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BESTUURSVERSLAG  

1.1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Maatschappelijke Makerspace (Bouwkeet). In het 

‘bestuursverslag’ leest u algemene informatie over het reilen en zeilen van het initiatief. In het onderdeel 

‘jaarrekening’ vindt u informatie over de (financiële) uitvoering over het boekjaar 2020.  

Bouwkeet en Covid19 
Uiteraard werd ook Bouwkeet getroffen door de coronacrisis. Op 13 maart 2020 hebben we onze 

programmering stopgezet omdat te veel begeleiders zich afmeldden met verkoudheidsklachten. De 

programma’s waren niet meer te bemannen. Op maandag 16 maart 2020 sloten ook alle basisscholen. 

Wij hebben steeds de basisscholen gevolgd qua (aanvullende) maatregelen.  

Op 9 juni 2020 zijn we weer gestart met een aangepaste programmering, gevolgd door een 

zomerprogramma wat zeer rustig was. In september hebben bijna alle basisschoolleerlingen uit de wijk 

(groepen 7 en 8) een introductieprogramma gevolgd. En op 28 september 2020 startte ons eigen 

programma weer. Helaas moesten we op 15 december 2020 opnieuw onze deuren sluiten in verband met 

de tweede lockdown. In totaal waren we 14 weken noodgedwongen gesloten en hebben we gedurende 

6 weken een aangepast programma aangeboden als gevolg van de coronamaatregelen (minder 

deelnemers, 1,5 meter afstand). 

We hebben steeds alle coronarichtlijnen en –maatregelen (RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio 

Rijnmond) gevolgd en ook zelf daar een strak beleid op geformuleerd en gehandhaafd. Belangrijk was 

vooral de gezondheidscheck aan de deur (ook voor kinderen), de 1,5 meter afstand, handen wassen en 

desinfecteren en schoonmaken. 

We hebben voor deelnemers tijdens de lockdowns maakpakketten samengesteld, waaronder ook de 

Micro:bit klooikoffer, en deze verstuurd/ uitgedeeld. Ook is steeds goed (telefonisch en digitaal) contact 

geweest met medewerkers en zijn er diverse acties geweest (waaronder bloemetjes, bingo en 

boekenbonnen) om hen ook een hart onder de riem te steken. 

Overigens heeft de coronacrisis geen gevolgen gehad voor de continuïteit van de stichting vanwege de 

financieringsafspraken met Stichting De Verre Bergen. 
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1.2 Algemeen 

Doel 
Stichting Maatschappelijke Makerspace Rotterdam ("de Stichting") is gevestigd in Rotterdam en opgericht 

op 13 maart 2015 om de volgende doelstellingen te realiseren: de Stichting is een 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 bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en 

jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen hiermee in de meest ruime zin verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

1. het opzetten van een technisch clubhuis (“makerspace”) met werkplaatsen voor oude technieken, 

zoals hout- en metaalbewerking, en nieuwe technieken, zoals computers en apparaten zoals 3D 

printers; 

2. het ontwikkelen en/of aanbieden van activiteiten, programma’s, projecten en cursussen aan kinderen 

en volwassenen, waarbij de nadruk ligt op eigen initiatief, ontwikkeling van een “makersmentaliteit” 

en samenwerking; 

3. het betrekken van bewoners van de wijk waar de makerspace is gelegen bij de onder 2) genoemde  

activiteiten, programma’s, projecten en cursussen. 

 

De Stichting voert haar activiteiten uit onder de naam 'Bouwkeet'.  

 

Bouwkeet is een openbare werkplaats voor alle bewoners van Bospolder-Tussendijken met speciaal 

aandacht voor de 10-15 jarige doelgroep. De basis van het initiatief is dat wij geloven dat onze 

deelnemers, door fysiek iets te maken, aan de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden werken die van 

pas komen in de hedendaagse maatschappij. Het gaat hierbij om kansen bieden aan jongeren in een 

kwetsbare wijk waar kansen beperkt zijn. De drie doelen zijn:  

Deelnemers laten zien wat zij met de opgestuurde maakpakketten 

gemaakt hebben. 
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• Empowerment: dat wil zeggen het in de kracht zetten van een deelnemer. Een deelnemer het gevoel 

geven dat het leven maakbaar is en dat hij/zij sturing kan geven aan zijn/haar leven. Hierbij past een 

gevoel van trots en vergrote eigenwaarde.  

• Wereldverbreding: dit zien we als de eigen talenten ontdekken, andere rolmodellen tegen komen en 

hiermee hun wereld en hun netwerk groter maken. Met mensen, machines en materialen in 

aanraking komen waar onze deelnemers anders waarschijnlijk de kans niet toe zouden krijgen.  

• Ontwikkeling van soft skills: door een maakproces te doorlopen werken onze deelnemers niet alleen 

aan hun hard skills zoals lassen, zagen of programmeren maar ook aan hun soft skills met name 

samenwerken, creativiteit, ondernemendheid en probleemoplossend vermogen. Vaardigheden die 

van grote waarde zijn in de maatschappij van vandaag, maar juist ook in die van morgen.  

 

Om het ‘fysieke maken’ en daarmee het werken aan bovenstaande vaardigheden efficiënt in te zetten, 

heeft Bouwkeet een eigen methodiek ontwikkeld. Hierin worden een aantal uitgangspunten en 

proceswijzen benoemd die terugkeren in de ontwikkeling en uitvoering van programmering in Bouwkeet. 

In 2019 is de Methodiek herzien. Deze is op 27 februari 2020 goedgekeurd door het bestuur en in juli 

getoetst en akkoord bevonden door een groep externen. 

 
Samenstelling bestuur 2020 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:  

• voorzitter: Sayida Goedhoop (juli tot en met november vervangen door Roelof Prins in verband met 
verlof) 

• penningmeester: Paul Nap  

• secretaris: Bas Woudstra  

• leden:  Robbert de Vrieze en Isabelle Vries 

Het bestuur komt jaarlijks tenminste drie keer bijeen. 

In 2020 was dat vier keer, namelijk op 27 februari, 4 juni, 24 september en 19 november. Bij alle 

vergaderingen waren alle bestuursleden aanwezig, behalve bij de laatste vergadering (daar was 1 

bestuurslid afwezig). 

Onderwerpen bij deze vergaderingen waren met name: 

• algemene update gang van zaken, waaronder de situatie rondom Covid19 

• veiligheid 

• incidenten 

• stand van zaken personeel 

• enquêtes 

• rapportage van KPI’s en targets 

• methodiekontwikkeling 

De directie wordt gevoerd door mevrouw Myra Roza en de heer Daniel White.  

Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Aan de bestuurder 

kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. Een van de bestuurders ontvangt op dit moment 

vacatiegeld. 

