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Voorwoord van de voorzitter 

 
 
Mij is als voorzitter van de BOCZ gevraagd, een voorwoord in dit jaarverslag te schrijven. Een wat                 
ongemakkelijke opgave, omdat dit het eerste officiële jaarverslag van onze vereniging is. Dit             
jaarverslag is geschreven, omdat wij als bewonersorganisatie ons verder willen professionaliseren.           
Bovendien staat het ook in de wet en is het gewoon verplicht voor verenigingen. Artikel 48, lid 1 van                   
het Burgerlijk Wetboek 2 luidt immers letterlijk: “Het bestuur brengt op een algemene vergadering              
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door              
de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en               
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting                  
ter goedkeuring aan de vergadering over.” 
 
In dit jaarverslag geven wij u een beeld van onze werkzaamheden in 2018. Zo organiseerden wij                
bijvoorbeeld samen met de gemeente in het begin van het jaar een inloopbijeenkomst over de               
bouwplannen van ASVZ op de voormalige sportvelden langs de dijk. Ook hebben wij geprobeerd om               
samen met de wijkagenten en Staatsbosbeheer iets te doen aan de overlast op de parkeerplaatsen               
langs de Charloisse Lagedijk, met name in de nachtelijke uren. Verder volgden wij natuurlijk de               
ontwikkelingen rondom de eventuele plannen voor de komst van windmolens in onze wijk. Iets waar               
wij als bestuur van de BOCZ pertinent tegen zijn. Windmolens van 160 meter hoog en soms nog                 
hoger, horen niet in of aan de rand van een woonwijk. Maar wij deden nog veel meer in 2018, u kunt                     
het allemaal teruglezen in dit jaarverslag.  
 
Vanaf 1 januari 2019 hebben wij als bestuur ook een nieuwe start gemaakt. Zo is de naam van de                   
bewonersorganisatie aangepast, en gaan wij met goedkeuring van de ALV in een notariële akte onze               
statuten officieel laten vastleggen, en verder wil het bestuur ook een huishoudelijk reglement invoeren.              
Daarnaast hebben wij als bestuur besloten een aantal commissies en werkgroepen op te richten om               
het toenemende werk binnen de bewonersorganisatie onderling goed te kunnen verdelen. Voor dit             
jaar hebben wij ook voor het eerst subsidie van de gemeente Rotterdam gekregen om de oplopende                
kosten binnen de vereniging te kunnen dekken. 
 
Financieel staan we er dus goed voor. We hebben het jaar 2018 net als voorgaande jaren wederom                 
met een positief saldo kunnen afsluiten. Dit kwam mede tot stand dankzij onze betalende leden, de                
toegenomen advertentie-inkomsten van De Zuidrander, ingediende bewonersinitiatieven en een kleine          
donatie. 
 
De bewonersorganisatie BOCZ is volwassen geworden. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen              
tegemoet.  
 
Namens het bestuur van de BOCZ 
Rick Timmer 
Voorzitter 
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1. Verslag van het bestuur 
 

Ook in 2018 heeft het bestuur van de BOCZ zich weer voor 100% ingezet voor de leefbaarheid in de 
wijk. We hebben de bewonersorganisatie verder op de kaart gezet, en hebben in de afgelopen jaren 
onze bestaansrecht zeker bewezen. Hieronder treft u een aantal activiteiten waar wij ons als bestuur 
van de BOCZ in 2018 mee hebben beziggehouden. 
 

1.2 Activiteiten 

Huis-aan-huis magazine De Zuidrander 
 
In augustus 2015 zijn we begonnen met ons driemaandelijks huis-aan-huis magazine De Zuidrander.             
De Zuidrander verschijnt 4 x per jaar, eerst met een inhoud van 16 pagina`s en in een oplage van 500                    
stuks, en dankzij het aantrekken van flink wat nieuwe adverteerders, vanaf december 2018 met een               
inhoud van 24 pagina`s en een oplage van 1000 stuks. De meeste adverteerders die vanaf het begin                 
in het magazine adverteren, doen dat nog steeds. 
 
