Bestuursverslag en financiële verantwoording over de periode 13 maart 2015
t/m 31 december 2016 van Stichting Maatschappelijke Makerspace
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BESTUURSVERSLAG
Algemeen
Stichting Maatschappelijke Makerspace Rotterdam ("de Stichting") is gevestigd in Rotterdam
en opgericht op 13 maart 2015 om de volgende doelstellingen te realiseren:
De Stichting is een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene
wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling met als doel het
bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al
hetgeen hiermee in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) het opzetten van een technisch clubhuis (“makerspace”) met werkplaatsen voor oude
technieken, zoals hout- en metaalbewerking, en nieuwe technieken, zoals computers en
apparaten als 3D printers;
b) het ontwikkelen en/of aanbieden van activiteiten, programma’s, projecten en cursussen
aan kinderen en volwassenen, waarbij de nadruk ligt op eigen initiatief, ontwikkeling van een
“makersmentaliteit” en samenwerking; en;
c) het betrekken van bewoners van de wijk waar de makerspace is gelegen bij de onder b.
Genoemde activiteiten, programma’s, projecten en cursussen.
De Stichting voert haar activiteiten uit onder de naam 'Bouwkeet'.
Samenstelling bestuur 2015-2016
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
- Sayida Goedhoop (voorzitter)
- Paul Nap (penningmeester)
- Hidde Verkade (secretaris)
- Robbert de Vrieze (lid)
Het bestuur komt jaarlijks tenminste drie keer bijeen.
De directie wordt gevoerd door de heer Daniel White.
Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Een van
de bestuurders ontvangt vacatiegeld. Aan de bestuurder kan een niet bovenmatig
vacatiegeld worden toegekend.
Boekjaar
De Stichting is opgericht op 13 maart 2015 en destijds is het boekjaar gelijkgesteld aan een
schooljaar; dat wil zeggen van 1 september t/m 31 augustus.
Voor het eerste boekjaar is geopteerd voor een verlengd boekjaar dat eindigde op 31
augustus 2016. Echter voor het einde van het eerste (verlengde) boekjaar heeft er een
statutenwijziging plaats gevonden waarbij het boekjaar is aangepast en gelijkgesteld aan het
kalenderjaar. Derhalve heeft deze jaarrekening betrekking op de periode 13 maart 2015 t/m
31 december 2016.
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Doel
Bouwkeet is een openbare werkplaats voor alle bewoners van Bospolder-Tussendijken met
speciaal aandacht voor de 10-15 jarige doelgroep. De basis van het initiatief is dat wij
geloven dat je door fysiek iets te maken aan de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden
werkt die van pas komen in de hedendaagse maatschappij. De drie doelen zijn ontwikkeling
van:
-

Empowerment. Dat wil zeggen het in de kracht zetten van een deelnemer. En deelnemer het
gevoel geven dat het leven maakbaar is en dat hij/zij sturing kan geven aan zijn/haar leven.
Hierbij past een gevoel van trots en vergrootte eigenwaarde.
Wereldverbreding. Dit zien we als talenten ontdekken, andere rolmodellen tegen komen en
hiermee je wereld en je netwerk groter maken. Met mensen, machines en materialen in
aanraking komen waar je anders waarschijnlijk de kans niet toe zou krijgen.
Soft skills. Door een maakproces te doorlopen werk je naast aan je hard skills als lassen,
zagen of programmeren ook aan je soft skills als plannen, samenwerken, creativiteit
inbrengen, communiceren, doorzettingsvermogen en ondernemend denken. Vaardigheden
die van grote waarde zijn in de maatschappij van vandaag, maar ook van morgen.

