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Inleiding
De makerspace van Bospolder-Tussendijken is een openbare werkplaats voor iedereen uit de buurt, maar
vooral voor jongeren van 10 tot 15 jaar. Er zijn verschillende ruimtes met verschillende machines.
Hypermoderne 3D-printers en digitaal gestuurde lasersnijders, maar ook ambachtelijke, traditionele
apparaten om hout en metaal te bewerken.
Voor u ligt de jaarrekening 2018 van Stichting Maatschappelijke Makerspace (Bouwkeet). In het
‘bestuursverslag’ leest u algemene informatie over het reilen en zeilen van het initiatief. In het onderdeel
‘jaarrekening’ vindt u informatie over de (financiële) uitvoering over het boekjaar 2018.
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1. BESTUURSVERSLAG
1.1 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 zoals 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
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 2018
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
- Sayida Goedhoop (voorzitter)
- Paul Nap (penningmeester)
- Hidde Verkade (secretaris)
- Robbert de Vrieze (lid)
- Isabelle Vries (lid)
Het bestuur komt jaarlijks tenminste drie keer bijeen.
In 2018 was dat viermaal: 26-04, 26-06, 27-09 en 06-12. Bij alle vergaderingen waren alle bestuursleden
aanwezig, uitgezonderd Isabelle Vries; zij was op 26-04 afwezig.
Onderwerpen waren met name:
•
•
•
•
•
•
•

algemene update gang van zaken
veiligheid
ontwikkelingen programma/aanbod
personeelsontwikkelingen
eventuele wenselijke aanpassingen aan de meerjarenbegroting en het personeelsmodel
kwaliteit van uitvoering (o.a. deelnemer enquête resultaten)
rapportage van KPI’s en targets

De directie wordt gevoerd door de heer Daniel White.
Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Aan de bestuurder
kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. Een van de bestuurders ontvangt op dit moment
vacatiegeld.
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Boekjaar
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar 2018.
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. Het gaat hierbij om kansen bieden aan jongeren in een kwetsbare wijk waar
kansen beperkt zijn. De drie doelen zijn:
-

Empowerment. Dat wil zeggen het in de kracht zetten van een deelnemer. Een 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 vergrote eigenwaarde.

-

Wereldverbreding. Dit zien we als de eigen 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.

-

Ontwikkeling van soft skills. Door een maakproces te doorlopen werk je niet alleen aan je
hard skills zoals lassen, zagen of programmeren maar ook aan je soft skills zoals plannen,
samenwerken, creativiteit inbrengen, communiceren, doorzetten en ondernemend denken.
Vaardigheden die van grote waarde zijn in de maatschappij van vandaag, maar juist ook in die
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 2018
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 eigen Bouwkeet methodiek gewerkt aan de
doelstellingen van Bouwkeet. Daarnaast leren deelnemers (vooral 10-15 jarigen) veilig om te
gaan met de mogelijkheden van diverse werkplaatsen wat een eventuele stap naar Open
Werkplaatsen voor hen vergemakkelijkt.
3) Open Werkplaatsen. Op gezette tijden zijn de werkplaatsen van Bouwkeet open voor
buurtbewoners van alle leeftijden (onder begeleiding van werkplaatsbeheerders). In ruil voor
het gebruik van de gereedschappen en faciliteiten van Bouwkeet doet een deelnemer iets
terug, bijvoorbeeld door als vrijwilliger te helpen bij de Eigen programma’s. Vóór gebruik van
een Open werkplaats krijgen deelnemers een algemene uitleg over de werkplaats en de
bijbehorende veiligheidsregels. 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.
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Personeel
Bij de uitvoering van diverse programmaonderdelen wordt, naast het team van vaste medewerkers,
gebruik gemaakt van ZZP’ers met specifieke kennis. Het netwerk van vrijwilligers (vooral uit de wijk) is in
2018 uitgebreid en getraind om ondersteunend aan en samen met het vaste team 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 salarishuis. ZZP’ers worden middels vaste uurtarieven uitbetaald.

Team tijdens het 2-jarig bestaan

Veiligheid
Het bevorderen van de veiligheidscultuur is een van de topprioriteiten van Bouwkeet. Naar aanleiding
van de algehele risico-inventarisatie van D&F in 2017 hebben we in 2018 een herkeuring gehad om te
kijken hoe de voortgang is in onze veiligheidscultuur. De conclusie is dat we goed op weg zijn en dat er
nog winst te behalen valt in voornamelijk documentatie en handleidingen inzake veilig werken met
machines. In 2018 hebben we stappen gemaakt en zetten dit voort in 2019. Voorts heeft D&F een
explosieveiligheidskeuring uitgevoerd en een rapport opgeleverd. Naar aanleiding van dat rapport
hebben een aantal wijzigingen aan het pand plaatsgevonden. Het team heeft verschillende trainingen
gehad zoals een BHV-brandtraining, EHBO-training en weerbaarheidstrainingen.
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. In het kader van de AVG heeft Bouwkeet de omgang met
persoonsgegevens in kaart gebracht en de benodigde stappen gezet om aan de bepalingen in de AVG te
voldoen:
-