Het blad wordt gemaakt in samenwerking met onze eigen freelance vormgever Bert van der Meeren,               
die dit tegen een sociaal uurloon van 25,- euro voor ons verzorgt. (Iedere uitgave is ongeveer 10/12                 
uur werk.) Het magazine wordt gedrukt bij Drukwerkdeal.nl. De advertentie-inkomsten zijn op dit             
moment nog onvoldoende om alle kosten te dekken. Om die reden wordt jaarlijks een bijdrage               
gevraagd van de Gebiedscommissie Charlois middels het indienen van een bewonersinitiatief. Voor            
2019 is een bijdrage van 1493,- euro voor 4 edities gevraagd en toegekend. Het ligt in de verwachting                  
dat het magazine eind 2020 kostendekkend zou kunnen worden. Mits er in 2019 nieuwe adverteerders               
kunnen worden aangetrokken.  
 
De redactie bestaat uit; Rick Timmer en Debora de Roode. Eind 2018 is een bewoner bereid                
gevonden vaste columnist in het magazine te worden. Daarnaast zal in 2019 worden geprobeerd de               
redactie uit te breiden. De redactieleden ontvangen geen vergoeding. 
 
WhatsApp Buurtpreventiegroep 
 
In september 2014 zijn wij gestart met de WhatsApp Buurtpreventiegroep Charlois-Zuidrand. Met de             
groep-chat functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in              
de buurt. Zij kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de                  
politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe,               
buurtbewoners kunnen immers extra ogen en oren zijn in de wijk. Een aantal wijkagenten maakt ook                
deel uit van onze groep. De groep kende eind 2018 bijna 90 deelnemers en mag gerust een succes                  
worden genoemd.  
 
In 2018 zijn er op verzoek van de BOCZ en in samenwerking met de gemeente Rotterdam ook                 
waarschuwingsborden op de toegangswegen naar onze wijk geplaatst, met daarop de tekst: Attentie,             
WhatsApp Buurtpreventie. De beheerders van deze WhatsApp groep ontvangen geen vergoeding.  
 
Wijkschouwen 
 
Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg en bekijken van een buurt door bewoners van                
een gemeente. Samen met iemand van Stadsbeheer rijdt men per fiets of met de auto langs een                 
aantal vastgestelde punten die worden beoordeeld op de aspecten schoon, heel en veilig.             
Tegelijkertijd worden de minpunten in de wijk gemeld via de BuitenBeter-app. Tot 2018 liep een               
bestuurslid van de BOCZ altijd mee met de wijkschouwen. Per 1 januari 2019 is de gemeente echter                 
overgegaan op een ander meetsysteem welke door een onafhankelijk bureau wordt verzorgt [CROW]             
Daarmee komt er een einde aan deze vorm van schouwen in onze wijk. 
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Pakket ontvangst service 
 
Begin 2018 zijn wij gestart met een pakket ontvangstservice. Onderzoek heeft uitgewezen dat maar              
liefst 40% van de ontvangers niet thuis is als het pakket bezorgd wordt. Bovendien vinden steeds                
meer mensen het vervelend pakketten aan te nemen voor de buren of af te moeten halen. En dat                  
probleem groeit. Intussen rijden al dagelijks 13 pakketbussen door elke straat. Om die reden hadden               
wij ons aangemeld bij Via Tim om een Via Tim Punt te worden Een Via Tim Punt is een buurtgenoot,                    
in dit geval de bewonersorganisatie, die overdag thuis is en klaar wil staan voor zijn/haar buurt en                 
pakketten wil ontvangen. Ontvangers kunnen deze zending dan op een later afgesproken tijd komen              
ophalen. Helaas is na een aantal maanden gebleken dat er geen of bijna geen pakketten bij ons                 
werden aangeboden via deze organisatie. Daarom is de samenwerking met Via Tim weer beëindigd.  
 
Overleg netwerkpartners 
 
In 2018 is er maandelijks overleg geweest met de Wijkmanager. Tijdens deze maandelijkse             
overleggen worden actuele zaken die spelen in onze wijk besproken. Dat kan in principe van alles zijn.                 
Van bouwplannen tot een losliggende tegel die maar niet wordt hersteld, er is geen vaste agenda. Ook                 
ingediende bewonersinitiatieven worden besproken. Het contact is informeel en prettig. Ook met            
politie [wijkagenten] en Stadsbeheer vindt op regelmatige basis overleg plaats. Daarnaast is er een              
goed contact met ASVZ die in onze wijk een groot zorgcomplex gaat bouwen.  
 
