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inhoudelijk jaarverslag
2017
De wereld vanuit het oogpunt van VBOR in het jaar 2017.

VOORWOORD
In ons tweede activiteitenjaar zijn wij getuige geweest van zeer mooie ontwikkelingen. Over heel
Rijnmond hebben er mooie gebeurtenissen plaatsgevonden. Betrokkenen van VBOR hebben op
verschillende manieren hun Rotterdamse lef getoond en hun betrokkenheid met de stad, maar met
name met de mensheid, eens te meer aangetoond. Getuige de tientallen activiteiten die in het jaar 2017
heeft plaatsgevonden.
Ondanks het prille begin van VBOR zijn wij het jaar goed begonnen en hebben deze goede lijn goed
weten door te trekken. Festiviteiten, seminars, debatavonden, excursies en ga zo maar door. We hebben
er alles aan gedaan om onze stem te laten horen en aanwezig te zijn in de maatschappij. Niet alleen
onze eigen stem laten horen is het doel geweest het afgelopen jaar. Met name de stem van behoeftige
mensen laten horen is een belangrijke doelstelling voor VBOR.
De vele gezinnen die hun land hebben moeten ontvluchten zijn ook terecht gekomen in Nederland. Hun
verblijf in Nederland gaat helaas niet iedereen gemakkelijk af. Problemen met de taal en het verblijf
vinden regelmatig plaats. Daarnaast hebben deze vluchtelingen een simpele vriendschap nodig waar ze
tijdens hun verblijf in Nederland veel aan hebben.
Ook in 2018 willen wij zo breed mogelijk betrokken zijn met diverse activiteiten. Onze betrokkenen
staan ook in 2018 paraat om alles uit de kast te halen. Wij zullen hierbij op zoek gaan naar nieuwe
samenwerkingen en kansen om onze activiteiten op een bredere schaal door te voeren. Wij zullen
nimmer in staat zijn om deze mooie initiatieven te realiseren indien onze betrokkenen er niet zouden
zijn. Een hulde aan alle betrokkenen van VBOR. Moge er nog vele jaren samen volgen.
Het bestuur

Ook een onderdeel van VBOR zijn?
www.vbor.nl
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BESTUURSVERSLAG
Ondanks dat 2016 voor ons een begin was,
mogen we spreken van een zeer succesvol
vervolg in het jaar 2017.
Het is vanzelfsprekend dat de kosten in het jaar
2017 hoger zijn dan het jaar 2016. Allereerst
door het feit dat we niet direct de beschikking
hadden over een bankrekening. Dit werd in de
loop van het jaar pas gerealiseerd. Daarnaast
waren we pas in april van dat jaar opgericht
waardoor de kosten in vergelijking lager zullen
uitkomen.
Aan enthousiasme is er niks minder op
geworden. Net zoals 2016 hebben wij ook in
2017 diverse activiteiten gerealiseerd. Aan
activiteiten is in 2017 €19.836. uitgegeven in
vergelijking tot de €5.158 van 2016. Dit is in lijn
der verwachting aangezien het evenement
Harmonie
van
Nederland
via
een
partnerorganisatie is gerealiseerd. De inkomsten
en uitgaven voor dit festival zijn grotendeels via
deze partner verlopen.
In vergelijking met 2016 hebben we aanzienlijk
meer vrijwilligersvergoeding uitbetaald aan
diverse vrijwilligers. Ook deze kosten zijn geheel
in lijn der verwachting aangezien wij het aanbod
van onze activiteiten in 2017 hebben
opgeschroefd. Derhalve is de inzet van
vrijwilligers benodigd geweest. Het bedrag aan
vrijwilligersvergoeding in 2017 is €15.100. In
2018 verwachten wij eveneens rondom dit
bedrag te zitten. Uiteraard als de inkomsten uit
sponsoring en donaties mee zullen zitten.
In 2018 verwachten wij aan sponsoring op
dezelfde lijn door te gaan. In 2017 is er flink
gesponsord aan VBOR en dat hebben wij te
danken aan de sponsoractie die in touw is gezet.
In totaal hebben wij een bedrag van €21.600 aan
sponsorbijdragen bij elkaar weten te vinden.
Deze positieve lijn was eveneens te zien bij de
ontvangen donaties. In 2017 werd er in totaal
een bedrag geschonken van €79.180. In totaal
werd er in 2016 een bedrag gedoneerd van
€7.625 en aan sponsoring werd er een bedrag
gesponsord van €10.000. Dit bedrag bleef
gereduceerd tot €10.000 vanwege de financiële
partner die tijdens Harmonie van Nederland ons
bijstond met het project. Derhalve ging een groot
deel van de sponsoring naar onze partner.

