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Voorwoord 
 
Voor u ligt de begroting 2018 van de stichting Historisch Charlois. Naast de begroting bieden wij u 
ook de meerjarenraming 2019-2022 aan. Deze begroting is gebaseerd op de doelstellingen van de 
stichting, de afspraken met de gemeente Rotterdam sinds de begroting 2017, de visie van het 
bestuur en ideeën van medewerkers.  
 
Vanaf 2018 hebben wij drie partners welke wij zoveel mogelijk melden op onze publicaties, 
waaronder het blad “Ons Charlois”, de historische kalender, onze website en op social media. De drie 
partners zijn: 
 

 
 
 
Rotterdam-Charlois, 15 november 2017  
 
 
Het dagelijks bestuur van de stichting Historisch Charlois, 
 
 
Geer Zwaan   Chris van Helden    
Voorzitter   Secretaris-penningmeester  
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Inleiding 
 
In deze inleiding geven wij in het kort de belangrijkste ontwikkelingen voor 2018 weer van de 
stichting Historisch Charlois (SHC) en de invloed daarvan op onze financiële positie. Bij de vorige 
begroting werd een pakket aan ombuigingsmaatregelen aangekondigd en deze is grotendeels 
geëffectueerd. De positieve effecten hiervan worden zichtbaar in de voorliggende begroting. 
 
Wij laten de indeling van de programmabegroting, zoals u van ons gewend bent sinds 2014, per 2018 
los en gaan over op een indeling naar activiteiten. Dit sluit beter aan op de voorwaarden waaronder 
subsidie verleend wordt en maakt verantwoording achteraf overzichtelijker. Tevens is de begroting 
hierdoor afgeslankt naar 18 pagina’s. 
 

Highlights 2018  
 
25 jarig bestaan SHC 
Van 22 september 2018 t/m 22 september 2019 viert de stichting haar vijf-en-twintig jarig bestaan. 
Dit willen we niet geruisloos voorbij laten gaan. In 2018 zullen wij een passende wijze bedenken om 
dit te vieren. Daarop volgend zullen wij mogelijk een verzoek indienen bij de gebiedscommissie voor 
een eenmalige subsidie. 
 
Verhuizing 
Het pand aan de Wolphaertsbocht 105 drukte, gezien de huidige stand van de financiën, teveel op 
onze jaarlijkse exploitatie. Hierdoor was het niet mogelijk de middelen in te zetten voor nieuwe 
activiteiten. Het ziet er naar uit dat wij per januari 2018 kunnen verhuizen naar de Kaatsbaan 6 (oude 
postkantoor). Het eerste kwartaal van 2018 zal enige overlap in huisvesting kennen. Ook worden 
extra kosten gemaakt voor de verhuizing. Voor dit laatste proberen we een fonds bereid te vinden 
om ons te ondersteunen. 
 
Intensiveren samenwerkingsverbanden 
In 2016 zijn wij samenwerking aangegaan met stichting Dit is Zuid en Zie Zuid. In 2018 willen wij de 
wijkcontacten benaderen om ook daar de samenwerking op te zoeken en waar mogelijk elkaar te 
ondersteunen bij projecten in de wijken. 
 
Nieuwe activiteiten ontplooien 
Door de beoogde verlaging van onze huisvestingslasten kunnen we meer investeren in activiteiten. Er 
zijn enkele goede ideeën in de uitwerkingsfase. Deze leest u terug in het hoofdstuk “Activiteiten”. 
 
 
Jaarlijkse cyclus  
De begroting is één van de producten van de jaarlijkse cyclus van financiële documenten. De 
begroting geeft de plannen voor 2018 weer. In 2018 zal er een tussenrapportage verschijnen. In de 
tussenrapportage wordt aan het bestuur gerapporteerd hoe het vordert met de uitvoering van de in 
de begroting genoemde plannen. In de jaarrekening wordt het jaar afgesloten met een 
eindrapportage. 
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Totaal overzicht 2018 – 2022 
 
In dit hoofdstuk worden de financiële gegevens van de begroting kort en op hoofdlijnen 
weergegeven. Een nadere uitwerking van de onderdelen wordt gegeven in de volgende 
hoofdstukken. 