Boekjaar 
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar 2020. 
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Financiering 
De financiering zoals die is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Stichting De Verre Bergen 

en Stichting Maatschappelijk Makerspace, is als volgt: de maximaal beoogde financiering bedraagt € 

4.154.004 en heeft een looptijd van 13 maart 2015 tot en met 31 augustus 2020.  

In oktober 2019 is vanuit Stichting De Verre Bergen het financieringsvoorstel voor de periode 1 januari 

2020 tot 31 december 2025 goedgekeurd. De maximaal beoogde financiering voor deze periode bedraagt 

€ 6.515.850,-. Ook hierbij zijn afspraken gemaakt over doelen en targets en deze zijn bekrachtigd in de 

bestuursvergadering van 19 november 2019. De doelen en targets horende bij deze financiering zijn in 

2020 verder aangescherpt, dit is in de bestuursvergadering van 24 september 2020 goedgekeurd.  

 

Onderzoek 

In 2020 is Stichting De Verre Bergen met een onderzoeksteam en in nauwe samenwerking gestart met 

een onderzoek naar de werking van Bouwkeet. In juli heeft een expertsessie plaatsgevonden waarbij onze 

methodiek door experts is onderzocht. De conclusie hiervan was dat de methodiek goed is opgebouwd. 

Daarnaast werd opgemerkt dat de methodiek ambitieus is. Vervolgens zijn interviews afgenomen bij 

docenten van scholen met wie wij samenwerken, medewerkers en ouders van deelnemers. De 

vervolgstap van systematische observaties is i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld. Wel heeft een 

procesevaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden in februari 2021 besproken.    

 

Activiteiten 2020 

Bouwkeet biedt 4 type programma’s aan:  

1. Scholenprogramma’s i.s.m. scholen uit de wijk: in deze programma’s ervaren schoolkinderen tussen 

10 en 15 jaar de mogelijkheden van Bouwkeet. Kinderen die enthousiast zijn, worden aangemoedigd 

om zich buiten schooltijd in te schrijven op de Eigen Programmering van Bouwkeet.  

2. Eigen Programma’s: hierin wordt op basis van de eigen Bouwkeet methodiek gewerkt aan de 

doelstellingen van Bouwkeet. Daarnaast leren deelnemers (vooral 10-15 jarigen) veilig om te gaan 

met de mogelijkheden van diverse werkplaatsen wat een eventuele stap naar Open Werkplaatsen 

voor hen vergemakkelijkt. Dit jaar is een begin gemaakt met de invoering van verschillende niveaus: 

niveau 1 (beginner) , niveau 2 (gevorderde) en niveau 3 (meester). 

3. Open Werkplaatsen: op gezette tijden zijn de werkplaatsen van Bouwkeet open voor buurtbewoners 

van alle leeftijden (onder toezicht van begeleiders). In ruil voor het gebruik van de gereedschappen 

en faciliteiten van Bouwkeet doet een deelnemer iets terug, bijvoorbeeld door als vrijwilliger te 

helpen bij Werken aan de Werkplaats (klussen voor Bouwkeet) en/ of de Eigen Programma’s. Vóór 

gebruik van een Open Werkplaats krijgen deelnemers een uitleg over de werkplaats en de 

bijbehorende veiligheidsregels. Alvorens te helpen bij een Eigen programma dient een 

deelnemer/vrijwilliger een VOG te overleggen en een interne training te hebben gevolgd.  

4. Projecten: kortlopende maak-projecten voor, met en in de buurt, gericht op wijkverbetering en de 

doelen van Bouwkeet.  
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1.3 Targets en realisatie 
 
Het was gezien alle omstandigheden een redelijk jaar, met veel unieke deelnemers. We hebben ons doel 
qua aantal uren niet gehaald, dat schrijven we grotendeels toe aan de coronacrisis en daaraan 
gerelateerde maatregelen.  
 
In 2020 heeft Bouwkeet 912 unieke deelnemers geregistreerd en een totaal van 23.412 uur 
programmering aangeboden.  
 

  Target 2020 
Realisatie 

2020 
Realisatie vs. 

target 2020 
Realisatie 

2019 

Totaal aantal unieke deelnemers1 750 912 122% 1.042 

Deelnemers Scholenprogramma 10-15 jaar  400 666 167% 634 

Deelnemers Eigen programma 10-15 jaar  300 273 91% 285 

Deelnemers volwassenen (16+)  150 139 93% 243 

Totaal uren afgenomen 29.810 14.023 47% 30.142 

Afgenomen uren Scholenprogramma 10-15 jaar  13.160 6.280 48% 11.866 

Afgenomen uren Eigen programma 10-15 jaar 12.900 6.188 48% 11.147 

Afgenomen uren volwassenen (16+) 3.750 1.555 41% 7.129 

Totaal aangeboden uren 41.200 23.412 57% 44.167 

Totaal afgenomen t.o.v. aangeboden in % 72% 60%  68% 

Tabel 1: de tabel geeft een aantal van de targets conform het nieuwe investeringsvoorstel 2020-2025 
weer, versus de realisatie gedurende 2020 en de realisatie gedurende 2019. 
 
Aantal deelnemers 

Het doel in 2020 was om een totaal van 750 unieke personen te laten deelnemen aan programma’s. De 

uiteindelijke realisatie was 912 unieke personen (= 122% van de target).  

Verder was het doel in 2020 om van die 750 unieke deelnemers, 400 deelnemers van 10-15 jaar te laten 

deelnemen aan scholenprogramma’s en 300 deelnemers van 10-15 jaar te laten deelnemen aan eigen 

programma’s. De realisatie was 666 deelnemers van 10-15 jaar bij de scholenprogramma’s (= 167% van 

de target) en 273 deelnemers van 10-15 jaar bij de eigen programma’s (= 91% van de target).  

Vrijwel alle targets op het gebied van unieke deelnemers zijn dus in 2020 behaald. 

Aantal uren 

Het aantal uren is belangrijk omdat we liever een beperkter aantal gebruikers veel tijd in Bouwkeet laten 

doorbrengen, dan veel gebruikers eenmalig. Dit zodat we zo goed mogelijk aan onze doelen kunnen 

werken.  

Het doel in 2020 was om 29.810 programma uren te realiseren, waarvan 26.060 voor 10-15 jarigen (87% 

van totaal aantal uren). De realisatie in 2020 was 14.023 programma uren (47% van target), waarvan 

12.458 uur voor 10-15 jarigen (48% van target, 89% van totaal aantal gerealiseerde programma uren).  

In 2020 zijn de targets m.b.t. het aantal afgenomen uren niet behaald, dit is voornamelijk te verklaren 

door de geannuleerde en/of aangepaste programmering als gevolg van de coronacrisis.  