VBOR staat voor voor de Vereniging van
Betrokken
Ouders
Rijnmond
en
die
betrokkenheid hebben wij duidelijk gezien in het
afgelopen 2 jaar.
Uiteindelijk zijn onze
activiteiten bestemd voor hen en de jongere
generatie.
Wel zullen wij in 2018 een beroep doen op
gelden van fondsen inzake het project
bezoekvrouwen 010. Een project die buiten onze
reguliere activiteiten valt en derhalve
financiering van buitenaf benodigd. In
samenwerking met een extern adviesbureau
zullen wij proberen deze gelden via fondsen bij
elkaar te vinden.
Met onze medewerker die als projectmanager is
aangesteld verwachten wij goede resultaten te
behalen op dit gebied in 2018. Naar verwachting
zullen wij geen andere werknemers in dienst
nemen en derhalve zullen de directietaken onder
de verantwoordelijkheid vallen van het bestuur.
In 2017 hebben wij mede door de ontvangen
donaties en sponsorgelden andere organisaties
actief in het sociaal maatschappelijk werkveld
kunnen verblijden met een bijdrage voor hun
initiatief. De verwachting is dat ook in 2018 deze
organisaties ondersteund zullen worden.
Uiteraard krijgt dit doorgang mits de eigen
financiële zaken op orde zijn.
Met de huidige vrijwilligers en de financiële
toestand verwachten wij ook in 2018 op
positieve berichten. Naar verwachting zullen er
meer dan 100 activiteiten gerealiseerd worden
in 2018.
Om dit te kunnen realiseren zijn wij van plan om
zo veel mogelijk de krachten te gaan bundelen.
Wij zullen onze gesprekken voortzetten met
onze huidige partners. Wij zijn ervan overtuigd
dat deze samenwerkingen ons naar een hoger
niveau zullen tillen. Stichting Openhaard,
Stichting Akyazili, Stichting Challenges en
Stichting Rosarium zijn enkele van deze
partnerorganisaties.
2018 belooft veel goeds en wij verwachten een
sterke groei door te maken en spoedig deze
positieve signalen met de buitenwereld te
kunnen delen.

De betrokkenheid van de sponsoren en
donateurs hebben wij te danken aan de
buitengewone inzet van onze vrijwilligers. Mede
door hun inzet zijn wij in staat geweest om deze
bijdragen te ontvangen. De belangstelling voor
VBOR is alsmaar aan het groeien en dat zien we
ook terug in het ledenaantal. In 2018 verwachten
wij een groei in onze ledenaantal van 20%.
De betrokkenheid van sponsoren en donateurs
zijn deels te verklaren door de mate van subsidie
die VBOR ontvangt. Wij hebben er namelijk voor
gekozen al onze activiteiten op eigen krachten te
doen en geen structurele overheidsgelden te
gebruiken.
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BESTUURSVERSLAG
Personeel & Vrijwilligers
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Door de mate van ontvangen donaties en sponsoring zijn wij dit jaar in staat geweest om drie projecten te
ondersteunen. Allen projecten die een meerwaarde hebben aan de vorming van een harmonieuze samenleving.
Kunst van het samenleven, interactief lezen en bevordering van de democratie wereldwijd zijn de drie thema's die
afgelopen jaar de aandacht hebben gekregen. De stijgende lijn bij de gelden die zijn uitgegeven aan de doelstelling
zijn te danken aan de positieve bijdrage van betrokkenen. Ook in 2018 hopen wij deze positieve lijn voort te zetten.
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MISSIE - VISIE - STRATEGIE
Vanuit welk oogpunt realiseren wij onze activiteiten? Wat zijn onze
beweegredenen? Dit en meer in dit hoofdstuk.

Missie & visie
Onze missie is het bevorderen van de participatie van ouders op alle maatschappelijke velden zoals: onderwijs, opvoeding, cultuur,
zingeving, kunst en sport.
Wij geloven in de samenwerking met zelforganisaties in Rotterdam en omstreken. In de nabije toekomst willen wij onze
samenwerkingspartners uitbreiden en een belangrijk orgaan worden in de Rotterdamse samenleving op het gebied van sociaalmaatschappelijke vraagstukken.
Ouders, jongeren en kinderen zijn belangrijke doelgroepen binnen de activiteiten van VBOR. Wij proberen met onze activiteiten
meerdere doelgroepen tegelijk aan te spreken. Onze ouderseminars hebben bijvoorbeeld een toegevoegde waarde voor de persoonlijke
ontwikkeling van de jongeren en kinderen.