De beveiliging van de ICT-systemen gecheckt en deze zijn goed op orde
Het inschrijfformulier herzien en uitgebreid met toestemmingsverklaring
Het privacy statement aangepast
Een verwerkingsregister opgesteld
Geheimhoudingsbepalingen in arbeidscontracten herzien
Verwerkersovereenkomsten opgesteld
Vaststellen van de datalekprocedure opgestart

In 2019 worden de overige stappen gezet:
- Gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren;
- Verwerkersovereenkomsten aangaan met partijen (die in 2018 nog niet hebben getekend);
- Bij alle actieve deelnemers met terugwerkende kracht toestemming vragen voor gebruik van fotoen videomaterialen
- AVG-sessies organiseren om alle medewerkers op de hoogte te stellen van de AVG en de impact
van de AVG op de processen en diensten bij Bouwkeet;
- AVG audit door externe partij laten uitvoeren.
De directeur van Bouwkeet is verantwoordelijk voor de privacy kwesties bij Bouwkeet en draagt zorg dat
het onderwerp leeft bij het team.

Samenwerkingspartners
Eind 2018 zijn dit onze partners (met verschillende mate van samenwerking):
-

Hogeschool Rotterdam (stagiair(e)s opleiding Social Work)
G.K. Van Hogendorp school (scholenprogramma)
Nicolaasschool (scholenprogramma)
Valentijnschool (scholenprogramma)
Dr. J. Logemann school (scholenprogramma)
OBS De Korf (scholenprogramma)
Sri Saraswathi (scholenprogramma)

In 2018 zijn de samenwerkingsconvenanten met de partners opgesteld en ondertekend.

Ondertekenen van samenwerkingsconvenant met directie en leerlingen van de Shri Saraswatie school.
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Noemenswaardig in 2018
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Keynote presentatie over Bouwkeet tijdens de MAAKplaats Conferentie in Rotterdam
Bezoek van Hogeschool West-Vlaanderen
Deelnemers van de Industrial Design Week zijn twee weken lang bij Bouwkeet geweest; ze
hebben onder andere ideeën bedacht voor korte workshops waarbij deelnemers werken met
(rest)materialen uit de buurt
Tweede Kamerlid Dilan Yesilöz (VVD) is op bezoek geweest bij Bouwkeet als onderdeel van haar
werkbezoek aan gemeente Rotterdam en specifiek Bospolder-Tussendijken als Next Generation
energiewijk
Bouwkeet heeft geholpen bij een project op het Driehoeksplein in de wijk; er zijn
schaduwplekken gecreëerd met bankjes e.d. zodat ouders met hun kinderen mee kunnen naar
de speeltuin
Bezoek van en aan de 4Wings Foundation (een filantropische familiestichting gevestigd in
Brussel)
Tweede verjaardag van Bouwkeet gevierd met verschillende workshops, een tentoonstelling en
een afsluitende borrel voor ruim 250 bezoekers
Het College van burgermeester en wethouders hebben de gemeentelijke begroting
gepresenteerd voor de pers bij Bouwkeet
Race i.s.m. de Staal Slagerij
IABx Cultuur eerste designsessie m.b.t. Armoede
Bezoek van de Wijkleerlingenraad

Trainingen (o.a.)
•
•
•
•
•
•

Lia Sijnhorst – weerbaarheid en grenzen
Training effectieve communicatie en feedback geven
Stagiair(e)s en nieuwe vrijwilligers introductietraining
BHV Brandtraining
EHBO cursus
Explosieveiligheidscursus

Gemaakt in Bouwkeet in 2018 (o.a.)
57 fietsen, 42 computers, 400+ etuis, 104 tassen, 35 theepotten, 200+ mokken, 100+ armbanden, 32
barbecues, 44 fotolijstjes, 39 tajines, 100+ borstel-robots en nog heel veel meer.

Nadir werkt zijn design krukje af tijdens het zomerprogramma.
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Data
Bouwkeet heeft een grote groep deelnemers in 2018 mogen verwelkomen, wat terug te zien is in de
cijfers voor dat jaar. Het meer uniform en consequent bijhouden van data was een belangrijk
aandachtspunt voor 2018. Met uitzondering van het zomerprogramma zijn bijna alle registraties digitaal
vastgelegd.
Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 heeft Bouwkeet 1.034 unieke deelnemers
geregistreerd en een totaal aan 35.424 uur programma aangeboden.
De programma’s zijn onder te verdelen in Schoolprogramma’s, Eigen programma’s, Open Werkplaatsen
en Projecten:
•
•
•
•

Er zijn 58 schoolprogramma’s gerealiseerd i.s.m. 8 verschillende partner-scholen (waarvan 6
basisscholen, 2 VMBO scholen)
Er zijn 82 meerweekse eigen programma’s gerealiseerd
Er zijn 406 open werkplaats momenten gerealiseerd
Er zijn 3 projecten georganiseerd die buiten reguliere programmering vallen

Het totaal aantal uren is als volgt over de aangeboden programmering verdeeld:
•
•
•