 

OMSCHRIJVING 2018 2019 2020 2021 2022 

Bedrijfsvoering           

Personeelslasten  N     4.361   N     2.707   N     2.707   N     2.707   N     2.707  

Huisvestingslasten  N  23.050   N  19.100   N  19.750   N  19.900   N  20.550  

Overige bedrijfsvoeringkosten  N  11.790   N  12.140   N  11.340   N  11.170   N  10.920  

Baten bedrijfsvoering  V   39.201   V   33.947   V   33.797   V   33.777   V   34.177  

TOTAAL BEDRIJFSVOERING  N            0   N            0   N            0   N            0   N            0  

Activiteiten           

Kwartaalmagazine 'Ons Charlois'  N  10.845   N  10.684   N  10.658   N  10.638   N  10.654  

Beheer fotoarchief  N     3.691   N     2.826   N     2.689   N     2.579   N     2.664  

Foto expositie en oudheidkamer  N     5.837   N     3.907   N     3.601   N     3.356   N     3.545  

Kalender  N     4.636   N     4.615   N     4.612   N     4.610   N     4.612  

Rondleidingen  N     1.723   N     1.281   N     1.211   N     1.155   N     1.198  

Website, adverteren en social media  N     3.168   N     2.565   N     2.469   N     2.393   N     2.451  

TOTAAL ACTIVITEITEN  N  29.900   N  25.878   N  25.241   N  24.731   N  25.123  

Eigen gegenereerde middelen op activiteiten  V   12.180   V   11.230   V   11.230   V   11.230   V   11.230  

Subsidie gemeente Rotterdam  V   17.940   V   15.527   V   15.144   V   14.839   V   15.074  

TOTAAL BATEN  V  30.120   V  26.757   V  26.374   V  26.069   V  26.304  

SALDO VOOR BESTEMMING  V       220   V       879   V    1.134   V    1.338   V    1.181  

Onttrekking reserve  N           0   N           0   N            0   N           0   N           0  

Toevoeging reserve  N       220   N       879   N    1.134   N    1.338   N    1.181  

SALDO NA BESTEMMING  N           0   N           0   N           0   N           0   N            0  
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Activiteiten 
 
Bij de begroting 2017 zijn een aantal activiteiten vastgelegd in de subsidieverstrekking op basis van 
onze oude afspraken met de deelgemeente Charlois. Daar zijn ook enkele nieuwe afspraken aan 
toegevoegd. In deze begroting borduren we voort op de bestaande afspraken en voegen graag 
enkele nieuwe activiteiten bij in de aanvraag voor 2018. Wij laten de indeling van de 
programmabegroting, zoals u van ons gewend bent sinds 2014, per 2018 los en gaan over op een 
indeling naar activiteiten. Dit sluit beter aan op de voorwaarden waaronder subsidie verleend wordt 
en maakt verantwoording achteraf overzichtelijker. In dit hoofdstuk behandelen we de verschillende 
activiteiten waarbij een standaard opbouw per activiteit is uitgezet, namelijk: 
 

▪ Omschrijving met visueel beeld van de activiteit. 
▪ De prestatie indicator zoals omschreven in de subsidieverstrekking 2017, of een nieuwe 

formulering bij het ontbreken van de activiteit in 2017. 
▪ Kosten van de activiteit 
▪ Subsidieaanvraag voor de activiteit 

 
 

 

 
Kromme Zandweg - 7 september 2017  



Stichting Historisch Charlois  Begroting 2018 - 2022 

 

  

 6 

 

Oudheidkamer en foto-expositie 
 
Wij beheren de oudheidkamer van Charlois. Dit onderdeel zal gaan inkrimpen als onze verhuizing per 
1 januari 2018 doorgaat. Echter blijven we beschikken over een leuke kamer die ingericht is naar 
jaren ’50 stijl. In de toekomst is het de bedoeling dat men in de setting van de oudheidkamer op de 
foto kan gaan in klederdracht wat typisch was in het straatbeeld van het toenmalige Charlois. 
 
Op de nieuwe locatie zetten we de foto-expositie voort waarbij we deze deels fysiek plaatsen en 
deels digitaal willen aanbieden. Zo kunnen er per expositie meer foto’s geëxposeerd worden. De 
expositie wisselt vier maal per jaar van thema waarbij we deze soms extra aandacht geven met een 
speciale opening. 
 