SWOT analyse

Strategie
Ondanks ons prille bestaan hebben wij de beschikking over een diverse groep vrijwilligers. Vrijwilligers die hun sporen hebben verdiend in het
vrijwilligerswerk. Wij zien dit als een kans voor in de toekomst. Wij willen graag projecten in het leven roepen waarbij we rijkelijk gebruik
zullen maken van deze groep vrijwilligers.
Wij vinden het belangrijk om kennis te delen. Kennis die wij op dit moment bezitten zien we graag ook binnen andere organisaties naar voren
komen. Daarvoor willen we graag samenwerkingen aangaan in de toekomst. Onze locatie centraal gelegen in Rotterdam is hierbij een unieke
kans om in contact te komen met nieuwe organisaties. Wij zien dit als een ultieme kans om als locatie te fungeren als een buurtcentrum in de
nabije toekomst. Op deze manier kunnen wij in contact komen met nieuwe mensen en tevens kan de diversiteit waarnaar gestreefd wordt 06
gerealiseerd worden.

Terugblik 2017
In het onderstaande overzicht geven wij in een chronologische volgorde weer welke activiteiten er in 2017 hebben
plaatsgevonden. Wij maken een onderscheid in de activiteiten die we gezamenlijk hebben uitgevoerd en activiteiten die
binnen onze reguliereactiviteiten vallen.
Bij elke activiteit is getracht de omvang van de activiteit te delen en de bevindingen vanuit het bestuur. Daarnaast blikken
we alvast vooruit met het bestuur en praten we jullie graag bij wat betreft de activiteiten in 2018.

Activiteiten 2017
Het oneindige licht
In het theater Zuidplein werd op 8 januari een dag georganiseerd ter
nagedachtenis van de profeet Muhammed (vzmh). Een dag die in het
teken stond van samenzijn, verbinding, harmonie en vriendschap.
Met bijdragen van diverse artiesten werden de ruim 500 bezoekers
getrakteerd op een onvergetelijke avond. Een zandartiest kwam de
genodigden verrassen met een prachtige show aan het eind van de
avond. De bezoekers kregen ook wijze woorden mee van de sprekers
tijdens deze avond.
De aanwezigen betaalden allen een symbolisch bedrag voor de entree in
de avond. Dit bedrag kwam uiteindelijk ten goede aan twee mooie
instanties. Het Kika fonds en de Voedselbank kregen beide een bijdrage
van de entreegelden. Deze avond werd samen met stichting Openhaard
gerealiseerd. De reacties waren naar verluidt allemaal positief.
Het bestuur heeft besloten om onder de betrokkenen te peilen naar de
behoefte voor een soortgelijk evenement. Met dit evenement hebben we
ruim 500 bezoekers bereikt. In 2018 verwachten we een hoger aantal
bezoekers te behalen met de activiteiten die we zullen realiseren. Het
streven is om bij een soortgelijk evenement de 1000 bezoekers te
halen.

Iedereen leest hem
Eveneens in het Theater Zuidplein kwamen circa 100 van
onze leden bij elkaar om een boekbespreking te houden in
het kader van het leven de profeet Mohammed (vzmh).
Deze dag werd speciaal in het leven geroepen voor de
vrouwen onder ons. Alle aanwezigen kregen een roos als
teken van dank voor hun komst. Als onderdeel van onze
activiteit interactief lezen werd deze activiteit gerealiseerd.
Ook in 2018 zullen we in het kader van deze activiteit
boekbesprekingen houden. De boeken zullen wij in
samenspraak met de leden en andere betrokkenen nader
gaan bepalen.
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Ouderseminar “Communicatie binnen het gezin”
12 februari werd op locatie van stichting Openhaard een
ouderseminar gerealiseerd waar ruim 100 deelnemers aan
hebben deelgenomen. De deskundige van de avond was
dhr. Huseyin Arslan. De avond stond in het teken van
communiceren in het gezin. Vaak genoeg gaat het mis in
gezinnen doordat er te weinig met elkaar wordt gesproken.
Vaak genoeg wordt er op een verkeerde manier met elkaar
gecommuniceerd. Dit zorgt ervoor dat bepaalde situaties
zelfs verergeren. Met zijn manier van aanpak trok hij de
aandacht van de bezoekers op zich.
Na veelvuldige verzoeken vanuit onze achterban werd
besloten om dit seminar te organiseren. Met het bundelen
van de krachten tussen Openhaard en VBOR kregen we
meer reikwijdte met het seminar.