Het percentage afgenomen ten opzichte van aangeboden uren in 2020 is 60%. Dat is lager dan het target 

van 72% en is deels veroorzaakt door de coronacrisis. 

 
1 Er is geen aansluiting tussen het totaal aantal unieke deelnemers en de optelsom van het aantal unieke 
deelnemers per categorie, omdat een deelnemer in meerdere categorieën kan voorkomen. 
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Categorieën programma’s 

De programma’s die Bouwkeet aanbiedt, zijn onder te verdelen in 3 categorieën: schoolprogramma’s, 
eigen programma’s en open werkplaats momenten. Daarnaast biedt Bouwkeet ook een aantal projecten 
aan die niet binnen de reguliere programmering vallen.  
 
In 2020 heeft Bouwkeet het volgende aanbod en aantal deelnemers gerealiseerd per categorie 

programma: 

Categorie 

Aantal 

aangeboden 

programma’s 

Aangeboden 

uren 

Deelnemers 

leeftijdscategorie 

10-15 jaar 

Deelnemers 

leeftijdscategorie 

volwassenen 

Schoolprogramma’s 81 6.635 666 - 

Eigen programma’s 145 13.422 249 82 

Open werkplaats momenten 216 3.355 71 70 

Totaal 442 23.412   

Tabel 2: aanbod en aantal deelnemers 2020 per categorie programma 

Vervolgdeelname Eigen Programma’s 

Van de 323 deelnemers aan Eigen Programma’s doen 134 deelnemers aan twee of meer programma’s 

mee (41%). In 2019 was dit 181 van de 408 deelnemers (44%). 
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1.4 Team 

Bij de uitvoering van diverse programmaonderdelen wordt, naast het team van vaste medewerkers, 

gebruik gemaakt van ZZP’ers met specifieke kennis. Het netwerk van vrijwilligers (vooral uit de wijk) is in 

2020 uitgebreid en ingewerkt om ondersteunend aan en samen met het vaste team en ZZP’ers 

onderdelen van de programmering uit te voeren. Met vrijwilligers wordt gewerkt vanuit het 

wederkerigheidsprincipe; in ruil voor vrijwilligerswerk voor Bouwkeet (bijvoorbeeld hulp bij uitvoering 

van een van de programma’s), kan een vrijwilliger gebruik maken van de faciliteiten van Bouwkeet 

(bijvoorbeeld gebruik maken van een werkplaats voor een eigen project). De Stichting is niet bij een CAO 

aangesloten, en hanteert een eigen salarishuis. ZZP’ers worden middels vaste uurtarieven uitbetaald. 

 

 

 
Figuur 1 - Organogram per 1 november 2019, de situatie is ongewijzigd per 2020 
De dichte zwarte lijnen geven de reguliere HR verantwoordelijkheid weer, de gestippelde grijze lijnen 
geven een functionele samenwerking weer. 
 
Teamontwikkeling 

In 2020 zijn drie nieuwe werkplaatsbeheerders vast in dienst getreden ter vervanging van de eerdere 

werkplaatsbeheerders, namelijk voor de houtwerkplaats, de textielwerkplaats en het fablab. Ook zijn de 

coördinator Veiligheid en Techniek en de medewerker Marketing en Communicatie nieuw in dienst 

getreden. Daarmee is het team compleet.  
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Er is een proces “Nieuwe Bouwketers” opgesteld en daarbij een onboarding gemaakt en een 

informatieboekje. Ook is in 2020 de HR cyclus opgesteld en uitgevoerd. Per jaar vinden minstens 3 

functionerings- en ontwikkelgesprekken plaats.  

Het team is eind 2020 opgebouwd uit 18 vrijwilligers, 13 ZZP’ers, 14 personen in dienst en 4 stagiair(e)s.  

In dienst 

Het personeel in dienst bestaat eind 2020 uit 14 personen (8,53 FTE) en is als volgt opgebouwd: 

• Creatief directeur 

• Zakelijk directeur 

• Programmaleider 

• Programmamedewerker 

• 2 Medewerkers ontvangst 

• 6 Werkplaatsbeheerders 

• Coördinator Veiligheid en Techniek 

• Medewerker Marketing en Communicatie 

Vrijwilligers  

In 2020 hebben 18 vrijwilligers structureel programma’s begeleid. Daarvan zijn er 3 die ook mee doen aan 

‘werk aan de werkplaats’; een wekelijks moment waarin wordt gewerkt aan diverse klussen in alle 

werkplaatsen.  

Twee medewerkers bij Bouwkeet hebben de rol van vrijwilligerscoördinator opgepakt. Zij zorgen voor 

werving en introductie van nieuwe vrijwilligers. Ook onderhouden zij contact met vrijwilligers, zorgen 

voor evaluaties en ontwikkeling.  

Stagiaires 

Van januari – juni 2020 hadden we 9 stagiair(e)s van de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam, 

voor het schooljaar 2019/2020. Gedurende schooljaar 2020/2021 hebben we wederom 4 stagiair(e)s van 

dezelfde opleiding. De stagiairs doen praktische ervaring op als tweede begeleider tijdens onze 

programma’s en worden direct ingezet om vanuit hun expertise mee te denken en mee te werken aan 

bijvoorbeeld lesbrieven.  

Vrijwilligers die zich ontwikkelen tot zzp’er 
Er is 1 vrijwilliger die zich in 2020 dermate ontwikkeld heeft binnen Bouwkeet dat hij als zzp’er is gestart 
en betaald werk is gaan verrichten.   

Zzp’ers 
In 2020 is het team uitgebreid met 2 nieuwe zzp’ers. Alle zzp’ers hebben een nieuwe overeenkomst van 
opdracht getekend inclusief een geheimhoudingsverklaring. Eind 2020 werken we met 13 zzp’ers.  
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
In februari 2020 en november 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

onder alle Bouwkeet medewerkers. Dus medewerkers in dienst, zzp’ers en vrijwilligers. Het onderzoek 

bestaat uit 5 vragen en wordt uitgevoerd via een anonieme (fysieke) vragenlijst.  De uitkomsten worden 

gedeeld  en  geëvalueerd in het teamoverleg en daar worden ook de verbeteracties besproken. Het 

onderzoek bestaat uit 5 stellingen waarbij een score van 1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee 

eens) gegeven kan worden. De gemiddelde score op alle stellingen is structureel hoog en stabiel 

gedurende 2020, namelijk 4,4.  