   
 
Prestatie indicatoren 

▪ Vier foto-exposities met wisselde thema’s. 
▪ De openstelling van de oudheidkamer, minimaal 40 weken op zaterdag en zondag van 13:00 

tot 17:00 uur. 
 

Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een groot deel van onze vierkante meters op huisvesting. Een interne 
doorbelasting is derhalve noodzakelijk om de kosten van deze activiteit zuiver in beeld te brengen. 
Daarnaast zijn onderhoudskosten te verwachten op het onderdeel ‘digitale foto-expositie’. Er 
moeten minimaal twee vrijwilligers aanwezig zijn tijdens de openstellingen. De kosten hiervoor 
worden ook intern doorbelast vanuit de bedrijfsvoering, in het kader van meer ondernemerschap. 
Wij vragen 60% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde 
middelen. 
 

Fotoexpositie en oudheidkamer 2018 2019 2020 2021 2022 

Klein onderhoud  N       500   N       500   N       500   N       500   N       500  

Exporuimte en openstelling  N    5.337   N    3.407   N    3.101   N    2.856   N    3.045  

Totale kosten  N    5.837   N    3.907   N    3.601   N    3.356   N    3.545  

Subsidiedeel 60%  V    3.502   V    2.344   V    2.161   V    2.014   V    2.127  

Te betalen uit eigen middelen  N   2.335   N   1.563   N   1.440   N   1.343   N   1.418  

 
 

Foto 
expositie

Stijlkamers

Artikelen 
van weleer



Stichting Historisch Charlois  Begroting 2018 - 2022 

 

  

 7 

 

Blad “Ons Charlois” 
 
“Ons Charlois” is het kwartaalmagazine van onze stichting en wordt onder onze donateurs verspreid 
maar is ook los te koop. Er staan veel interessante artikelen in, die meestal door (‘oud’) Charloissers 
zelf zijn geschreven. Ook komen er vaak op deze artikelen reacties binnen bij de redactie, die in een 
volgende editie worden geplaatst. Sinds 1994 wordt de uitgave in zwart/wit gedrukt en is uitgebreid 
van 4 pagina’s tot nu 30 pagina’s per kwartaal. Sinds 2017 is de omslag in kleur en vanaf 2018 zal het 
hele blad een nieuw uiterlijk krijgen waarbij alle pagina’s in kleur gedrukt kunnen worden. Dit is 
mogelijk doordat wij een nieuwe drukkerij hebben aangesteld die ons aanzienlijk tegemoet komt. De 
drie genoemde partijen in de inleiding zullen een prominente plek krijgen in het blad. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Vier uitgaves van het kwartaalblad “Ons Charlois” 
 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een groot deel van onze begroting. Het is een core-business activiteit en hierop 
kunnen wij niet verder bezuinigen dan wij nu hebben gedaan. Door intern de opmaak en 
redactionele werkzaamheden te verrichten besparen we aanzienlijk. Door onze relatie met Het 
Gouds Printhuis kunnen we het blad voordelig laten drukken in full colour. De verzending zal nog 
steeds via Sandd plaatsvinden daar er geen goedkopere aanbieder op dit moment is. Wij vragen 60% 
subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde middelen. 
 

Kwartaalblad Ons Charlois 2018 2019 2020 2021 2022 

Drukkosten  N    6.400   N    6.400   N    6.400   N    6.400   N    6.400  

Verzendkosten  N    4.000   N    4.000   N    4.000   N    4.000   N    4.000  

Intern opmaak en redactie  N       445   N       284   N       258   N       238   N       254  

Totale kosten  N  10.845   N  10.684   N  10.658   N  10.638   N  10.654  

Subsidiedeel 60%  V    6.507   V    6.410   V    6.395   V    6.383   V     6.392  

Te betalen uit eigen middelen  N   4.338   N   4.274   N   4.263   N   4.255   N    4.261  
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Uitgave historische Charlois kalender 
 
Jaarlijks geven wij een kalender uit met historische beelden van Charlois. Sinds jaar en dag is dit een 
zwart-wit kalender op A4 staand formaat. Deze werd gratis verstrekt aan onze donateurs maar sinds 
een aantal jaren hebben wij geen sponsors meer om de kosten van de kalender te ondervangen. 
Vanaf 2018 lossen we dit op door de kalender los aan te bieden via de webshop van onze drukker. 
Iedereen kan via de webshop de kalender bestellen en deze wordt dan op het opgegeven adres 
bezorgd. Hierdoor blijven de kosten en opbrengsten in lijn en kunnen we de enorme kostenpost 
financieel gezond maken terwijl de kalender functioneler en kleurrijker geworden is. De drie 
genoemde partijen in de inleiding hebben een prominente plek onderaan elke maand van de 
kalender. 
 