Avond van Harmonie

Verkiezingsactiviteiten

De behoefte aan opheldering over maatschappelijke kwesties is het
afgelopen jaar met grote regelmaat aanwezig geweest. Ondanks onze
wekelijkse ouderkamerbijeenkomsten was de vraag aanwezig om op
een grotere schaal seminars te organiseren.

Met de Tweede Kamer verkiezingen in maart van 2017 hebben wij
geprobeerd de burgers zo veel mogelijk te informeren over het
belang van de verkiezingen en daarnaast de standpunten van
diverse partijen.

Het bestuur heeft geprobeerd gehoor te geven aan deze verzoeken. In
de vorm van een avond van harmonie werd echter op een andere
manier een seminar georganiseerd. Harmonie was de thema van deze
avond. Met een muzikale optreden van Gokmen werden de bezoekers
getrakteerd op een mooie avond. Het seminar werd verzorgd door dhr.
Bahattin Ayyildiz, voorzitter van de Federatie van Educatieve en
Culturele Centra.

Met een selecte groep werd er op 22 februari in een hotel te
Rotterdam dhr. Ahmed Marcouch onthaald. Tijdens deze meeting
kregen de aanwezigen de kans om hun vragen te stellen aan dhr.
Marcouch.

Totaal waren er ruim 200 gasten aanwezig

Op 1 maart werd het grootschaliger opgepakt. Wij vonden een
debat nodig om de vragen vanuit onze achterban van antwoorden
te voorzien en de kandidaat-Kamerleden stevig aan de tand te
voelen. Van 5 partijen kregen we gehoor en het debat werd een
feit.
Met Brahim Bourzik als moderator werden de genodigden door
het debat geleidt. De aanwezige politici waren:
·Salima Belhaj (D66)
·Mustafa Amhaouch (CDA)
·Inez Staarink (SP)
·Reshma Roopram (PVDA)
·Arne Bonte (GroenLinks)
Met een opkomst van ruim 80 bezoekers mogen we
spreken van een geslaagde activiteit. Ook in 2018 willen we
soortgelijke
activiteiten
realiseren
bij
de
Gemeenteraadsverkiezingen.

Zie ook:
https://twitter.com/vbornl/status/837017053542379521 & meer onder #VBORdebat
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Nog meer verkiezingsactiviteiten...
Op 8 maart werd samen met stichting Openhaard
dhr. Sven de Langen onthaald op locatie van Openhaard
in Rotterdam Zuid. De fractievoorzitter van het CDA in de
Rotterdamse Gemeenteraad bracht een bezoek aan
Openhaard in het kader van de verkiezingen van dat
jaar.
Ook dhr. De Langen gaf de bezoekers informatie over de
standpunten van het CDA en waarom verkiezingen
belangrijk zijn. Wij danken hem voor zijn bijdrage en
maken graag gebruik van deze gelegenheid om hem
succes te wensen met zijn functie als Wethouder in
Rotterdam.

NL Doet 2017
Dit jaar hebben wij voor het eerst getuige mogen zijn van het
mooie initiatief NL Doet. Het Oranje Fonds stelt organisaties over
heel Nederland een bedrag beschikbaar om samen met
vrijwilligers te werken aan een klus binnen of buiten de
organisatie.
Deze kans hebben wij maar al te graag gegrepen en
samen met onze eigen vrijwilligers de deuren geopend voor de
buitenwereld. Vrijwilligers kregen de kans om een kijkje te nemen
bij ons in de keuken en wij kregen uiteraard de kans om nieuwe
mensen te ontmoeten.
Helaas hebben we van buitenaf weinig nieuwe gezichten mogen
verwelkomen tijdens deze dag. Wel hebben we een grote
schoonmaak gehouden en is de locatie voorzien van een grondige
verfbeurt.
Ook in 2018 zullen
wij van de partij zijn
en nu verwachten we
meer vrijwilligers van
buitenaf
te
verwelkomen. Wij
hebben onze klus
reeds aangemeld bij
het Oranje Fonds en
we zullen via sociale
media potentiële
vrijwilligers proberen
te werven voor onze
klus.
Uiteindelijk
hopen we op een
grote opkomst tijdens
deze activiteit.