5.897 uur schoolprogramma’s (verdeeld over 58 programma’s)
24.715 uur eigen programma’s (verdeeld over 82 programma’s)
4.812 uur open werkplaatsen (verdeeld over 5 werkplaatsen)

Samenvatting en interpretatie
2015-2016 stond in het teken van het opzetten/de start van het initiatief, 2017 was het jaar van de
groei, en 2018 stond in het teken van experimenteren en aanscherpen. 2019 zal het jaar worden van het
verder professionaliseren van de organisatie.
Al met al kijken we terug op een geslaagd jaar met een groot aanbod aan programma’s. Deelnemers zijn
over het algemeen zeer tevreden over Bouwkeet. Niet alleen de enquêteresultaten duiden hierop maar
ook de verhalen van deelnemers, ouders, vrijwilligers en verschillende bezoekers.
In 2018 is er geëxperimenteerd met het aanbieden van seizoensprogramma’s, ruimere openingstijden,
andere programmanamen, nieuwe programma inhoud, ouder-kind workshops en openingstijden in het
weekend. De convenanten met samenwerkingspartnerscholen zijn ondertekend, we hebben stappen
gezet om aan de AVG te voldoen en hebben wederom veiligheid hoog in het vaandel gehad.

Deelnemers met hun certificaten tijdens het showmoment van het Top voor (bijna) nop programma.
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2. JAARREKENING
2.1 Staat van baten en lasten over 2018

Baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Materiaal- en machinelasten
Overige lasten
Som der bedrijfslasten

2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

7

945.732

1.016.628

581.549

8
9
10
11
12

618.004
59.892
36.010
86.522
78.242
878.670

652.046
9.042
28.415
187.850
139.275
1.016.628

406.489
48.843
16.677
66.062
80.681
618.752

Saldo van baten en lasten

67.062

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds
Overige reserve
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-

-37.203

2018

2017

€

€

-23.303
90.365

9.231
-46.434

67.062

-37.203
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2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018

Begroting 2018

2017

€

€

€

933.245
12.487
945.732

1.016.628
1.016.628

571.454
10.095
581.549

343.772
184.912
25.340
21.294
17.389
13.325
10.826
7.052
4.612
-692
5.004
632.834
-14.830
618.004

358.282
189.616
12.087
14.766
25.000
12.500
11.747
7.000
4.687
2.500
18.161
656.346
-4.300
652.046

255.301
102.409
23.543
2.276
7.171
3.491
1.557
2.989
5.203
6.764
410.704
-4.215
406.489

7 Baten
Donatie Stichting De Verre Bergen
Omzet scholen

8 Personeelslasten
Salarissen en sociale lasten
ZZP'ers
Pensioenpremie
Inzet ondersteuning financiële administratie
Cursussen en opleidingen personeel
(Incidentele) inhuur derden
Ziekteverzuimverzekering/Arbo
Vrijwilligersvergoeding
Kantinekosten
Werving & selectie personeel
Reservering vakantiedagen
Overige personeelskosten
Uitkering ziekteverzuim

Er wordt geen bezoldiging betaald aan bestuurders met uitzondering van een bestuurder die
vacatiegeld ontvangt van € 250 per vergadering. Stichting Maatschappelijke Makerspace werkt met
vrijwilligers ter ondersteuning van professionals.
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar 2018 was het gemiddeld aantal werknemers op basis van FTE 6,4 (2017: 4,7).

2018

Begroting 2018

2017

€

€

€

50.182
989
8.721
59.892

9.042
9.042

40.788
8.055
48.843

9 Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving machines
Afschrijving inventaris
Afschrijving pasjessysteem
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2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

20.173
5.056
4.571
3.735
2.047
428
36.010

21.500
6.915
28.415

21.020
-2.127
-2.216
16.677

35.056
27.691
15.714
8.061
86.522

65.000
35.000
18.500
69.350
187.850

8.549
29.522
17.687
10.304
66.062

21.536
14.280
7.115
8.439
7.415
4.567
3.733
3.583
2.215
1.660
1.660
1.101
710
228
78.242

33.700
16.024
5.051
13.227
2.618
3.143
3.677
5.500
6.800
550
6.765
220
42.000
139.275

20.393
7.124
314
26.696
6.098
1.839
968
4.366
3.084
46
3.180
901
259
3.913
1.500
80.681

10 Huisvestingslasten
NUTS
Onroerende zaakbelasting
Afvalstoffenheffing
Kosten opfrissen pand
Onderhoud gebouwen
Riool- en waterschapsbelasting

11 Materiaal- en machinelasten
Materiaal basisvoorzieningen
Materiaal programmering
Onderhoud machines
Handgereedschap

12 Overige lasten
Schoonmaak en vuilnisophaal
Marketing en communicatie
Advieskosten
Algemene lasten
ICT-ondersteuning
Accountantskosten
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Abonnement telefoon en internet
Kosten jaarlijks jubileum
Diverse kosten m.b.t. programmering
Bestuurslasten
Beveiligingscentrale
Servicecontract & functionaliteiten pasjessysteem
Bankkosten
Onvoorziene lasten
Kosten dubieuze debiteuren
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