 
Prestatie indicatoren 

▪ Uitgave van de historische jaarkalender 
 
Kosten en subsidie 
De opmaak en advertentiewerkzaamheden verzorgen wij intern. De druk- en verzendkosten worden 
gefactureerd door de externe drukkerij. Wij gaan in de begroting uit van een oplage van 1.000 stuks. 
Wij vragen 60% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde 
middelen. 
 

Kalender 2018 2019 2020 2021 2022 

Drukkosten  N    2.750   N    2.750   N    2.750   N    2.750   N    2.750  

Verzendkosten  N    1.830   N    1.830   N    1.830   N    1.830   N    1.830  

Intern opmaak en adverteren  N         56   N         35   N         32   N         30   N         32  

Totale kosten  N   4.636   N   4.615   N   4.612   N   4.610   N   4.612  

Subsidiedeel 60%  V    2.781   V   2.769   V   2.767   V   2.766   V   2.767  

Te betalen uit eigen middelen  N   1.854   N   1.846   N   1.845   N   1.844   N   1.845  
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Beheer fotoarchief 
 
Wij hebben een zeer uitgebreid fotoarchief van bijna 50.000 foto’s. Allemaal van Charlois door de 
jaren heen. Sinds 2016 werken wij met Filemaker 15 om ons digitale archief te beheren. Het scan 
proces is nagenoeg gereed waardoor wij nu ruim 90% digitaal beschikbaar hebben inclusief 
onderschriften. Met de nieuwe functionaliteiten in combinatie met de centrale opslag op de server 
kunnen wij ons digitaal archief beter beheren. Wij zijn nu in overleg met de Historische Vereniging 
Capelle a/d IJssel (HVC) om te bekijken of wij een soort gelijk systeem van ons foto archief kunnen 
maken als dat zij hebben. Namelijk dat de fotodatabase doorzoekbaar is via internet en er direct 
foto’s besteld kunnen worden via een soort webwinkel. Erg handig en leuk systeem. Een referentie is 
te vinden op www.capelleinbeeld.nl 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Minimaal vier foto- of andere tentoonstellingen 
▪ Het verwerven en bewaren van foto’s en documenten 

 
Kosten en subsidie 
Ook deze activiteit vergt een groot deel van onze vierkante meters op huisvesting. Een interne 
doorbelasting is derhalve noodzakelijk om de kosten van deze activiteit zuiver in beeld te brengen. 
Daarnaast zijn onderhoudskosten te verwachten op het onderdeel op software en hardware gebied 
van ons digitaal archief. Wij vragen 60% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit 
eigen gegeneerde middelen. 
 

Beheer fotoarchief 2018 2019 2020 2021 2022 

Software en onderhoud  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Foto bewerking en afdrukken  N       300   N       300   N       300   N       300   N       300  

Foto opslagruimte intern  N    2.391   N    1.526   N    1.389   N    1.279   N    1.364  

Totale kosten  N    3.691   N    2.826   N    2.689   N    2.579   N    2.664  

Subsidiedeel 60%  V     2.214   V     1.696   V     1.613   V     1.548   V     1.598  

Te betalen uit eigen middelen  N    1.476   N    1.130   N    1.076   N    1.032   N    1.066  
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Rondleidingen 
 
De rondleidingen door Oud-Charlois zijn een succes. De wandeling duurt ongeveer twee uur onder 
begeleiding van een gids. De afstand bedraagt bij benadering 3,5 kilometer. Tijdens de wandeling 
vertellen wij over historische gebouwen, het ontstaan van het dorp en worden leuke weetjes 
gedeeld. We wijzen plekken aan waar vroeger hele andere dingen waren dan wat er nu te zien is en 
laten hier ook visuele beelden van zien. De Maastunnel komt aan bod en de route biedt 
mogelijkheden om mooie foto’s te maken van diverse historische panden en vanaf een pier met het 
stoomschip SS Rotterdam in de achtergrond. Deze activiteit willen we verder uitbreiden met 
meerdere wandelingen en mogelijk fietstochten. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Het verzorgen en organiseren van rondleidingen per maand en nieuwe rondleidingen (i.s.m. 
lokale partijen) 

 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een klein werkbudget voor het printen van naslagwerk en afbeeldingen als hulp 
tijdens de rondleidingen. Daarnaast maken we interne kosten voor de promotie van deze activiteit. 
Wij vragen 60% subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde 
middelen. 
 