Zie ook:
http://vbor.nl/2017/05/15/vaartocht/

Vaartocht
Wie aan Rotterdam denkt, moet ook direct aan de Maas
denken. Doe daar een schepje Rotterdamse gastvrijheid
bovenop en je hebt een prachtige dag voor je achterban.
Woensdag 10 mei was het zover. Wij hebben de krachten
gebundeld met diverse zelforganisaties die actief zijn in
Rotterdam en omstreken. Stichting Challenges, stichting
Akyazili en de Federatie van Educatieve en Culturele Centra.
Deze dag stond in het teken van kennismaking en
verbroedering. Met onze speciale gasten, vluchtelingen
gezinnen, zagen we goed terug dat de lokale gemeenschap
een grote mate van betrokkenheid heeft met de
gebeurtenissen in de samenleving.
Deze dag was voor de aanwezigen een ultieme kans om met
elkaar in gesprek te geraken en te werken aan de onderlinge
verstandhoudingen. Ook werd er een informatieve lezing
verzorgd door een van de leden van de partnerorganisaties.
In totaal zijn er ruim 300 bezoekers afgekomen op dit
mooie collectieve initiatief. De organisaties hebben allen de
wens uitgesproken om in de toekomst wederom met elkaar
een activiteit te realiseren. Ook de bevindingen van de
vluchtelingen gezinnen waren zeer positief.
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Ouderkamerbijeenkomsten
Een van de onderdelen in het activiteitenprogramma van VBOR zijn de ouderkamer bijeenkomsten. Wij vinden het
belangrijk dat ouders op de hoogte worden gebracht van de gebeurtenissen in de samenleving. Er gaat geen dag voorbij of
we worden overdonderd door nieuwe ontwikkelingen en nieuws.
Op wekelijkse basis hebben wij onze leden uitgenodigd voor onze ouderkamer bijeenkomsten. Georganiseerd op
verschillende locaties in Rotterdam en omstreken (Schiedam, Dordrecht, Barendrecht).
Onze ouderkamer bijeenkomsten hebben tientallen bezoekers getrokken het afgelopen jaar. Met een vrijwilliger als
eindverantwoordelijke zijn deze groepen begeleidt gedurende deze bijeenkomsten. Onderwerpen zoals, vriendschap,
communicatie met je buren en omgang met verschillende culturen zijn tijdens deze avonden aan bod gekomen. Samen met
het bestuur hebben wij het afgelopen jaar geëvalueerd en een plan gemaakt voor het komende jaar.

Januari
– Bijeenkomst in het kader van het leven van de profeet (vzmh)
– Begrip voor de medemens en respect voor andere culturen
– Mensen in een isolement en andere behoeftige mensen voorzien in
hun behoefte.
– Gastvrijheid tonen aan gezinnen die hun eigen land hebben
moeten ontvluchten
Februari
– Gezondheid in de samenleving en de strijd tegen ziektes
– Het belang van dialoog en communicatie
Maart
– Het negatieve effect van discriminatie binnen een samenleving
– Steun aan het onderwijs
– Strijd tegen de radicalisering
April
– Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en methodieken om
individuen aan het lezen te krijgen
– Verken het Nederlandse cultuur
– Culturele excursies, lees- en motivatiebijeenkomsten
– Benutten van belangrijke feestdagen zoals de maand Ramadan
– Bezinning en delen
Mei
– Het belang van een veilige samenleving en hoe behouden we
de veiligheid
– De kracht van de vrouw en het prestigieuze moederschap
– Nuttige invulling geven aan vakantieperiodes voor de
ontwikkeling van het gezin
Juni
– Vrijwilligerschap
– Rechtvaardigheid en het belang van rechtvaardigheid voor
de samenleving
– Inzet voor de verbetering van de welzijn

Juli
– Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en methodieken om
individuen aan het lezen te krijgen
– Buurtinitiatieven van de grond krijgen met buurtbewoners en/of
deelnemen aan bestaande initiatieven
Augustus
– Aandacht voor de jeugd en het bieden van een podium voor
zelfontwikkeling van de jongeren
– Beschermen van de natuur
– Het offerfeest en het bieden van hulpgoederen tijdens het offerfeest
September
– Het belang van democratie en mensenrechten voor onze
samenleving
– Jaarwisseling islamitische kalender en het belang van
vernieuwing/verplaatsing
– De rechten van de buren en verbetering onderlinge communicatie
tussen buren
Oktober
– Respect jegens ouders en het belang van een hecht gezin
– Hygiëne en preventieve zorg
November
– Respect voor medemens en tegenover de samenleving. Van nut
zijn voor de verbetering van de samenleving
– Strijd tegen vrouwengeweld
December
– Altruïsme ten behoeve van de samenleving
– Vrijgevigheid en behulpzaamheid
– Individuele rechten en vrijheden
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Ontbijtochtenden
Door alle hectiek in de wereld en de drukte waarin we ons
bevinden maken we weinig tijd voor de ontmoeting met
elkaar. Initiatieven in de buurt waarbij lokale inwoners met
elkaar in contact komen is schaars. Met die gedachte zijn er het
afgelopen jaar verschillende ontbijtochtenden gerealiseerd
voor onze eigen achterban, maar ook voor de buurtbewoners.
Wij hebben onze eigen locatie aan de Diergaardesingel
gebruikt om deze ontbijtochtenden te realiseren. Ook is
regelmatig gebruik gemaakt van de locatie van stichting
Openhaard in Rotterdam Zuid en West.

