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Algemeen
Dit rapport is een verantwoording van het bestuur van Stichting Carpe Diem Rotterdam.
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 30 december 2003. De stichting is gevestigd te
Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam
onder nummer 24357663.
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Doel
De stichting heeft als statutaire doelstelling het verstrekken van financiële bijdragen voor de
opleiding en verzorging van minderbedeelde en/of gehandicapte kinderen en jong volwassenen
tot 25 jaar, het verstrekken van financiële bijdragen voor de aankoop of instandhouding van
natuurprojecten en/of monumenten, het ondersteunen en opzetten van sociaalmaatschappelijke activiteiten, alsmede het doen van uitkeringen aan maatschappelijk erkende
organisaties die eenzelfde doelstelling hebben als de stichting.
Carpe Diem Rotterdam richt zich daarbij op twee hoofdlijnen:
1. Het geven van internationale ontwikkelingshulp in de vorm van het creëren van kansen
voor mensen. De stichting doet dat op drie manieren:
a) Het steunen van inkomen genererende activiteiten. Deze activiteiten richten zich op
het verhogen van inkomen zodat (een groep) mensen de kans krijgen om hun
levensomstandigheden te verbeteren.
b) Sponsoring van opleiding/educatie. Dit is kan een individuele benadering zijn of een
groep studenten/kinderen waarbij de opleiding van hen (deels) wordt betaald.
Doelstelling is dat mensen zo een verschil kunnen maken in hun land en op lange
termijn de kennis gebruiken en/of door zullen geven aan hun gezin/omgeving.
c) Integrale aanpak van dorpsontwikkeling in één specifiek dorp.
2. Het geven van steun in Nederland aan:
a) Talent: Jeugdige talenten (tot 25 jaar) in Nederland kansen te geven zichzelf te
ontplooien, wanneer zij daar zelf (financieel) niet toe in staat zijn. De talenten moeten
uitblinkers zijn waarbij de prestaties op welk vlak dan ook (sport, muziek, studie, etc.)
duidelijk aantoonbaar zijn vastgesteld door een onafhankelijke partij. Het moet echt
verder gaan dan een hobby, het moet een passie zijn met als doel om een
levensvervulling na te streven.
b) Welzijn: Het verhogen van het welzijn van mensen, zowel jongeren als ouderen, zodat
zij weer kunnen genieten. Dit is niet leeftijdsafhankelijk. Op dit moment gaat de
voorkeur wel naar het ondersteunen van sociale activiteiten op de Zuid Hollandse
Eilanden.
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Werkzaamheden
Om haar doelstellingen te realiseren verricht Carpe Diem diverse werkzaamheden.
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Fondsenwerving
Inkomsten kunnen afkomstig zijn uit subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen
wordt, alsmede andere baten. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van
boedelbeschrijving worden aanvaard.

Selectie van projecten/doelen
Carpe Diem zoekt en inventariseert projecten en organisaties die passen binnen haar
doelstellingen. Op basis van het beschikbare budget wordt jaarlijks beoordeeld welke projecten
en organisaties voldoen aan de criteria om een donatie te verkrijgen van Carpe Diem. Daarbij
wordt ook vastgesteld wat de hoogte van het bedrag van de donatie zal zijn.
Carpe Diem geeft altijd indirect, oftewel zet geen eigen projecten op.
Een ontvangende stichting mag niet afhankelijk worden van de giften van Carpe Diem.
Tegelijkertijd wil men graag met de gift wel het verschil kunnen maken.
De voorkeur gaat naar projecten die langer duren dan 1 jaar, zo wordt de betrokkenheid groter
en wordt beter gevolgd wat de resultaten zijn van de giften.
Een ontvangende stichting moet minimaal 3 tot 5 jaar bestaan.
De uitdrukkelijke voorkeur bestaat voor het geven aan kleinere stichtingen. De indruk is dat de
gedrevenheid binnen deze organisaties groter is. Daarbij is het gevoel van betrokkenheid bij deze
organisaties groter. Tevens zijn de vaste lasten vaak klein of nihil. De stichting moet een bestuur
hebben dat niet afhankelijk is van de inzet van één persoon.

Monitoring
Na de donatie wordt via rapportages en gesprekken regelmatig contact onderhouden met iedere
organisaties waaraan een donaties is verstrekt, om erop toe te zien dat de donatie op een juiste
manier wordt besteed.

Vermogensbeheer
Carpe Diem beheert haar vermogen zelf. Zij houdt vermogen op rentedragende spaarrekeningen
of belegt op een defensieve wijze in effecten. Carpe Diem mag niet meer vermogen aanhouden
dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve
van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden
als de erflater of schenker zulks heeft bepaald.

Vermogensbesteding
De besteding en uitkering vindt plaats conform de doelstellingen en statuten van Carpe Diem.
Uitkeringen van Carpe Diem zullen plaatsvinden via het gebruikelijke betalingsverkeer en worden
voornamelijk gedaan aan de daarvoor aangewezen organisaties.

Ondersteuning
Sinds het najaar van 2014 wordt het bestuur in de praktische uitvoering van haar werk
ondersteund door het bureau Reach Out 2. Dit omvat met name het notuleren van
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vergaderingen, het onderhouden van contacten met organisaties waaraan Carpe Diem bijdragen
verstrekt inclusief het beoordelen van de rapportages alsmede correspondentie en contacten
met organisaties die om bijdragen vragen.
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Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personen:
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•

De heer G.J. Vijfvinkel (functie: voorzitter, gezamenlijk bevoegd)

•

De heer P.J. van der Vorm (functie: penningmeester, gezamenlijk bevoegd)

•

De heer A.F. Plaizier (functie: secretaris, gezamenlijk bevoegd)

Fiscaal
Aangezien de stichting geen onderneming drijft en geen winstoogmerk heeft is zij niet
belastingplichtig voor de heffing van de vennootschapsbelasting.
De belastingdienst heeft de stichting per 19 oktober 2009 aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
De website van de stichting is bereikbaar via www.anbiportal.nl/web/carpediemrotterdam
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Activiteiten in 2018
In 2018 zijn circa 15 projecten ondersteund door Stichting Carpe Diem Rotterdam, die alle
pasten binnen de in paragraaf 2 beschreven doelstellingen en categorieën. Er is meer
uitgegeven dan ontvangen, waardoor iets is ingeteerd op het vermogen.
Het bestuur kan vaststellen dat het een actief jaar is geweest en kijkt positief terug op 2018.
G.J. Vijfvinkel
Voorzitter
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Balans per 31 december 2018
2018
EUR

2017
EUR

217.124

228.067

217.124

228.067

217.124

228.067

-

-

217.124

219.290

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Vermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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Staat van baten en lasten over 2018
2017
EUR

2016
EUR

EUR

EUR

Baten
Schenkingen
Rentebaten

150.000
-

150.000
150.000

150.000

Lasten
Verstrekte bijdragen
Overige kosten

Saldo

150.014
10.952

129.624
11.599
160.966

141.233

-10.943

8.777
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Toelichting
Grondslagen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Liquide middelen
Een gedeelte van de liquide middelen is reeds gereserveerd in verband met toegezegde bijdragen
in het volgende jaar. Dit betreft ultimo 2018 een bedrag van circa EUR 91.000 (ultimo voorgaand
jaar: circa EUR 106.000).