 

De stellingen zijn: 

1 Ik werk met plezier bij Bouwkeet 

2 Ik ben trots op wat ik doe 

3 Ik vind de samenwerking met anderen bij Bouwkeet fijn 

4 Ik weet wat de doelen van Bouwkeet zijn 

5 Ik ben in staat om bij te dragen aan de doelen van Bouwkeet 

 

De tabel hieronder geeft de medewerkerstevredenheidsscores in 2020 weer: 

MTO score  vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4 vraag 5 totaal 

totaal nov 2020 33 4,6 4,6 4,2 4,3 4,4 4,4 

in dienst 11 4,6 4,7 4,0 4,6 4,7 4,5 

zzp'er 11 4,7 4,5 4,0 4,0 4,4 4,3 

vrijwilliger 11 4,5 4,7 4,5 4,4 4,0 4,4 

        

MTO score  vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4 vraag 5 totaal 

totaal feb 2020 53 4,5 4,3 4,1 4,5 4,4 4,4 

in dienst 13 4,2 4,3 3,7 4,4 4,3 4,2 

zzp'er 19 4,9 4,7 4,2 4,5 4,8 4,6 

vrijwilliger 21 4,2 4,0 4,1 4,6 4,1 4,2 

 

Conclusies en verbeteracties 

• Goede respons en een heel mooi resultaat!; 

• Plezier wordt vanaf 2021 een KPI en laat een mooi score van 4,5 naar 4,6 zien; 

• De resultaten geven vooralsnog geen aanleiding tot extra verbeteracties.  
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Opleiding en Ontwikkeling 

In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan opleiding en ontwikkeling van alle medewerkers. In 2020 
hebben we de methodiek aangescherpt. 

Op basis van de methodiek maken we een doorvertaling voor onze begeleiders. Dit doen we vanuit de 
Bouwkeet Academie. We hebben onze begeleiders vanuit de Bouwkeet Academie de volgende trainingen 
aangeboden: 

• Soft skills ontwikkeling – introductie Bouwkeet specifieke soft skills 

• Pedagogiek en didactiek – basis theorie en vertaling naar begeleiding  

• Werkplaatsinstructie en veiligheid 

• Prototype werksessies 

Qua doorvertaling van de Methodiek naar het soft skills kader hebben we de volgende stappen genomen: 

• Sessie met een externe partner (CINOP) om start te maken met doorvertaling 

• Verdere uitwerking (co-creatie sessie) met team vaste medewerkers en een aantal zzp’ers 

• Nog meer verdieping met team 

• Ook hebben we (o.a. in samenwerking met onze stagiairs) alle lesbrieven voorzien van een 
eenduidig format en de doorvertaling van de soft skills voor zowel deelnemers als begeleiders. 
 

 
Team tijdens eindejaarsdiner 12 december 2020 
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1.5 Programmering 

Scholenprogramma’s 
In het eerste kwartaal van 2020 volgden bijna alle scholen in de wijk ‘standaard’  een programma bij 

Bouwkeet waarbij zij wekelijks aanwezig waren. We hebben deze aanpak geëvalueerd en geconcludeerd 

dat het regelmatig aanwezig zijn bij Bouwkeet met school leidt tot minder motivatie om bij Bouwkeet 

deel te nemen aan eigen programmering. Het doel is juist dat kinderen uit eigen beweging deelnemen 

aan onze eigen programma’s, zodat we met hen kunnen werken aan onze doelen en hun ontwikkeling. 

We hebben daarom de samenwerking met de scholen aangepast naar: 

• Introductieprogramma voor alle leerlingen van groepen 7 en 8 (1 of 2 keer per jaar) 

• Doorlopend programma voor kinderen van groepen 7 en 8 van speciaal basisonderwijs 

• Samenwerking met scholen op projectbasis, dus bijvoorbeeld decor en kostuums maken met 

groepen 8 voor musical(s)  

Vanaf 1 september tot 16 oktober hebben bijna alle kinderen die in Bospolder- Tussendijken naar school 

gaan (groep 7 en 8) een introductieprogramma bij Bouwkeet gevolgd. In iedere werkplaats werd 

gedurende 1,5 uur een product gemaakt dat de kinderen mochten meenemen. Een kapstokje in Metaal, 

een sleutelhanger in Textiel, een bakje in Hout, een robotborstel in Fablab en zeepjes in Keramiek. 

De totale conversie is als volgt: 15% van de deelnemers van het scholenintroductieprogramma doet mee 

met ons eigen Najaarsprogramma. Een mooie score, want in 2019 was dit nog 7%. Ook hebben we onder 

alle deelnemers van het scholenintroductieprogramma enquêtes afgenomen. 92% van de deelnemers 

vond het leuk/heel leuk om mee te hebben gedaan aan het programma.  

Samenwerkingspartners  

Van de 9 wijkscholen werken we met 8 samen. Eind 2020 zijn dit onze partners (met verschillende mate 

van samenwerking): 

• Nicolaasschool (scholenprogramma) 

• Valentijnschool (scholenprogramma) 

• KC de Vlinder (scholenprogramma), dit waren voorheen 

o Dr. J.C. Logemann school (scholenprogramma) 

o Dr. J. Woltjerschool (scholenprogramma) 

• OBS Dakparkschool (scholenprogramma) 

• OBS De Korf (scholenprogramma)  

• Shri Saraswathi (scholenprogramma) 

• Lucasschool (scholenprogramma) 

• Hogeschool Rotterdam (stagiair(e)s opleiding Social Work) 

In 2019 zijn de nieuwe samenwerkingsconvenanten opgesteld. Alle schooldirecties hebben deze in 2020 

geaccordeerd. In verband met de coronacrisis zijn deze nog niet met een feestelijk moment fysiek 

ondertekend.  

 

Eigen Programma’s  

We startten 2020 goed met het Oktobruari-programma (oktober 2019-februari 2020) met veel 

enthousiaste deelnemers en een leuke afsluiting (met catwalk).  
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Deelnemers geven zelf een rondleiding in Bouwkeet tijdens de afsluiting van het Oktobruariprogramma 22 februari 2020 

 

Enthousiast gingen we verder met het Lenteprogramma met daarin een samenwerking met Clan de 

Banlieue. Helaas is deze programmering gestopt door de lockdown als gevolg van de coronacrisis. In juni 

zijn we weer gestart met een volledig aangepast programma, alles op 1,5 meter afstand en een beperkt 

aantal deelnemers. 

 

Tijdens het zomerprogramma was meer mogelijk en hebben we weer een uitgebreider programma aan 

kunnen bieden voor meer deelnemers. Helaas was de opkomst erg laag. De opkomst in de zomer is altijd 

vrij laag en was nu nog minder doordat mensen niet wisten dan Bouwkeet weer open was of dat meer 

kinderen werden thuisgehouden i.v.m. angst voor coronabesmettingen.  