Viering belangrijke dagen
Prinsjesdag, Dodenherdenking en lokale vieringen. We
hebben ze allemaal gehad het afgelopen jaar. Samen met
afgevaardigden van het bestuur hebben we op 4 mei een
ceremonie bijgewoond in het park 1943 te Rotterdam
Delfshaven.
Tijdens de ceremonie stonden we stil bij de gevallen
slachtoffers ten gevolge van de vele oorlogen die zich hebben
voorgedaan. Notabene op de plek waar in 1943 een
bombardement plaatsvond. Tijdens deze ceremonie kwamen
overlevenden van deze ramp in 1943 aan het woord.
Uiteindelijk kregen de aanwezigen en organisaties de kans om
een krans te leggen bij het monument ter nagedachtenis van
de slachtoffers uit 1943.

Vrijwilligers
Wij hechten verregaande aandacht aan de ontwikkeling van
onze vrijwilligers. We doen gedurende een activiteitenjaar
veelal beroep op onze vrijwilligers en zien hun daarom
graag verder ontwikkelen.
In de vorm van ontspanning en excursies hebben wij het
afgelopen jaar diverse activiteiten gerealiseerd gericht op
onze vrijwilligers.
Zo werd er in de zomer van 2017 een uitje georganiseerd
naar een vakantiehuis in de Belgische Ardennen. Samen met
onze vrijwilligers hebben we vooruitgekeken op zaken. Wat
zijn de bevindingen van onze vrijwilligers met betrekking tot
het eerste halfjaar? Dit en meerdere zaken zijn tijdens deze
week aan bod gekomen. Uiteraard hebben de vrijwilligers
rijkelijk genoten van de prachtige omgeving en natuur van
de Ardennen.
De wens is uitgesproken om ook in de komende periode
soortgelijke uitjes te realiseren voor de ontwikkeling van de
onderlinge banden tussen vrijwilligers.
VBOR zal in 2018 vrijwilligers structureel gaan begeleiden in
hun persoonlijke ontwikkeling. Wij willen dit bereiken door
vaker gehoor te geven aan de wensen van onze vrijwilligers
en desgewenst trainingen te laten verzorgen om in hun
behoefte te voorzien.

In de Grote Kerk in Den Haag brachten wij met een aantal
leden een bezoek aan deze bijeenkomst en opening van het
parlementaire jaar. Een bijeenkomst die mogelijk wordt
gemaakt door vrijwilligers uit diverse religies en
levensbeschouwingen. Dit jaar vond de 18e editie plaats
waarbij werd gekozen voor het thema tussen hoop en vrees.
Mooie bijdragen van diverse religies kwamen naar voren.
Onder andere de wijze woorden van de openingsspreker van
deze dag, namelijk dat wij mensen het vertrouwen blijven
houden in het leven ondanks onze zorgen en onzekerheden.
Een mooie viering die wij met volle enthousiasme hebben
gevolgd. Ook de komende edities zijn wij van plan om
aanwezig te zijn.

Bekijk de opening van het parlementaire jaar:
http://www.bksa.org/evenementen/prinsjesdagviering-2017/
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Wat nog meer?

Hieronder enkele noemenswaardige activiteiten die eveneens in 2017 zijn georganiseerd. De
genoemde activiteiten vallen buiten onze reguliere activiteiten en worden daarom opgesomd. Wij
beschouwen al onze activiteiten derhalve als noemenswaardig