Rondleidingen 2018 2019 2020 2021 2022 

Klein materieel  N       500   N        500   N        500   N        500   N        500  

Interne doorbelasting  N    1.223   N        781   N        711   N        655   N        698  

Totale kosten  N   1.723   N    1.281   N    1.211   N    1.155   N    1.198  

Subsidiedeel 60%  V    1.034   V       768   V       726   V       693   V       719  

Te betalen uit eigen middelen  N       689   N       512   N       484   N       462   N       479  
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SHC shop 
 
Op onze locatie hebben wij een kleine hoek ingericht voor de verkoop van Merchandise en boeken. 
Zo verkopen we een serie ansichtkaarten ‘groeten uit Charlois’, kaart- en dobbelspellen, pluche 
leeuwen voor de kleintjes (Charlie de Leeuw, mascotte van het wapenschild van Charlois) en diverse 
gadgets met opdruk van onze stichting. Het is ook mogelijk om te pinnen op onze locatie en mogelijk 
zullen we in de toekomst ook een webwinkel oprichten met bezorgservice. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Niet van toepassing 
 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit is commercieel en komt derhalve volledig voor rekening van de stichting. Wij vragen 
0% subsidie voor deze activiteit. 
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Website, adverteren en social media 
 
Onze website www.historisch-charlois.nl is enigszins verouderd. Om dit te herstellen moeten wij een 
inhaalslag maken in 2018. De website dient interactiever te worden gemaakt en beter aangesloten te 
zijn op onze facebook pagina. Mogelijk dat wij hier studenten voor benaderen om mee te denken in 
dit proces. Onze facebook pagina krijgt steeds meer volgers en de reacties en interactie op dit 
platform is erg leuk. Hiermee kunnen we ook een jonger publiek enthousiasmeren voor de historie 
van dit gebied. 
 

 
 
Prestatie indicatoren 

▪ Het verstrekken van digitale informatie over Charlois en de stichting. 
▪ Op social media actief zijn ten behoeve van een divers publiek, waaronder jongeren. 

 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit vergt een budget voor het adverteren en promoten van de stichting, om zo meer 
mensen te bereiken en kennis te laten maken met onze stichting. Daarnaast maken we interne 
kosten voor onder andere de domeinregistratie van de website en het beheer ervan. Wij vragen 60% 
subsidie voor deze activiteit, het restant bekostigen wij uit eigen gegeneerde middelen. 
 

Website, adverteren en soc.media 2018 2019 2020 2021 2022 

Advertentiekosten  N    1.500   N    1.500   N    1.500   N    1.500   N    1.500  

Interne doorbelasting  N    1.668   N    1.065   N       969   N       893   N       951  

Totale kosten  N    3.168   N    2.565   N    2.469   N    2.393   N    2.451  

Subsidiedeel 60%  V     1.901   V     1.539   V     1.481   V     1.436   V     1.471  

Te betalen uit eigen middelen  N    1.267   N    1.026   N        988   N       957   N        981  
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Genealogie en bibliotheekfunctie 
 
Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met 
voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. SHC heeft een archief van genealogische 
gegevens van Charloise families welke wij beschikbaar houden voor het publiek. Wij willen dit 
mogelijk op termijn samenvoegen bij het Stadsarchief Rotterdam zodat men daar uitgebreidere 
faciliteiten heeft en wij ons meer kunnen richten op de overige activiteiten. 
 
In de tijd dat het internet nog niet bekend was waren wij gestart met de aanleg van een 
boekenverzameling. Aanvankelijk alleen over de geschiedenis van Charlois, later zijn daar boeken 
over Rotterdam en de regio bijgekomen. Op onze nieuwe locatie willen wij een leeshoek creëren en 
de belangrijke boeken voor onze doelgroep beschikbaar houden. Een deel van de collectie die minder 
relevant is voor ons willen we aanbieden aan een bibliotheek, bij voorkeur in Charlois. 
 