 

We hebben veel aandacht besteed aan de promotie van het Najaarsprogramma (oktober 2020-februari 

2021), o.a. door het scholenintroductieprogramma (en het aanzetten van begeleiders tot promotie 

daarbij), promotie van te maken producten in etalage en bij Bouwkeet binnen, werving in de wijk (ook 

met posters die kinderen zelf voor hun ramen konden hangen). We waren ongelofelijk trots en blij met 

alle deelnemers die (weer) aanwezig waren. De opkomst was boven verwachting. Slechts 4 van de 22 

programma’s zaten bij aanvang minder dan 70% vol en zijn conform beleid geschrapt. Deelnemers zijn 

geplaatst in andere programma’s. In het Najaarsprogramma (oktober 2020 – februari 2021) zijn we met 

2 experimentele programma’s gestart:  

• Het ‘Rondje van de Zaak’: hierbij gaan nog minder ervaren Bouwketers gedurende 15 weken alle 

werkplaatsen langs en maken daar iets gaafs. Dit werd zo enthousiast ontvangen dat we met 3 

groepen zijn gestart (in plaats van de geplande 1)!  

• Bouwkeetdag: hierbij maken deelnemers een combinatie tussen Metaal & Textiel en Hout & 

Fablab. Dit is een ‘’niveau 2 programma”. Dit hebben we  in de communicatie duidelijker  

aangegeven.  
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We hopen dat we in maart 2021 weer open mogen en het Najaarsprogramma toch nog goed kunnen 

afronden. Het Lenteprogramma is alweer gereed (start 15 maart 2021).  

 

Bouwkeet Expert Team 

Sinds 14 september 2020 gaat de zakelijk directeur maandelijks in gesprek met een groep enthousiaste 

Bouwkeet deelnemers om Bouwkeet vraagstukken te bespreken. Het Expertteam bestaat uit 5 

deelnemers van verschillende leeftijden. Het is vergelijkbaar met een klantpanel en leerlingenraad.  

Het doel is om vraagstukken die binnen Bouwkeet spelen zoals ‘wat doen we in de vakanties?’ met behulp 

van deelnemers op te lossen en zo te zorgen voor nog betere werving en nog beter en langer behoud van 

deelnemers. En uiteraard is het vooral ook leuk om met betrokken deelnemers in gesprek te gaan en 

inspiratie op te doen! 

 

 
Het Bouwkeet Expert Team 
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Noemenswaardig in 2020 

• Nicolaasschool winterfeest – workshops op locatie gegeven; 

• Tijdens “Object Rotterdam” hebben 10 jonge deelnemers een speciale rondleiding gekregen in 

het HAKA gebouw in de Art week om jonge professionele makers te ontmoeten en de designbeurs 

te bezoeken; 

• Het Oktobruari Programma hebben we afgesloten met een Showdag voor alle deelnemers van 

het Eigen Programma. De werkplaatsen waren ingericht met demonstraties en tentoonstellingen 

van gemaakt werk en prototypes van nieuwe programma’s. Op de catwalk konden deelnemers 

hun werk showen en ontvingen zij een certificaat en applaus; 

• Samen met leerlingen van de OBS Dakpark hebben we sportartikelen gemaakt en een parcours 

binnen Bouwkeet uitgezet tijdens de afsluiter van “Sneaky Fitness”; 

• De programmaleider heeft gezorgd voor een samenwerking met Clan de Banlieu;  

• In april konden deelnemers en alle bewoners van Bospolder-Tussendijken een ontwerp maken 

voor een vlag. Deze zijn gedrukt op vlaggen en hebben gewapperd op de Vlaggenparade aan de 

Boompjes in Rotterdam; 

• In de zomer vond de opening plaats van onze nieuwe buurman, de Bospoldervos; 

• Samenwerking met Hedone (kledingmerk) en ontwerpersbezoek tijdens zomerprogramma; 

• Schonere Buurtfeest Bospolderplein 22 augustus – met de bakfiets op het plein Bouwkeet 

sleutelhangers (3D-geprint van gerecyclede plastic) geruild voor het oprapen van plastic en ander 

vuil; 

• Teambuilding op 24 augustus met team vaste medewerkers (Team Geluk); 

• Zomerafsluiting met tentoonstelling op 28 augustus; 

• Teamuitje op 23 september voor alle medewerkers; 

• Op dinsdag 13 oktober was RTV Rijnmond in Bouwkeet om medewerkers en deelnemers te 

interviewen voor de radio; 

• In de eerste paar weken van december hebben we 400 zeepjes gemaakt voor de BoTu 

verassingspakketten die worden uitgedeeld onder buurtbewoners; 

• Op 12 december heeft ons eindejaarsfeestje digitaal plaatsgevonden. 

 

  

Gemaakt in Bouwkeet in 2020 (o.a.) 

293 houten kratjes, 1500+ zeepjes, 315 metalen kapstokjes, 38 moestuintjes, 321 robotborstels, 54 

dobbelstenen, 21 mondkapjes, 18 strandstoelen, 7 BBQ’s, 100+ metalen armbanden, 22 tasjes van 

vlaggenparade vlaggen, 350+ sleutelhangers, 36 porseleinen hangertjes en oorbellen, 43 

pennenbakjes, 15 superhelden maskers, 19 speakers, 21 sporttassen, 16 boter/kaas/eieren spellen, 

33 theepotten, 8 heuptasjes, 11 vloerkleden, 22 vlogs, 100+ mokken en schaaltjes, en nog veel meer. 
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1.6 Veiligheid 

Het bevorderen van de veiligheidscultuur is een blijvende prioriteit van Bouwkeet. Naar aanleiding van 

de algehele risico-inventarisatie van D&F in 2017 doen we jaarlijks een controle van onze machines en 

elektrische apparaten. Deze wordt uitgevoerd door CE-Ester. Ook in 2020 is deze controle weer gedaan. 

De coördinator Veiligheid en Techniek heeft voor 2021 een onderhoudskalander en -plan opgesteld. Ook 

zorgen werkplaatsbeheerders nu voor een werkplaatslogboek met daarin ook het machinebeheer en -

onderhoud. Daarnaast heeft de coördinator Veiligheid en Techniek voor de werkplaatsen hout en metaal 

een handboek veiligheid opgesteld. Op basis van dit handboek worden vanaf 2021 de 

werkplaatsinstructies gegeven en bevoegdheden vastgesteld. 