2017 vanuit een andere hoek
Wat nog meer?
In het kader van de moederdagviering heeft stichting Rosarium een programma
georganiseerd waarbij de voorzitter van Amnesty Internationaal Den Haag te gast was
als hoofdspreker. Ook wij waren van de partij en hebben genoten van de ontroerende
woorden van de sprekers van de dag. Tijdens deze dag werd stilgestaan bij
gruweldaden die elders in de wereld hebben plaatsgevonden. Met name de toestand van
moeders die in gevangenschap leven zijn die dag aan bod gekomen. Een zeer leerzame
dag voor onze leden.
Bestuursleden zijn in het kader van de activiteit Hand in Hand 010 bij elkaar gekomen in
het Gemeentehuis. In kleine groepen zijn we samengekomen om toekomstige activiteiten
te bespreken die gezamenlijk in het leven geroepen kunnen worden. Deze leerzame dag
bracht vele nieuwe gezichten bij elkaar en we zijn letterlijk hand in hand betrokken
geraakt bij de problemen die zich in Rotterdam voordoen. Een aantal Rotterdamse
betrokkenen kwam op het idee om dit initiatief te starten. Met de steun van de
Rotterdamse raad werd er op 19 mei het startsein gegeven en de eerste mooie projecten
voor de toekomst werden deze dag een realiteit.
De maand Ramadan werd in verschillende hoeken van Rotterdam uitbundig gevierd. Met
name de activiteiten van stichting Openhaard sprongen in het oog. In Rotterdam Zuid
werd er een Ramadantent opgezet waarbij diverse Rotterdamse instellingen bij elkaar
kwamen om onder de noemer van kennismaking en verbinding bij elkaar kwamen. Ook
wij waren van de partij. De maand Ramadan hebben wij ook op onze eigen manier
benut. Door een diner te organiseren voor de jongeren hebben wij getracht om te
voldoen aan een van de doelstellingen tijdens de maand Ramadan, namelijk het
realiseren van de onderlinge ontmoeting.
Met een groep leden hebben wij op 30 april een bezoek gebracht aan de HALAL Expo te
Eindhoven. In het beursgebouw te Eindhoven kwamen diverse startups, ondernemingen
en andere organisaties bijeen om producten en diensten voor de Halal sector met de
bezoekers te delen. Ook wij waren van de partij om de leden te informeren over de
mogelijkheden op andere markten. Wij zetten ons als VBOR zijnde in voor een
verbetering van de toekomst van onze leden. Indien wij onze leden een ondersteuning
kunnen bieden in hun toekomstige investeringen, dan zijn wij graag van de partij. Dit
bezoek ging gepaard met een rondtrip in Eindhoven.
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Projecten
Samenwerkingen & gesteunde projecten

In samenwerking met Platform INS hebben wij deelgenomen aan het
project 'Kunst van het Samenleven'. De Kunst van het Samenleven
diners zijn ontmoetingsbijeenkomsten met diepgang. Daarbij gaat het
naast samen eten, vooral ook om samen denken en samen oplossen
van problemen in de samenleving.
Samen met INS hebben verschillende bijeenkomsten van het project
georganiseerd. Niet alleen in de regio Rotterdam, maar overal in
Nederland. Natuurlijk was onze focus gericht tot het Rijnmond-gebied,
maar omdat het project zo succesvol was hebben we ook een financiële
bijdrage geleverd.
Zie hiernaast foto's van enkele bijeenkomsten van het project Kunst
van het samenleven.
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Project
DEMOCRATIE WERELDWID
In samenwerking met Fedactio heeft VBOR het project ' Democratie Wereldwijd'
gerealiseerd voor haar achterban. De behoefte voor dit project ontstond na lang
overleg met het bestuur en de leden van VBOR. In deze tijd van verdeeldheid en
intolerantie hebben we de waarden van democratie heel hard nodig.
Europa en met name Brussel zijn de bewakers van de democratie. Deze waarden
zijn een goed die gekoesterd dient te worden. Helaas is het niet altijd
vanzelfsprekend dat iedereen zich achter deze waarden schuilt. De
ontwikkelingen elders in de wereld komen steeds dichterbij.
De knowhow van Fedactio had het bestuur van VBOR gebracht bij deze
organisatie. In de vorm van een seminarreeks/trainingen en excursies zijn de
leden van VBOR geïnformeerd kunnen worden over het begrip DEMOCRATIE en
de taken van de burgers in een democratie.

&

Het project bestond uit 5 workshops met de volgende thema's:
-Burger participatie in Vlaanderen:G1000
-Vragen bij politieke ‘crisis’ staat onze sociale cohesie onder druk
-Democratie in een dip
-Samenwerken in een wereld van verschil
-Leren samenleven in diversiteit
Deelnemers: 62
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Organisatie
Graag delen wij met jullie overige belangrijke gegevens met betrekking tot onze vereniging. Hoe ziet
bijvoorbeeld onze begroting voor 2018 eruit.