 

Prestatie indicatoren 
▪ Niet van toepassing 

 
Kosten en subsidie 
Deze activiteit is nagenoeg kosteloos en komt derhalve volledig voor rekening van de stichting. Wij 
vragen 0% subsidie voor deze activiteit. 
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Bedrijfsvoering 
 
In dit hoofdstuk informeren wij u over ons huisvestings- en personeelsbeleid met de daarbij 
behorende kosten en opbrengsten. Ook de overige inkomsten en uitgaven, die niet gerelateerd zijn 
aan de genoemde activiteiten in het vorige hoofdstuk, worden hier benoemd. Daarnaast vindt u hier 
een berekening van ons intern uurtarief welke toebedeeld is aan enkele activiteiten. 
 

Huisvesting 
 
Wij zijn voornemens ons pand, aan de Wolphaertsbocht 105, in het eerste kwartaal van 2018 te 
verlaten. In die periode zal een verhuizing plaats vinden naar de Kaatsbaan (oude postkantoor, 
achter het oude Raadhuis/politiebureau aan de Charloisse Kerksingel). Hierdoor gaan wij flink 
bezuinigen op de huisvestingslasten terwijl we midden in de dorpskern komen. Echter verliezen we 
ook een hoop vierkante meters. Er zullen concessies gedaan moeten worden waarbij we ervoor 
kiezen de oudheidkamer af te slanken, de foto-exposities te behouden en de activiteiten rondom het 
foto archief en de buitenactiviteiten te intensiveren. 
 

 
Kaatsbaan 6 

 
In het eerste kwartaal van 2018 hebben we een overlap met de beide panden waardoor de 
huisvestingslasten in 2018 nog niet aanzienlijk zullen dalen. Vanaf 2019 zal dit een stuk gunstiger 
uitvallen. Dit is reeds in de meerjarenraming meegenomen. Voor de verhuiskosten en 
verbouwingskosten proberen wij een fonds te werven bij een derde partij. De Kaatsbaan betreft 
casco huur. Wij zullen in de toekomst zelf de binnenkant (inventaris) moeten vernieuwen, hiervoor 
willen wij een voorziening treffen met een jaarlijkse dotatie zodat er genoeg middelen beschikbaar 
zijn om dit in de toekomst te financieren. 
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Begroting op dit onderdeel 
 

OMSCHRIJVING 2018 2019 2020 2021 2022 

Huur  N  17.400   N  14.400   N  15.000   N  15.000   N  15.600  

Energie  N    3.500   N    2.500   N    2.500   N    2.600   N    2.600  

Waterverbruik  N       100   N       100   N       100   N       100   N       100  

Schoonmaak  N       500   N       500   N       500   N       500   N       500  

Verzekeringen  N       900   N       950   N    1.000   N    1.050   N    1.100  

Belastingen  N       450   N       450   N       450   N       450   N       450  

Klein onderhoud pand  N       200   N       200   N       200   N       200   N       200  

Huisvestingslasten  N  23.050   N  19.100   N  19.750   N  19.900   N  20.550  

 

Personeel 
 

SHC is een stichting die zich inzet om de historie van Charlois te bewaren en te bewaken. Dit vraagt 

een organisatie in de directe nabijheid van het bestuur dat ondersteund wordt in de uitvoering van 

de doelen die de stichting voor ogen heeft. 

  

Om dit te kunnen garanderen werken wij continu aan de ontwikkeling van onze organisatie en 

hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:  

 

▪ Het versterken van de inzet van het bestuur op strategische en tactische taken;  

▪ Verminderen van de kwetsbaarheid op gebieden van bedrijfsvoering en uitvoering;  

▪ Borgen van de kwaliteit en continuïteit van de taakuitvoering.  
 
Vergoedingen 
Om vrijwilligers aan te trekken moeten wij ze tenminste een aantal basisfaciliteiten bieden zoals een 
onkostenvergoeding. Het is niet de bedoeling dat mensen werkzaamheden voor ons uitvoeren en 
daar ook nog kosten voor maken. Wij nemen derhalve een klein budget op in de begroting om 
onkostenvergoedingen te kunnen dekken. Daarnaast hebben wij kantinekosten opgenomen voor de 
warme dranken automaat en kleine versnaperingen tijdens de openstellingen. 
 