Informatieavond ASVZ 
 
Zorgorganisatie ASVZ heeft plannen voor de bouw van een nieuw zorgcomplex op de hoek van de                
Charloisse Lagedijk en de Krabbendijkestraat. [Herontwikkeling voormalige sportvelden TOGR] 
Het is de bedoeling dat hier woongebouwen voor 68 kinderen met een beperking en een               
kinderdagcentrum voor 90 kinderen komt. In juli 10 juli 2018 organiseerde de bewonersorganisatie in              
samenwerking met ASVZ en diverse gemeentelijke diensten een informatieavond in de kantine van             
r.v.v. TransvaliaZW op de Charloisse Lagedijk 761 

 
Website/Social Media/ICT 
 
De digitale en sociale media hebben een onuitwisbare plek ingenomen in ons dagelijks leven. Als               
bewonersorganisatie kun je het je niet meer permitteren om niet aanwezig te zijn op social media, en                 
dien je minimaal te beschikken over een degelijke website die regelmatig wordt geüpdatet. Dagelijkse              
nieuwsberichten kunnen makkelijk en snel via social media worden gedeeld met bewoners en andere              
geïnteresseerden. Met name Facebook is hier zeer geschikt voor. Ook op Twitter en Instagram zijn we                
actief. Dit alles kost echter behoorlijk wat tijd. Om die reden wordt in 2019 geprobeerd een                
stagiaire/vrijwilliger in dienst te nemen voor minimaal 10 uur per week. Deze commissie wordt geleid               
door de voorzitter Rick Timmer.  
 
Vergadering Gebiedscommissie Charlois 
 
De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. De leden zijn de ogen en              
oren van een gebied voor het stadsbestuur. Op alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn,                 
kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Via de           
gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.              
De BOCZ volgt de verrichtingen van de gebiedscommissie Charlois en bezocht regelmatig een             
vergadering. Tevens werden een aantal vergaderingen van het wijkcomité Pendrecht bezocht.  
 
Huisbezoeken 75+ 

Eenzaamheid onder ouderen is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. De gemeente 
Rotterdam vindt het belangrijk om eenzaamheid onder ouderen in onze stad tijdig te signaleren en 
daar iets aan te doen. Daarvoor worden ieder jaar huisbezoeken afgelegd bij alle zelfstandig wonende 
75-plussers.  

Ook wij bezochten in opdracht van de gemeente de 75+ bewoners in onze wijk. Doel van de 
huisbezoeken is om een beeld te krijgen van wensen en behoeften van de 75-plussers in onze wijk. 

 
4 



 

Mensen kunnen tijdens de huisbezoeken aangeven hoe het met ze gaat en of ze ergens 
ondersteuning bij nodig hebben. De vrijwilligers kunnen hen de weg wijzen naar zorg- en 
welzijnsoplossingen in Charlois en naar activiteiten om onder de mensen te zijn. Tijdens de 
huisbezoeken wordt ook handig informatiemateriaal uitgereikt. Waaronder een wijkgids voor 
75-plussers. In deze papieren wijkgids staat informatie over activiteiten en voorzieningen in Charlois.  

Buurtactiviteiten 

Kerstborrel 
 
Ook in 2018 hebben wij weer onze jaarlijks terugkerende Kerstborrel georganiseerd. Dit doen we de               
laatste twee jaar samen met het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Levenspad. Hoewel het                
dit jaar iets minder druk was dan voorgaande edities, kon het toch weer als zeer geslaagd worden                 
bestempeld. Voor deze kerstborrel ontvingen wij dit jaar, middels een door ons ingediend             
bewonersinitiatief, een bijdrage van 350,- euro van de Gebiedscommissie Charlois. Hiermee werd het             
optreden van een zangeres gefinancierd. Middels sponsoring van lokale ondernemers werden de            
overige kosten van deze avond gedekt.  
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2. Toekomst 
 

In 2019 zullen wij als bewonersorganisatie verder doorgroeien en professionaliseren. Er zal ook in              
2019 actief leden worden geworven, om zodoende het ledenbestand van de BOCZ verder uit te               
breiden. Er staan voor de toekomst een hoop veranderingen voor onze wijk op stapel. Denk aan de                 
vele bouwplannen van onder andere een grote zorgorganisatie [ASVZ] en particuliere woningbouw.            
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er niet, of zo min mogelijk van het huidige bestemmingsplan                  
wordt afgeweken en dat het historische karakter van de Charloisse Lagedijk en omgeving zoveel              
mogelijk bewaard blijft en versterkt wordt. 
 

