ze zullen altijd kiezen 
voor de persoon, als diegene hen ook echt aandacht geeft’, aldus de Amerikaanse auteur 
Dave Eggers. Eggers was een van de gasten op de internationale conferentie Word Up! die 
vorige week plaatsvond in Amsterdam, georganiseerd door Noordje, een kunst- en 
taaleducatiestichting in Amsterdam-Noord. Tijdens deze conferentie kwamen internationale 
schrijfcentra voor kinderen en jongeren bijeen om ervaringen te delen, kennis uit te wisselen 
en te onderzoeken hoe je tijdens en na schooltijd kinderen en jongeren helpt om lees- en 
leerachterstanden weg te werken met behulp van creatief schrijven. Op de laatste middag van 
de conferentie gingen de schrijflabs onder leiding van schrijver Abdelkader Benali in gesprek 
met lokale beleidsmakers, onderwijsdeskundigen, bibliotheken en scholen uit Amsterdam. 

De schrijflabs zijn geïnspireerd op het eerste schrijflab 826 Valencia in San Francisco, 
opgericht door Dave Eggers en onderwijsdeskundige 
Nínive Calegari. Hun aanpak is erop gericht om 
kinderen en jongeren niet alleen te helpen bij het 
maken van hun huiswerk, maar ze ook kennis te laten 
maken met de mogelijkheden en de creativiteit van 
taal. Dat doen ze door ze te inspireren en ze verhalen 
en gedichten te laten maken. Deze aanpak blijkt 
succesvol. Inmiddels is 826 National met 8 schrijflabs 
de grootste schrijforganisatie voor kinderen en 
jongeren in Amerika, en worden er tijdens en na 
school duizenden kinderen geholpen. Het model heeft 
internationaal navolging gekregen: wereldwijd zijn er 
zo’n vijftig schrijfcentra die zich hebben laten 
inspireren door Eggers’ werkwijze, van Australië tot 
Amsterdam.  

Piratenwinkel 
De methode die de schrijflabs hanteren is uniek, ze onderscheiden zich van traditionele 
huiswerk- en bijlesinstituten. Zo gaan ze vaak schuil achter speciale winkels, zoals de 
piratenwinkel in Valencia, een winkel voor robotbenodigdheden, of zoals in Amsterdam de Z-
store, een winkel voor speurneuzen en spionnen. Zo treden kinderen en jongeren die de 
centra bezoeken al direct binnen in een fantasiewereld, en worden ze geïnspireerd om 
verhalen te bedenken en te vertellen. Die verhalen worden tenslotte door de kinderen 
voorgedragen, of afgedrukt in een boek.  

Schrijvers, dichters, kunstenaars, volwassenen uit de buurt, en medewerkers van bedrijven in 
de omgeving, gaan tijdens en na schooltijd met de kinderen aan de slag. Die 1-op-1 aandacht 
is voor kinderen en jongeren zo ontzettend belangrijk, werd ook duidelijk tijdens de conferentie. 
'In tijden van een groeiend lerarentekort en overvolle klassen is dat namelijk een schaars 
goed, terwijl kinderen daar ontzettend bij gebaat zijn', aldus Saskia Noordhuis, oprichter van 
Noordje. 

‘Het idee achter onze methode is: we faciliteren individuele aandacht om leraren niet alleen in 
de klas, maar ook buiten de klas te helpen’, vertelde Kait Steele, operationeel directeur van 
826 National tijdens de presentatie op vrijdagmiddag. En dat begint met een plek waar 
kinderen na school naar toe komen, waar ze zich veilig voelen en waar ze het naar hun zin 
hebben. ‘Naast school en thuis hebben ze een derde plek waar ze naartoe kunnen. En dat 
doen ze heel graag.’ 
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Gouden greep 
Hoewel het eerste schrijfcentrum van Eggers met een piratenwinkel startte omdat er nu 
eenmaal een winkelbestemming op het pand zat, bleek dat een gouden greep. ‘Als je kinderen 
naar een huiswerkinstituut stuurt, zullen ze daar weinig motivatie voor hebben. Maar als ze 
langs een piratenwinkel lopen, of een robotwinkel is hun nieuwsgierigheid al meteen gewekt. 
En begint het avontuur.’ Inmiddels komen scholen ook op bezoek bij de schrijflabs, en in 
sommige gevallen komen de schrijflabs naar de scholen toe, zodat ze kinderen op school 
kunnen helpen, een idee dat Noordje in Amsterdam verder gaat ontwikkelen. 