Om te voldoen aan de subsidie eis “Verklaring Omtrent Gedrag vrijwilligers” willen wij een inhaalslag 
maken in 2018. Wij vragen al onze huidige vrijwilligers om een VOG aan te vragen op voorwaarde dat 
de onkosten door ons vergoed zal worden. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 41,35 per VOG. 
Voor de huidige vrijwilligers komt dit neer op 40 x 41,35 in 2018. Daarnaast verwachten we een klein 
verloop van 5 vrijwilligers per jaar. Voor 2018 vragen we daarom eenmalig een extra subsidie aan van 
€ 1.654 en structureel € 207 ingaande 2018 voor dit onderdeel. 
 
Stichting Historisch Charlois ontvangt een gemeentelijke subsidie waardoor zij ook de meldingsplicht 
heeft op grond van de WNT. Bij onze organisatie worden geen bezoldigingen hoger dan het 
maximum, genoemd in de WNT, uitgekeerd en er zijn geen topfunctionarissen aangewezen. 
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Begroting op dit onderdeel 
 

OMSCHRIJVING 2018 2019 2020 2021 2022 

Kosten vrijwilligers  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Kantinekosten  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Reiskosten  N       500   N       500   N       500   N       500   N       500    

Verklaring Omtrent Gedrag  N    1.861   N       207   N       207   N       207   N       207  

Totaal personeelslasten  N    4.361   N    2.707   N    2.707   N    2.707   N    2.707  

 
 

Overige inkomsten en uitgaven 
 
De overige uitgaven bestaan uit bedrijfsvoeringkosten die niet direct onderverdeeld kunnen worden 
onder personeel of huisvesting.  
 

OMSCHRIJVING 2018 2019 2020 2021 2022 

Afschrijvingskosten  N     2.200   N    2.550   N    1.750   N    1.580   N    1.330  

Representatiekosten  N        250   N       250   N       250   N       250   N       250  

Abonnementen/contributies  N       590   N       590   N       590   N       590   N       590  

Accountants- en administratiekosten  N       800   N       800   N       800   N       800   N       800  

Kantoorartikelen  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Telefoon- en internetkosten  N       600   N       600   N       600   N       600   N       600  

Portokosten  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Onderhoud inventaris/computers  N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000   N    1.000  

Bankkosten  N       600   N       600   N       600   N       600   N       600  

Drukwerk  N       750   N       750   N       750   N       750   N       750  

Dotatie voorziening inventaris gebouw  N    3.000   N    3.000   N    3.000   N    3.000   N    3.000  

Overige bedrijfsvoeringkosten  N  11.790   N  12.140   N  11.340   N  11.170   N  10.920  

 
 

Intern uurtarief 
 
Om tot een uurtarief te komen (p) hebben wij in beeld gebracht wat de bedrijfsvoering kost na aftrek 
van eigen gegenereerde middelen (TO) en hoeveel uren onze stichting actief is (q). 
 

OMSCHRIJVING BEDRAG 

Personeelslasten  N    4.361  

Huisvestingslasten  N  23.050  

Overige bedrijfsvoeringskosten  N  11.790  

Eigen gegenereerde middelen  V  26.000  

Subsidie gemeente Rotterdam VOG verklaringen  V    1.861  

TURNOVER BEDRIJFSVOERING (TO)  V  11.340  
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Omschrijving activiteit Uren 

Openstelling oudheidkamer en foto-expositie    480  

Rondleidingen    110  

Ons Charlois (opmaak, redactie)      40  

Lezingen, dia- en filmvertoningen      15  

Kalender (opmaak)        5  

SHC shop      20  

Beheer fotoarchief    200  

Website en social media    150  

Totaal uren (q) 1.020  

 

Als we nu het uurtarief berekenen op basis van bovenstaande gegevens komen we op € 11,12 per 

uur. 

TO 11.340 

q      1.020 =  p  11,12 

 

Vanaf 2019 neemt het intern uurtarief aanzienlijk af. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat we 

een overlap in huisvestingslasten ervaren in 2018. Vanaf 2019 zullen de huisvestingslasten drastisch 

afnemen wat direct van invloed is op de Turnover (TO) naar de activiteiten. Hieronder geven wij een 

verdeling van de TO naar de verschillende activiteiten in de jaren 2018 t/m 2022 zoals deze nu in de 

begroting verwerkt zijn. 