2.1 Activiteiten 
 
Het bestuur van de BOCZ heeft besloten per 1 januari 2019 een aantal commissies en werkgroepen                
op te richten. We hebben er voor gekozen voorlopig met drie commissies te starten, te weten; een                 
commissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte, een commissie Sport, Cultuur & Recreatie en een             
commissie Website/Social Media/ICT/Zuidrander. 
 
Naast deze drie commissies, zijn er nog een aantal werkgroepen opgericht. Dit zijn de werkgroep               
Buiten-AED, een werkgroep Verkeersveiligheid en een werkgroep Buurtactiviteiten. Deze laatste          
zal zich onder andere gaan bezighouden met zaken als de Burendag en de jaarlijkse Kerst- en                
Nieuwjaarsborrel. De coördinatoren/voorzitters van deze werkgroepen zullen zo veel mogelijk bestaan           
uit betrokken bewoners/vrijwilligers uit de wijk. Hieronder zullen deze afzonderlijke commissies en            
werkgroepen nader worden toegelicht.  
 

 

 
 
Commissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte 
 
Deze commissie zal zich in 2019 gaan bezighouden met alle nieuwe bouwontwikkelingen in onze wijk.               
Uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe in 2017 van kracht geworden bestemmingsplan wordt gevolgd.              
De naam Charloisse Lagedijk komt al vroeg in de 17e eeuw voor. De dijk maakt samen met de                  
Schulpweg (de vroegere Charloisse Hoge Dijk) en de Kromme Zandweg deel uit van een eeuwenoude               
structuur van dijken en linten in de polder Charlois en kent unieke dijklintbebouwing. Dit bijzondere               
cultuurhistorische karakter is uniek voor Rotterdam-Zuid. Voor de toekomst is het zaak dit             
beeldbepalende karakter te behouden en versterken. De commissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte            
wordt geleid door bewoner Jiri Anton. Gezien zijn ervaring in het verleden is hij de aangewezen man                 
op de juiste plaats. Jiri zal proberen nog max. 2 bewoners voor deze commissie aan te trekken. 
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Commissie Sport, Cultuur & Recreatie 
 
In onze wijk staan sport, recreatie, economie en infrastructuur naast elkaar. Sportvelden en een              
recreatiegebied zijn beschikbaar voor bewoners en bezoekers. Zo zijn er onder andere twee             
voetbalverenigingen, een hockeyvereniging, een cricketvereniging en een ruitervereniging. Verder         
hebben sportschool Basic Fit, en Adventure City Rotterdam [Klimpark] zich in 2018 in onze wijk               
gevestigd. Daarnaast zijn er nog de drie parken: Lage Weide, de Drechterweide en het Sint Clara                
Kinderbos. Kortom, genoeg reden om hier een aparte commissie voor op te richten. De commissie               
Sport, Cultuur & Recreatie wordt geleid door ons in januari aangetreden nieuwe bestuurslid Erwin van               
der Bas. Hij zal in de toekomst het contact met de verenigingen/stichtingen en ondernemers gaan               
onderhouden. Ook Erwin zal proberen uit te gaan bouwen met max. 2 leden. 

Commissie Website/Social Media/ICT/Zuidrander 
In dit digitale tijdperk kan een bewonersorganisatie niet meer zonder een goed onderhouden website              
en Facebook pagina. Het is de ideale manier om het contact met bewoners van de wijk te                 
onderhouden en te versterken. Vanaf het begin dat onze nieuwe website online ging, zien we een                
stijging van het aantal dagelijkse bezoekers. Ook onze Facebook pagina heeft bijna 600 volgers.              
Verder zijn wij ook actief op Twitter. Dit alles draag bij aan het vergroten van onze naamsbekendheid.                 
De Coördinator van deze commissie is onze voorzitter Rick Timmer. Hij heeft veel ervaring met Social                
Media. Er zal  gezocht worden naar een stagiair om deze commissie te gaan versterken in 2019.  
 
