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Doelstelling
Wij willen (heel) Rotterdam rijker maken. De doelstelling van RotterdamRijker is het bevorderen van het
maatschappelijk gesprek onder, met name (young) professionals die werkzaam zijn in of nabij
Rotterdam Central District. Hiermee beogen wij het welzijn van de samenleving als geheel te dienen.
Wij willen - door ons op deze doelgroep te richten - de samenleving menselijker maken. Onze wens is
dat door onze doelgroep aan te zetten en te motiveren om na te denken over zingeving, spiritualiteit en
geloof, dit zal bijdragen aan een samenleving die in toenemende mate is gericht op de medemens, op
een duurzame omgang met de aarde, op het dienen van de stad en op de betrokkenheid bij
maatschappelijke projecten. Daarbij beogen we dus niet in de eerste plaats de persoonlijke groei en
ontwikkeling, maar hopen we dat door na te denken over bovenstaande, onze doelgroep haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat zien en daar naar eigen inzicht invulling aan geeft.
Natuurlijk kan een gevolg van onze activiteiten zijn, dat mensen ervaren dat ze persoonlijke groei of
ontwikkeling doormaken.
In aanvulling op eerder genoemde activiteiten die gericht zijn op het aanzetten tot/motiveren van onze
doelgroep, willen we ook activiteiten organiseren waarbij we onze doelgroep uitnodigen om concreet
invulling te geven aan het dienen van de samenleving, en daarbij in het bijzonder de stad Rotterdam.

Beleid
RotterdamRijker nodigt (young) professionals uit het Rotterdamse bedrijfsleven uit om hun perspectief
te verbreden. Wij hopen dit te onder meer doen door open bijeenkomsten (bijvoorbeeld
zingevingsborrels) te organiseren, waarbij inspirerende sprekers worden uitgenodigd. De uiteenlopende
thema’s worden aangevlogen vanuit de filosofie, theologie en psychologie. Wij laten ons hierbij
inspireren door de christelijke traditie. Zo bieden wij een platform rond maatschappelijke thema’s,
zingeving en spiritualiteit, om samen met (young) professionals op zoek te zijn naar een zinvol en rijk
leven. Dit maakt Rotterdam Rijker!
De komende tijd wordt verder gewerkt aan een diverse programmering. Wij hopen een City Pastor te
kunnen aanstellen: iemand die een of meer dagen in de week beschikbaar is voor een goed gesprek
en het aanspreekpunt vormt van RotterdamRijker.
Wij willen (young) professionals aanzetten tot denken en laten reflecteren op zichzelf en hun positie en
rol in de wereld en de stad. Zo vormen wij een plek van inspiratie en bieden wij een platform rond
maatschappelijke thema’s, zingeving en spiritualiteit.
Om onze initiatieven van de grond te krijgen zijn we van plan om strategische samenwerkingen aan te
gaan met partijen die enthousiast zijn over onze doelen. Enkele partijen waarmee mogelijk
samengewerkt zal worden zijn De Nieuwe Poort en IFES. Wij staan open voor nieuwe contacten met
ondernemers en maatschappelijke en religieuze organisaties. Mogelijk zullen we ook iemand inhuren
die zich parttime kan inzetten voor onze stichting. We zijn echter niet voornemens om als stichting zelf
mensen in dienst te nemen.

Financieel beleid, beheer en besteding van vermogen
In eerste instantie zal onze stichting vooral afhankelijk zijn van steun uit fondsen, donaties van
particulieren en donaties van bedrijven die ons initiatief een warm hart toedragen. Naast de inkomsten

uit fondswerving en donaties dienen bezoekers bij een deel van onze activiteiten bij inschrijving
entreegeld te betalen.
RotterdamRijker is een stichting zonder winstoogmerk, waarbij de bestuurders zich geheel vrijwillig
inzetten en geen beloning ontvangen voor hun inspanningen. Ontvangen gelden worden alleen besteed
aan activiteiten die duurzaam het belang van de stichting dienen en in lijn zijn met het door ons
opgestelde beleid. Kosten die hieronder zouden kunnen vallen zijn: personeelskosten, zaalhuur,
vergoeding voor sprekers, PR-kosten, etc.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het voeren van een administratie en het opstellen van de
jaarlijkse financiële jaaroverzichten. Het eerste boekjaar van de stichting loopt van de oprichting van de
stichting tot en met 31-12-2020. We zullen t.z.t.de financiële verantwoording publiceren op onze
website.