Alle incidenten worden gemeld via een (nieuw) incidentenformulier. We registreren zowel sociale 

incidenten zoals een ruzie tussen deelnemers of herhaaldelijk niet goed luisteren naar begeleider, als 

fysieke incidenten zoals het oplopen van een (kleine) verwonding waarvoor bijvoorbeeld een pleister 

nodig is.  Gelukkig zijn er in 2020 geen zware incidenten (ernstige verwonding en/ of permanente 

schorsing) voorgevallen. Alle incidenten worden besproken tijdens het teamoverleg. Op basis van de 

uitkomst (de evaluatie van het incident en hoe had het voorkomen kunnen worden) worden aanpassingen 

gedaan in de werkplaatsen of in de werkafspraken (bijvoorbeeld haar niet in een staart, maar in een knot). 

Het team heeft diverse trainingen gevolgd zoals BHV herhaling. Alle medewerkers in dienst krijgen 

verplicht en overige medewerkers facultatief de BHV training. Daarnaast hebben in 2020 6 medewerkers 

ook de EHBO training gevolgd en het bijbehorende certificaat behaald.  

Voorafgaand aan de nieuwe programmering wordt in een Kick Off en in de werkplaatsinstructie 

nadrukkelijk aandacht besteed aan veiligheid. Zowel van (gebruik) machines als privacy en emotionele 

veiligheid. 

Van alle functies zijn functieomschrijvingen gemaakt waarin goed beschreven staat wat van eenieder 

wordt verwacht, ook op het gebied van veiligheid. 
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1.7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. In het kader van de AVG heeft Bouwkeet de omgang met 

persoonsgegevens in kaart gebracht en de benodigde stappen gezet. Bouwkeet beschikt over:  

• privacybeleid 

• de beveiliging van de ICT-systemen 

• het inschrijfformulier voorzien van toestemmingsverklaring 

• het privacy statement 

• een verwerkingsregister 

• een datalekprocedure 

• geheimhoudingsbepalingen in arbeidscontracten 

• geheimhoudingsbepalingen in alle opdrachtovereenkomsten 

• geheimhoudingsovereenkomsten met alle scholen die met Bouwkeet samenwerken 

• verwerkersovereenkomsten met alle partijen die gegevens van Bouwkeet verwerken 

• aandacht voor Privacy in onboarding en tijdens Kick Offs van nieuwe programmering (voor alle 
medewerkers) 

 

In januari 2020 heeft een tweede AVG audit bij Bouwkeet plaatsgevonden, uitgevoerd door Privacy 

Management Partners. Alle daaruit voortvloeiende aandachtspunten zijn opgepakt, uitgevoerd en 

afgerond. Dit heeft onder andere geleid tot het hierboven genoemde Privacybeleid. Ook heeft de 

programmamedewerker de rol van privacycoördinator op zich genomen en is zij gestart met de opleiding 

tot data protection officer. De zakelijk directeur van Bouwkeet is eindverantwoordelijk voor alle kwesties 

rondom privacy bij Bouwkeet en draagt zorg dat het onderwerp leeft bij het team. Op bestuursniveau is 

de portefeuille privacy belegd bij de secretaris.  
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1.8 Samenvatting en vooruitblik 

2015-2016 stond in het teken van het opzetten/de start van het initiatief, 2017 was het jaar van de groei, 

en 2018 stond in het teken van experimenteren en aanscherpen. 2019 was een jaar van veel 

veranderingen op personeel gebied en verdere groei van aantal deelnemers.  

2020 was naast het jaar waarin iedereen geraakt werd door de coronacrisis ook een jaar van verdere 

professionalisering van Bouwkeet. We hebben hard gewerkt aan de aanscherping van de methodiek en 

de training van begeleiders met de aangescherpte methodiek als uitgangspunt. We hebben onze 

scholenprogramma’s aangepast en we hebben onze focus verlegd van werving naar behoud.  

Ook hebben we onze processen verbeterd met een proces in dienst nieuwe medewerkers, een HR cyclus, 

verbeterde AVG items, veiligheidshandboeken voor de werkplaatsen. 

We hebben onze KPI’s voor 2020 niet gehaald, voor een belangrijk deel als gevolg van de coronacrisis. 

Wel zijn we binnen het gestelde budget gebleven. Er was sprake van een overschrijding op de 

personeelslasten en een onderbesteding voornamelijk op de materialen en machines en installaties. Op 

totaalniveau was er sprake van een onderbesteding van het budget.  

De impact van de coronacrisis is dat we 14 weken noodgedwongen gesloten waren en gedurende 6 weken 

een aangepast programma hebben aangeboden. De coronacrisis heeft geen gevolgen gehad voor de 

continuïteit van de stichting vanwege de financieringsafspraken met Stichting De Verre Bergen. Wij 

hebben voorzorgsmaatregelen genomen en regels geïmplementeerd op basis van de aanbevelingen van 

RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio Rijnmond. Dit om  de gezondheidsrisico’s voor onze werknemers 

en deelnemers te minimaliseren. 

Hoewel het jaar niet verliep zoals we hadden verwacht en gewenst door de coronacrisis, is de sfeer binnen 

Bouwkeet in 2020 bijzonder goed gebleven! 

Vooruitblik 

We hebben voor de jaren 2020-2025 opnieuw een financieringstoezegging vanuit SDVB. Ook hebben we 

daartoe onze doelen aangescherpt. Het doel voor de komende jaren voor de organisatie is stabiliteit en 

kwaliteit. De nieuwe targets zijn gericht op het behoud van deelnemers, zodat zij langer aan Bouwkeet 

verbonden blijven. We gaan ons richten op de verdere implementatie van de doelen vanuit onze 

methodiek zowel in de training van onze begeleiders als in de inhoud van onze programma’s. Ook wordt 

er verder aandacht besteed aan het meegroeien van de inhoud van de programmering met meer ervaren 

deelnemers. We blijven meten of we onze targets halen en we gaan beginnen met een procesevaluatie. 

We gaan aan de slag met slimmer registreren en data verzamelen. En we gaan borgen van alles dat al 

bereikt is, zoals het ‘levend houden’ van privacy en onze doelen onder alle medewerkers. Dit alles 

natuurlijk onder dezelfde voorwaarde als voor onze deelnemers, namelijk in een veilige omgeving waar 

plezier bovenaan staat! 
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mooi glazuren in de textielwerkplaats 
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1.9 Financiële positie 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de Stichting volgt hieronder een aantal 

kerncijfers. In de jaarrekening verstrekken wij nadere gedetailleerde informatie. 