Amsterdam heeft zijn eigen schrijflab, in de Zamenhofstraat in Amsterdam-Noord, bij Noordje. 
Daar is de Z-Store voor geheime agenten Z met superkrachten te vinden, waar je een 
spionnenuitrusting kunt kopen, of andere spullen die een detective of superheld nu eenmaal 
nodig heeft. De spullen in de winkel beginnen allemaal met de letter Z. Daar komen dagelijks 
kinderen uit de buurt na schooltijd samen met schrijvers, redacteuren en kunstenaars om niet 
alleen hun huiswerk te maken, maar ook om verhalen te schrijven, raps te maken en te 
schilderen of te tekenen. 

Angst overwinnen 
Een van de belangrijkste uitdagingen in het begeleiden van de kinderen is om ze hun angst te 
laten overwinnen. De kinderen en jongeren die het schrijflab van Noordje in Amsterdam 
bezoeken zijn soms nog maar kort in Nederland, en ze voelen zich vaak niet thuis in de 
Nederlandse taal. Andere kinderen hebben een laag zelfvertrouwen, omdat ze het bijvoorbeeld 
moeilijk hebben op school. 

‘Het begint ermee dat je naar de kinderen luistert, hen aandacht geeft en geduld hebt’, aldus 
Noordhuis. ‘En je begint met kleine stapjes.’ Wat ook zeker helpt, voegde Eggers eraan toe, is 
dat je kinderen serieus neemt. En als ze een bizar idee voor een verhaal hebben, moet je dat 
toejuichen. Zo krijgen ze het idee van: “Wow, ik kan hier de meest vreemde dingen verzinnen, 
en ik mag het opschrijven, de begeleiders vinden dit leuk en dan drukken ze het nog af ook.” 
Het is de kunst om kinderen zover zien te krijgen dat ze niet opschrijven wat jij wilt dat ze 
opschrijven, maar wat ze zelf willen vertellen.’ 

Magische formules 
Maar hoe zorg je ervoor dat de ouders van de kinderen betrokken raken bij wat ze doen? En 
dat ze niet de indruk hebben dat ze in plaats van hun huiswerk doen alleen maar naar zo’n 
centrum gaan om ‘spelletjes te spelen’? Volgens Noordhuis zijn er twee magische formules die 
ze over de streep zullen trekken: ‘het is gratis’ en ‘we doen huiswerk met ze’. ‘Vergeet niet dat 
veel ouders van de kinderen die bij ons komen overdag al genoeg zorgen aan hun hoofd 
hebben, ze hebben een baan, soms twee, en hebben vaak niet de mogelijkheid om aandacht 
te besteden aan hun kind en zijn huiswerk. Wij zorgen ervoor dat als die kinderen thuiskomen, 
ze hun huiswerk hebben gedaan. Dan hoeven ze zich daar niet meer druk over te maken en 
kunnen ze als gezin gewoon tijd met elkaar doorbrengen.’ 

Benali voegde eraan toe dat het belangrijk is de groep mensen die de kinderen begeleiden of 
helpen, een diverse groep mensen is met verschillende achtergronden. ‘Wij zijn kleurenblind, 
maar de ouders van de kinderen zijn dat vaak niet,’ aldus Benali. 

Wie schrijft er? 
Diversiteit is dan ook belangrijk. Het is in dat kader ook goed om je af te vragen wie er schrijft 
in een land, was de stelling tijdens de conferentie. Wie zijn de journalisten, de schrijvers, de 
opiniemakers, politici en de leraren? Dat zou een goede afspiegeling van de samenleving 
moeten zijn. Het doel van de schrijflabs is om alle kinderen de kracht en de mogelijkheden van 
taal te leren. Zodat ook hun stemmen gehoord worden. 

Om dat te realiseren wil Noordje meer met de gemeente Amsterdam, scholen, bibliotheken en 
buurthuizen en culturele partners in overleg om de mogelijkheden te verkennen om de aanpak 
toegankelijker te maken voor meer kinderen en jongeren. ‘De schrijflabs zorgen ervoor dat 
onze bezoekers beter in staat zijn informatie en leerstof tot zich te nemen, ze leren zich beter 
te uiten, en zijn daardoor beter in staat om vol vertrouwen een plek in de maatschappij in te 
nemen’, aldus Eggers. 

Tekst: Maaike Noordhuis 
Foto's: Kevin van de Brug 