Omschrijving activiteit Uren 2018 2019 2020 2021 2022 

Uurtarief (p)    €      11,12   €        7,10   €        6,46   €        5,95   €        6,34  

Openstelling oudheidkamer en foto-expositie     480   €     5.337   €      3.407   €      3.101   €      2.856   €      3.045  

Rondleidingen     110   €     1.223   €         781   €         711   €         655   €         698  

Ons Charlois (opmaak, redactie)       40   €        445   €         284   €         258   €         238   €         254  

Lezingen, dia- en filmvertoningen       15   €        167   €         106   €           97   €           89   €           95  

Kalender (opmaak)         5   €          56   €           35   €           32   €           30   €           32  

SHC shop       20   €        222   €         142   €         129   €         119   €        127  

Beheer fotoarchief     200   €    2.224   €     1.420   €     1.292   €     1.190   €     1.269  

Website en social media     150   €    1.668   €     1.065   €        969   €        893   €        951  

Totaal uren (q) vs. Turnover (TO) 1.020   €  11.342   €     7.240   €     6.590   €     6.070   €     6.470  
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Berekening subsidieaanvraag 
 
U heeft in het hoofdstuk activiteiten gelezen dat wij bij de meeste activiteiten een subsidieaanvraag 
doen van 60%. Het restant van de kosten dekken wij uit eigen gegenereerde middelen. Daarnaast 
vragen wij een klein bedrag om te voldoen aan de subsidieverplichting dat alle vrijwilligers een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten afgeven aan ons. Deze eis van de subsidieverstrekker 
beschouwen wij als 100% subsidiabel. 
 
Derhalve is de subsidieaanvraag voor 2018 als volgt opgebouwd: 
 
Subsidie op activiteiten  € 17.940 
Eenmalig VOG verklaringen €   1.654 
Structureel budget VOG €      207 
Totale aanvraag 2018  € 19.801 
 
In de onderstaande tabel volgt een korte toelichting van de totstandkoming van de bedragen en ons 
dekkingsvoorstel voor de overige 40% van onze kosten. In de onderste regel drukken wij een 
percentage overdekking uit welke onder de 10% afwijking blijft van de subsidieaanvraag. Derhalve 
hoeft er geen correctie plaats te vinden in het subsidiebedrag. Mocht dit bij de jaarstukken meer dan 
10% afwijken dan zal een verrekening plaatsvinden conform subsidievoorwaarden. 
 

Subsidie berekening 2018 2019 2020 2021 2022 

Kosten bedrijfsvoering  N  39.201   N  33.947   N  33.797   N  33.777   N  34.177  

Subsidiedeel VOG verklaringen  V     1.861   V        207   V        207   V        207   V        207  

Te betalen uit eigen middelen  N  37.340   N  33.740   N  33.590   N  33.570   N  33.970  

Donaties  V   25.000   V   25.000   V   25.000   V   25.000   V   25.000  

Subsidies en giften derden  V     1.000   V     1.500   V     2.000   V     2.500   V     2.500  

Turnover activiteiten (TO)  V   11.340   V     7.240   V     6.590   V     6.070   V     6.470  

SALDO BEDRIJFSVOERING  N            0   N            0   N            0   N            0   N            0  

Kosten activiteiten  N  29.900   N  25.878   N  25.241   N  24.731   N  25.123  

Subsidiedeel activiteiten 60%  V   17.940   V   15.527   V   15.144   V   14.839   V   15.074  

Te betalen uit eigen middelen  N  11.960   N  10.351   N  10.096   N     9.892   N  10.049  

Advertenties Ons Charlois  V     4.500   V     4.250   V     4.250   V     4.250   V    4.250  

Verkoop SHC-shop artikelen  V        500   V        300   V        300   V        300   V       300  

Diapresentaties  V        100   V        100   V        100   V        100   V       100  

Giften  V        600   V        600   V        600   V        600   V       600  

Verkoop foto's  V        400   V        400   V        400   V        400   V       400  

Inkomsten kalender  V     5.580   V     5.580   V     5.580   V     5.580   V    5.580  

Partnerbijdrage  V        500   N             0   N            0   N             0   N            0  

SALDO ACTIVITEITEN  V        220   V        879   V     1.134   V     1.338   V     1.181  

Afwijking t.o.v. subsidie < 10% 1% 6% 7% 9% 8% 

 