Kerngegevens   

  31-12-2020 

  € 

Activa   

Vaste activa 103.653 

Vlottende activa 85.895 

Totaal activa 189.548 

   

Passiva  

Stichtingsvermogen: bestemmingsfonds 103.653 

Stichtingsvermogen: overige reserve 42.395 

Kortlopende schulden 43.500 

Totaal passiva 189.548 

    

  2020 

  € 

Baten 1.002.315 

Lasten 976.131 

Exploitatiesaldo 26.184 

   

Saldobestemming  

Bestemmingsfonds -56.025 

Overige reserves 82.209 

 26.184 

 

Stichtingsvermogen 

Het bestuur heeft als beleid geen exploitatieresultaat te behalen. Dat betekent dat de donaties gelijk 
zullen zijn aan de kosten. Indien dat niet het geval is, zal een verschil worden toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds of worden toegevoegd aan de overige reserves binnen het Stichtingsvermogen. 
Normaliter is er dan ook geen vrij besteedbaar vermogen.  
 
Het bestemmingsfonds is dat gedeelte van het stichtingsvermogen dat op grond van bepalingen uit de 
samenwerkingsvoorwaarden met Stichting De Verre Bergen en/of statutaire bepalingen is afgezonderd. 
Stichting De Verre Bergen heeft een specifieke bestemming toegekend aan de donatie en Stichting 
Maatschappelijke Makerspace kan niet zonder belemmeringen hierover beschikken. De door Stichting 
De Verre Bergen toegekende bestemming is materiële vaste activa; de toevoeging aan het 
bestemmingsfonds zal derhalve altijd gelijk zijn aan de mutatie in de materiële vaste activa.   
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Samenvatting begroting 2021 

Huisvesting 73.834 

Machinepark en inrichting ruimtes 72.331 

Personeelslasten 750.665 

Programma gerelateerde kosten 102.804 

Overige lasten en onvoorzien 96.251 

 1.095.885 

 

Rotterdam, …………………………… 

Stichting Maatschappelijke Makerspace 
   
   
 
Sayida Goedhoop  
Voorzitter  

 
Paul Nap  
Penningmeester  

 
Bas Woudstra  
Secretaris  

 
 

  

   
Robbert de Vrieze  
Lid  

Isabelle Vries  
Lid  
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2. JAARREKENING 

2.1 Balans per 31 december 2020  
(na voorstel saldobestemming) 

 
  31 december 2020   31 december 2019  

  € € € € 
Activa 

Vaste activa      

Materiële vaste activa 1     

Machines  72.363  117.490  

Inventaris  21.993  22.386  

Pasjessysteem  9.297  19.352  

   
103.653 

 
159.678 

      

Vlottende activa      

Vorderingen      

Debiteuren 2  -  310  

Overige vorderingen en overlopende 
activa 

3  14.002  11.492  

   14.002  11.802 

      

Liquide middelen 4   71.893  6.857 

 

 
       

Totaal activazijde    189.548    178.337  
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  31 december 2020   31 december 2019  

  € € € € 
Passiva 

Stichtingsvermogen 5     

Bestemmingsfonds  103.653  159.678  

Overige reserve   42.395  -39.814  

   
146.048 

 
119.864 

      

Kortlopende schulden      

Crediteuren   13.280  19.056  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

6  15.264  28.024  

Overige schulden en overlopende 
passiva 

7  14.956  11.393  

   43.500  58.473 

 

   
  

 
  

Totaal passivazijde    189.548  178.337 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020  

   2020   Begroting 2020  2019  

  
€ € € 

Baten 8 1.002.315 1.049.163  980.537  

Lasten     

Personeelslasten 9  709.680 686.712  794.694  

Afschrijvingen materiële vaste activa 10  71.122 -  64.939  

Huisvestingslasten 11  63.011 72.387  57.492  

Machinepark en inrichting ruimtes 12  18.811 65.142  42.706  

Programma gerelateerde kosten 13 71.278 130.200 74.208 

Overige lasten 14  42.229 94.722  45.843 

Som der bedrijfslasten  976.131 1.049.163  1.079.882  

Saldo van baten en lasten  26.184 -  -99.345 

 

 
  

 2020  
 

 

 2019  

Saldobestemming 
 €  € 

Bestemmingsfonds   -56.025   -15.600  

Overige reserve   82.209   -83.745  

   26.184   -99.345  
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2.3  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Maatschappelijke Makerspace is feitelijk en statutair gevestigd op Schiedamseweg 240, 3025AP 
te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62873989. 

 
Algemene toelichting  

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

Stichting Maatschappelijke Makerspace 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 bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen in Rotterdam. 

Boekjaar 

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

Vergelijkende cijfers 

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Maatschappelijke Makerspace zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 
1, Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen op de wereldwijde economie. De gevolgen van de 
uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere 
informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 
2020 verwerkt. De impact van de coronacrisis is dat de stichting gedurende een aantal weken 
noodgedwongen haar activiteiten heeft moeten staken en/of moeten aanpassen als gevolg van de 
opgelegde maatregelen van het RIVM, de rijksoverheid en veiligheidsregio Rijnmond. De coronacrisis 
heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de stichting vanwege de financieringsafspraken met 
Stichting De Verre Bergen. De stichting is van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van 
continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen 
van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van 
de stichting. 

 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine Rechtspersonen en 
specifiek de bepalingen in hoofdstuk C.1 Kleine organisaties zonder winststreven. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.  
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Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, crediteuren en 

overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde, zijnde de contante waarde van toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en 

lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de 

eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

 
Grondslagen van waardering  

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen 

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Stichtingsvermogen 

Het stichtingsvermogen bestaat uit het exploitatiesaldo van de (voorgaande) periode(n) en het 
bestemmingsfonds. Het bestemmingsfonds is dat gedeelte van het stichtingsvermogen dat op grond van 
bepalingen uit de samenwerkingsvoorwaarden met Stichting de Verre Bergen en/of statutaire bepalingen 
is afgezonderd. Stichting de Verre Bergen heeft een specifieke bestemming toegekend aan de donatie en 
de Stichting kan niet zonder belemmeringen hierover beschikken. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 
Grondslagen voor resultaatbepaling 

Baten 

De stichting ontvangt bijdragen van derden en ontvangt een jaarlijkse fluctuerende bijdrage van Stichting 
De Verre Bergen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
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2.4 Toelichting op de balans 

1  Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 
 

 Machines Inventaris Pasjes-
systeem 

Totaal 

 € € € € 

Stand per 1 januari 2020 
    

Aanschaffingswaarde   286.720   26.147   50.275   363.142  
Cumulatieve afschrijvingen   -168.780   -3.761   -30.923   -203.464  

Boekwaarde per 1 januari 2020  117.940   22.386   19.352   159.678  

Mutaties  
    

Investeringen  9.942 5.155 - 15.097 
Desinvesteringen aanschafwaarde - - - - 
Desinvesteringen cumulatieve afschrijving - - - - 
Afschrijvingen  -55.519 -5.548 -10.055 -71.122 