Om het ‘fysieke maken’ en daarmee het werken aan bovenstaande vaardigheden efficiënt in
te zetten heeft Bouwkeet een eigen methodiek ontwikkeld. Hierin worden een aantal
uitganspunten en proceswijzen benoemd die terugkeren in de ontwikkeling en uitvoering
van programmering in Bouwkeet.
Activiteiten 2016
Bouwkeet biedt 4 type programma’s aan:
1) Scholenprogramma’s i.s.m. scholen uit de wijk. In deze programma’s ervaren
buurtkinderen tussen 10 en 15 jaar de mogelijkheden van Bouwkeet. Kinderen die
enthousiast zijn kunnen zich buiten schooltijd inschrijven op de Eigen Programmering van
Bouwkeet.
2) Eigen programma’s. Hierin wordt op basis van de methodiek gewerkt aan de
doelstellingen van Bouwkeet. Daarnaast leren deelnemers (vooral 10-15 jarigen) veilig om
gaan met de mogelijkheden van diverse werkplaatsen wat een stap naar Open Werkplaatsen
vergemakkelijkt.
3) Open Werkplaatsen. De naam zegt het al. Op gezette tijden zijn de werkplaatsen van
Bouwkeet open voor buurtbewoners van alle leeftijden (onder begeleiding van
werkplaatsbeheerders). In ruil voor gebruik van de gereedschappen en faciliteiten van
Bouwkeet doet een deelnemer iets terug, bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij de Eigen
programma’s. Vóór gebruik van een Open werkplaats dient een deelnemer eerst een
veiligheidscursus te volgen. Alvorens te helpen bij een Eigen programma dient een
deelnemer/vrijwilliger een VOG te overleggen en een interne training te hebben gevolgd.
4) Projecten. Kortlopende maak-projecten voor, met en in de buurt, gericht op
wijkverbetering en de doelen van Bouwkeet.
In totaal zijn er in 2016 27 Scholenprogramma’s gedraaid waar 175 buurtkinderen tussen de
leeftijd van 10-15 jaar aan hebben deelgenomen.
17 Eigen programma’s gedraaid waaraan 120 buurtkinderen van 10-15 jaar en 65 16-plussers
uit de wijk hebben deelgenomen.
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Van de eerste wekelijkse Open werkplaats (keramiek) hebben ongeveer 20 buurtbewoners
gebruik gemaakt. Er heeft 1 Project plaats gevonden (musical decor bouwen) waaraan 49
buurtkinderen van 10-15 jaar deelgenomen hebben.
Daarnaast zijn er 34 promotionele workshops zowel in de makerspace als in de wijk
georganiseerd met een bereik van 2500 bezoekers/deelnemers/wijkbewoners van
verschillende leeftijden en met verschillende duur van de ‘kennismaking’.
Overige mijlpalen
In 2016 is de locatie van Bouwkeet aan de Schiedamseweg 240 te Rotterdam in gebruik
genomen. De officiële opening op 17 september 2016 is geschied door de Burgemeester van
Rotterdam, de heer Aboutaleb. Tevens heeft balkunstenaar Soufiane Touzani zijn kunsten
vertoond en hebben 150 buurtkinderen aan verscheidene maak-workshops in de
verschillende werkplaatsen ervaren. Op 11 oktober 2016 heeft Hare Koninklijke Hoogheid de
Hertogin van Cambridge (Kate Middleton) een bezoek gebracht aan Bouwkeet. Voor deze
gelegenheid is de straat afgezet, heeft de buurt vlaggetjes en posters met het Bouwkeet logo
door de wijk verspreid en is er enorme nationale en internationale persaandacht voor de
makerspace geweest.
Personeel
Bij uitvoering van diverse programmaonderdelen wordt gebruik gemaakt van zzp-ers met
specifieke kennis. Het netwerk van vrijwilligers (vooral uit de wijk) is in 2016 uitgebreid en
getraind om ondersteunend aan en samen met coördinatoren en zzp-ers onderdelen van de
programmering uit te voeren. Met vrijwilligers wordt gewerkt vanuit het
wederkerigheidsprincipe. In ruil voor vrijwilligerswerk voor Bouwkeet (bijvoorbeeld hulp bij
uitvoering van een van de programma’s), kan een vrijwilliger gebruik maken van de
faciliteiten van Bouwkeet (bijvoorbeeld gebruik maken van de lasersnijder voor een eigen
project). De Stichting is niet bij een CAO aangesloten, en hanteert een eigen salarisgebouw.
Zzp-ers worden middels vaste uurtarieven uitbetaald.
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Staat van baten en lasten

Realisatie
13 maart 2015
t/m 31
december 2016
€
Baten
Lasten
Huisvestingslasten
Machinepark en inrichting ruimtes
Personeelslasten
Materiaalkosten
Overige kosten

7

733.006

8
9
10
11
12

26.942
35.018
388.217
40.891
52.588

Som der bedrijfslasten

543.656

Exploitatiesaldo

189.350

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds

189.350

Baten
De stichting ontvangt bijdragen van derden en ontvangt een jaarlijkse fluctuerende bijdrage
van Stichting de Verre Bergen.
Het bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds is niet vrij besteedbaar. Stichting de Verre Bergen heeft geld ter
beschikking gesteld voor de aanschaf van machines. Deze donatie wordt volledig als bate
verantwoord op moment van ontvangst. Het verschil tussen de ontvangen donatie en de
afschrijving op machines wordt jaarlijks toegevoegd c.q. onttrokken aan het
bestemmingsfonds. Het saldo in het bestemmingsfonds dient dus alleen ter van toekomstige
afschrijving voor machines waarvoor de donaties reeds volledig is ontvangen in eerdere
jaren.
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