Naast genoemde commissies, zullen we ook gaan werken met zogenaamde werkgroepen. De            
bedoeling hiervan is dat bewoners meer gaan participeren binnen de bewonersorganisatie. Bewoners            
zullen in overleg met het bestuur van de BOCZ zelf deze werkgroepen aansturen/leiden. 
 
Werkgroep Buiten-AED 
 
In samenwerking met de Hartstichting en de gemeente Rotterdam worden in 2019 twee Buiten-AED`s               
in onze wijk geplaatst. Eén bij Vakgarage Leeuwenburg en 1 bij garage Jacobs & Gouw. Daarmee                
voldoet onze wijk aan de zogenaamde 6 minuten regeling. Circa 15 bewoners uit de wijk zullen in                 
maart 2019 een cursus reanimeren met gebruik van een AED gaan volgen. Zij mogen zich daarna                
Burgerhulpverlener noemen. 
 
Werkgroep Verkeersveiligheid 
 
Al sinds de oprichting van de bewonersorganisatie maken wij ons druk om de verkeersveiligheid in               
onze wijk. Vrijwel heel de wijk is een 30-Km zone. Metingen in het verleden laten echter zien dat bijna                   
niemand zich aan deze snelheid houdt. Regelmatig hebben wij in het verleden, samen met bewoners               
en de wijkagenten verkeersacties gehouden. Deze verkeersactie zullen wij in 2019 gaan herhalen. 
 
Het blijft belangrijk dit onderwerp regelmatig onder de aandacht te brengen van de gemeente. Dankzij               
de bewonersorganisatie zijn in het verleden al een flink aantal maatregelen genomen om de              
Charloisse Lagedijk veiliger te maken voor met name fietsers en voetgangers. Zo zijn er 3 grote                
bloembakken op de dijk geplaatst, en zal nog beter worden duidelijk gemaakt dat automobilisten zich               
in een 30-Km zone bevinden. Bij deze activiteiten zal tevens worden samengewerkt met Veilig              
Verkeer Nederland. 
 
Werkgroep Buurtactiviteiten. 
 
Deze commissie zal zich gaan richten op activiteiten in de wijk. Daarbij moet men onder andere                
denken aan activiteiten zoals de jaarlijkse Burendag en de jaarlijks terugkerende Kerst- &             
Nieuwjaarsborrel. Getracht zal worden meer bewoners bij deze werkgroep te betrekken. Uitgangspunt            
hierbij zal zijn: door bewoners voor bewoners. Dit soort activiteiten draagt bij aan de onderlinge               
cohesie en versterkt het wij gevoel. Voor deze activiteiten zullen afzonderlijk bewonersinitiatieven            
(subsidie) worden aangevraagd bij de Gebiedscommissie Charlois. 
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3. Organisatie 

De BOCZ staat sinds juni 2013 ingeschreven bij de kamer van Koophandel, onder nummer:              
67717624. Wij zijn niet belastingplichtig, en hebben daarom geen BTW-nr. De BOCZ heeft geen              
ANBI-status. De BOCZ telde per 1 januari 2019 achtendertig betalende leden. Dit zijn zowel bewoners               
als ondernemers en verenigingen. Bewoners betalen 25,- en ondernemers en verenigingen 50,- euro             
per jaar contributie aan de BOCZ. 

 

Eind 2018 heeft het bestuur besloten naast het bestuur, een aantal afzonderlijke commissies en              
werkgroepen op te gaan richten. 

 

Commissies: 

● Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte – coördinator Jiri Anton 

● Commissie Sport, Cultuur en Recreatie – coördinator Erwin van der Bas 

● Commissie Website/Social Media/ITC/Zuidrander - coördinator Rick Timmer 
 

Werkgroepen: 

● Werkgroep Buiten-AED – coördinator Janine van Eijk 

● Werkgroep Buurtactiviteiten – coördinator Rick Timmer  

● Werkgroep Verkeersveiligheid – coördinator Monica Malipaard 
 

De BOCZ is lid van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) De contributie             
hiervoor bedraagt 50,- euro per jaar. 