Saldo mutaties  -45.577 -393 -10.055 -56.025 

Stand per 31 december 2020 
    

Aanschaffingswaarde  296.662 31.302 50.275 378.239 
Cumulatieve afschrijvingen  -224.299 -9.309 -40.978 -274.586 

Boekwaarde per 31 december 2020 72.363 21.993 9.297 103.653 

Afschrijvingspercentages  20%   20%   20%   

 

 

  31-12-2020   31-12-2019  

 € € 
2  Handelsdebiteuren 

Debiteuren -  310  
Voorziening dubieuze debiteuren -  -  

 -  310  

 
3  Overige vorderingen en overlopende activa 

Waarborgsom creditcard 3.031  3.029  
Nog te factureren omzet 6.316  5.611  
Overlopende activa 4.401  2.852  
Overige vorderingen 254  -  

 14.002  11.492  

 
4  Liquide middelen 

Triodos Bank N.V.  71.893   6.857  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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5  Stichtingsvermogen 

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 
 

 Bestem-
mingsfonds 

Overige 
reserve 

Totaal 

 € € € 
Stand per 1 januari 2020  159.678   -39.814   119.864  
Uit saldobestemming   -56.025   82.209   26.184  

Stand per 31 december 2020  103.653   42.395   146.048  

 

  2020   2019  

 € € 
Bestemmingsfonds 

Stand per 1 januari 159.678  175.278  
Uit saldobestemming -56.025  -15.600  

Stand per 31 december 103.653  159.678  

 
Overige reserve 

Stand per 1 januari -39.814  43.931  
Uit saldobestemming 82.209  -83.745  

Stand per 31 december 42.395  -39.814  

 

  31-12-2020   31-12-2019  

 € € 
6  Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Af te dragen loonheffing  15.264   28.024  

 
7  Overige schulden en overlopende passiva 

Reservering vakantiedagen 10.219 168 
Overlopende passiva 1.750 8.238 
Overige schulden 2.987 2.987 

 14.956 11.393 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 2020  Begroting 2020 2019 

 € € € 
8  Baten 

Donatie Stichting De Verre Bergen 995.999 1.037.163 968.745 
Omzet scholen 6.316 12.000 11.792 

 1.002.315 1.049.163 980.537 

 
9  Personeelslasten 

Salarissen, sociale lasten en pensioenpremie 546.320 514.243 413.559 
Inhuur ZZP'ers 107.468 82.326 248.697 
Ziekteverzuimverzekering/Arbo 28.825 15.780 10.293 
Marketing & Communicatiemedewerker (ZZP) 13.867 20.670 18.369 
Cursussen en opleidingen personeel 12.383 30.862 6.460 
Reservering vakantiedagen 10.051 - -7.154 
Vrijwilligersvergoeding 5.337 7.533 7.906 
Werving & selectie personeel 514 - 900 
Inzet ondersteuning financiële administratie - - 9.757 
(Incidentele) inhuur derden - - 135.244 
Overige personeelskosten 5.458 15.298 5.349 

 730.223 686.712 849.380 
Uitkering ziekteverzuim -20.543 - -54.686 

 709.680 686.712 794.694 

Er wordt geen bezoldiging betaald aan bestuurders met uitzondering van een bestuurder die 
vacatiegeld ontvangt van € 250 per vergadering. Stichting Maatschappelijke Makerspace werkt met 
vrijwilligers ter ondersteuning van professionals.  

 
Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het boekjaar 2020 was het gemiddeld aantal werknemers op basis van FTE 8,53 (2019: 6,85). 

 

 2020  Begroting 2020 2019 

 € € € 
10  Afschrijvingen materiële vaste activa 

Afschrijving machines 55.519 - 53.970 
Afschrijving inventaris 5.548 - 2.772 
Afschrijving pasjessysteem 10.055 - 10.055 

 71.122 - 66.797 
Resultaat verkoop activa - - -1.858 

 71.122 - 64.939 

 
In de begrotingscijfers zijn geen afschrijvingen opgenomen, omdat het een liquiditeitsbegroting betreft 

Afschrijvingen zijn kosten, geen uitgaven van liquiditeit. De uitgaven m.b.t. vaste activa zijn begroot in 

de post Handgereedschap, machines en apparaten.  
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 2020  Begroting 2020 2019 

 € € € 
11  Huisvestingslasten 

Schoonmaak en vuilnisophaal 31.060 37.183 24.850 
NUTS 23.333 30.983 27.778 
Afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, OZB 4.824 3.629 4.056 
Beveiligingscentrale 3.794 592 808 

 63.011 72.387 57.492 

 
12  Machinepark en inrichting ruimtes 

Onderhoud machines 9.877 19.910 19.171 
Handgereedschap, machines en apparaten 7.079 39.554 6.061 
Pasjessysteem 1.855 5.678 17.474 

 18.811 65.142 42.706 

 
13  Programma gerelateerde lasten 

Materialen 44.021 90.000 56.758 
Marketing en communicatie 20.536 20.000 14.705 
Kwaliteitsverbetering en ontwikkeling methodiek 5.422 10.200 - 
Evenementen 1.299 10.000 2.744 

 71.278 130.200 74.208 

 
14  Overige lasten 

ICT-ondersteuning en abonnementen 13.621 26.407 10.671 
Algemene lasten 9.940 14.237 14.884 
Kantinekosten 3.846 5.044 5.410 
Verzekeringen 3.807 3.516 4.293 
Bestuurslasten 2.718 4.368 1.218 
Advieskosten 7.418 5.436 9.143 
Onvoorziene lasten 450 35.477 - 
Bankkosten 429 237 224 

 42.229 94.722 45.843 

 

Rotterdam, ………………………………………… 

Stichting Maatschappelijke Makerspace 
   
   
   
Sayida Goedhoop  
Voorzitter  

Paul Nap  
Penningmeester  

Bas Woudstra  
Secretaris  

   
   
   
Robbert de Vrieze  
Lid  

Isabelle Vries  
Lid  
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3. OVERIGE GEGEVENS 

3.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur en de directie van Stichting Maatschappelijke Makerspace  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar 2020 van Stichting Maatschappelijke Makerspace te 

Rotterdam gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 23 tot en met 31 opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijke 

Makerspace per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving “C1 Kleine Organisaties zonder winststreven”.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Maatschappelijke Makerspace zoals vereist in de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 

en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:   

- het bestuursverslag; 

- de overige gegevens.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met 

onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
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bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving “C1 Kleine Organisaties 

zonder winststreven”.  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving “C1 Kleine Organisaties zonder 

winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten van de stichting te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de stichting;  
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- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Oud-Beijerland, xx maart 2021  

Troost Accountantskantoor VOF  

M.R. Ruivenkamp AA 
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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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