VBOR

VBOR kent een bestuur die tevens de dagelijkse leiding heeft over de organisatie. Op dit moment heeft VBOR een
projectmanager in dienst die berust is met de taak om voor de komende periode projecten van de grond te krijgen.
Fondsenwerving behoort eveneens tot zijn werkzaamheden.
Alle leden van het bestuur vervullen een onbezoldigde functie. Wij zullen hooguit de wettelijk toegestane
onkostenvergoeding verstrekken aan desbetreffende bestuursleden indien gewenst.
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
Dhr. E. Ulu

Voorzitter

onbezoldigd

Dhr. M. Yavuzyigitoglu

Vicevoorzitter

onbezoldigd

Dhr. M. Kurt

Penningmeester

onbezoldigd

Dhr. G. Koker

Secretaris

onbezoldigd

Dhr. A. Yazar

Bestuurslid

onbezoldigd

Dhr. M. Kaya

Bestuurslid

onbezoldigd

Dhr. B. Kocak

Bestuurslid

onbezoldigd
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Begroting 2018
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Begroting 2018
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Financieel
jaarverslag
2017

VOORWOORD

Aan:
Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond TAV het bestuur
Diergaardesingel 58
3014 AD ROTTERDAM
Ons kenmerk:
Datum:

VBOR2018

Rotterdam, 2 februari 2018

Geacht bestuur,
Ingevolge uw verzoek hebben wij de balans per 31 december 2017, alsmede de staat van baten en lasten over het jaar 2017,
samengesteld.

De jaarstukken zijn opgesteld aan de hand van de door u aan ons verstrekte gegevens en bescheiden bestaande uit:

1. Bankafschriften en kasstaten;
2. In- en uitgaande facturen;
3. Bijbehorende bescheiden.

Controle op volledigheid en juistheid vond onzerzijds niet plaats.

Hoogachtend,

S. Husic
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ALGEMEEN

1. ALGEMEEN
1.1 Doelstelling
Conform artikel 2. van de statuten heeft de vereniging als doelstelling

- Het versterken van de positie van ouders zowel binnen de Nederlandse maatschappij als binnen de school door het verstrekken
van informatie, het geven van ondersteuning, scholing en advies op gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur.
- Het creeren van een sociaal netwerk van ouders onder zowel leden als niet leden met als doel het zoeken naar optimale
oplossingen voor diverse dilemma's, knelpunten, problemen en spanningen in de maatschappij.
- Het fungeren als een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en andere relevante organisaties.
- Het stimuleren van de emancipatie en participatie van zijn leden en zijn netwerk.
- Het aangaan van samenwerkingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau met particuliere en zakelijke leden of
partners.
- Het aanmoedigen van leden om zichzelf te ontplooien en verder te ontwikkelen.

1.2 Oprichting Stichting
Bij notariële akte d.d. 8 april 2016 is opgericht de vereniging Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond. De activiteiten
worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de vereniging
Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond.

1.3 Bestemming van het resultaat 2017
Het resultaat over 2017 bedraagt  -9659 tegenover een resultaat over 2016 van  12578.

20

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 NA RESULTAATSBESTEMMING
IN EURO

2017

2016

ACTIVA
Vorderingen
Lening
Sponsoring

7.500
2.000

9.500

Liquide Middelen
Rabobank

Totaal activa

239

-

14.688
239

14.688

9.860

14.688
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

2017

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Kortlopende schulden
- Te betalen vakantiegeld
- Te betalen loonheffing
- Te betalen huur
- Te betalen administratie- en accountantslasten

2016

2.919

171
20
6.000
750

171
-61
2.000
6.941

Totaal passiva

12.578

9.860

2.110

14.688
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JAARREKENING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
IN EURO

Baten
- Baten en activiteiten
Som der Baten

Besteed aan doelstelling
- Doelstelling
Beheer en administratie
- Personeelslasten
- Sociale lasten
- Overige personeelsvergoedingen
- Huisvestingslasten
- Algemene lasten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten
Resultaat

2017

2016

101.468

30.725

101.468

30.725

3.483

1.739

16.586
2.172
15.100
6.000
5.478
111.096

6.941
1.197
2.000
2.851
18.147

-9.628

12.578

31

-

-9.659

12.578
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Activiteiten
De activiteiten van Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond bestaan voornamelijk uit:
Seminars
Bijeenkomsten
(Culturele) evenementen
Excursies
De directie
In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening
is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag
is vermeld.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De
actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen
die om de drie à vijf jaar plaatsvinden.
Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op
basis van de verwachte economische levensduur.
Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor
oninbaarheid.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds
zodra zij voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar
geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen
een gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen worden opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,
tenzij de verwerving heeft plaatsgevonden tegen uitgifte van eigen aandelen. De in verworven groepsmaatschappijen aanwezige
geldmiddelen worden op de aankoopprijs in mindering gebracht.
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