In 2013 kreeg de BOCZ het Buurtlabel Veilig Verkeer. Het Buurtlabel wordt door Veilig Verkeer               
Nederland (VVN) toegekend voor een periode van drie jaar. Hiermee laten bewoner zien dat zij               
blijvend werken aan een verkeersveilige woonomgeving. Zij werkt daarbij samen met buurtbewoners,            
politie, gemeente en andere lokale organisaties. Er wordt momenteel onderzocht of het Buurtlabel             
Veilig Verkeer wederom kan worden verkregen. 

Het bezit van het Buurtlabel Veilig Verkeer houdt niet in dat een buurt voor 100% veilig is. Wel laten                   
bewoners, door het uitvoeren van minimaal één Buurtactie per jaar, zien dat zij bewust werken aan                
verkeersveiligheid. 
 

Contactinformatie 
Secretariaat BOCZ 

Postadres: Charloisse Lagedijk 783 

3084 LC Rotterdam 

Tel: 010-8 444 094 
 

E-mail: secretariaat@bocz.eu 
Website: www.bocz.eu 
Twitter: @BOZuidrand 

Facebook: www.facebook.com/BOCharloisZuidrand 
Instagram: www.instagram.com/bozuidrand  
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3.1 Bestuur 
 

 
 
Het bestuur van de BOCZ bestaat momenteel uit 3 bestuurders, plus 1 aspirant bestuurder. Er zal in                 
2019 worden geprobeerd meer mensen te interesseren voor een bestuursfunctie en zodoende het             
bestuur uit te breiden.  
 
Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel ontvangen zij           
een onkostenvergoeding. 
 

Voorzitter: dhr. Rick Timmer – 2013 [herkiesbaar] 
Secretaris/Penningmeester:  mevr. D. de Roode – 2013 [herkiesbaar] 
Algemeen bestuurslid: dhr. P. Malipaard – 2018 [herkiesbaar] 
Aspirant bestuurslid: dhr. Erwin van der Bas – 2019 [verkiesbaar] 
 

3.2 Werknemers, vrijwilligers en stagiaires 

De BOCZ heeft geen werknemers in dienst. Zij maakt gebruik van vrijwilligers en stagiaires. De               
vrijwilligers maken onder andere onderdeel uit van de werkgroepen Verkeersveiligheid,          
Buurtactiviteiten en Buiten-AED. Voor 2019 zal worden geprobeerd 1 of 2 stagiaires aan te trekken               
voor de commissie Website/Social Media/ ICT/Zuidrander. Incidenteel krijgen vrijwilligers een klein           
presentje na afloop van een activiteit.  
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4. Jaarrekening 
Omdat er door omstandigheden in 2018 geen Algemene Ledenvergadering van de BOCZ kon worden              
uitgeschreven, treft u hieronder als eerste een overzicht van de kosten/baten over 2017, op de               
volgende pagina die van 2018.  
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5. Begroting 
 

 
Hieronder treft u de globale begroting voor 2019. 
 
Activiteiten:      
      
Bankkosten ING zakelijk      €       120,00  
Ontwerp nieuwe website      €       250,00  
Hosting website BOCZ periode 2019      €         75,00  
Portokosten De Zuidrander      €         60,00  
Kantoorbenodigdheden, telefoonkosten e.d.    €    1.000,00  
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering    €       250,00  
ICT benodigdheden (nieuwe laptop)      €       750,00  
Reiskosten          €       100,00  
Notariskosten deponeren statuten      €       500,00  
Kosten 2 bijeenkomsten bewoners [Koffie/thee]    €       200,00  
Drukkosten De Zuidrander       €    3.925,00  
Buurtactiviteiten          €       419,00  
           
Subtotaal          €    7.649,00  
      
Contributie leden        €    1.175,00  
      
Inkomsten adverteerders De Zuidrander    €    2.432,00  
      
Subsidie gemeente Rotterdam      €    4.042,00  
      
 
Indien er in 2019 nog meer buurtactiviteiten worden georganiseerd, dan zullen daarvoor apart             
bewonersinitiatieven worden ingediend.  
 

 

 
 
Voorzitter                                                             Secretaris 

 

………………………………………..                           ………………………………………….. 

 

 

Bestuurslid 1                                                        Bestuurslid 2 

 

…………………………………………                          …………………………………………... 
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