
IN DE WEEK TEGEN EENZAAMHEID 

(24 SEPTEMBER TOT EN MET 3 

OKTOBER) start de Vrijwilligerswinkel 

met het project Thuisdiner. Buurtbewoners 

in Kralingen-Crooswijk bereiden een etentje 

voor een oudere buurtgenoot. 

Nodigt u ook een oudere buurtgenoot uit 

voor een gezellig diner? 

Meld u zich aan via telefoonnummer: 

010-4414050 of via 

info@vrijwilligerswinkel.nl

THUISDINER
ROTTERDAMMERS NODIGEN 

OUDEREN UIT AAN TAFEL

Ook burgemeester Aboutaleb en wethouder De Jonge 

nodigen in die week ouderen uit aan tafel!



Komt u bij
me eten?

Ouderen die het leuk vinden om tijdens een etentje kennis te 

maken met buurtgenoten, zijn van harte welkom om zich aan 

te melden. Wij zorgen met vrijwilligers en de Wijkbus voor 

gratis vervoer en begeleiding.

U laat zo’n gezellig dinertje toch ook niet aan u voorbijgaan? 

Voor vragen of om u aan te melden zijn wij op werkdagen van 

09:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 

010-4414050. 

DE VRIJWILLIGERSWINKEL 

De Vrijwilligerswinkel heeft als missie het enthousias- 

meren en activeren van burgers in het kader van maatschap-

pelijke participatie. Daarnaast faciliteren wij een Bood-

schappendienst, een Klussendienst en een Particuliere  

Vervoersdienst waar ouderen gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: 

www.vrijwilligerswinkel.nl

VRIJWILLIGERSWINKEL

Jaffa 13a

3061 JG  Rotterdam

010-4414050

info@vrijwilligerwinkel.nl

www.vrijwilligerswinkel.nl

Een initiatief van de Vrijwilligerswinkel in samenwerking met Stichting WIN. Met dank aan: Sint Laurens Fonds, Stichting Stad Rotterdam anno 1720, Oranjefonds.
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Beleidsnotitie 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 

 
Stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006. De Levensverzekering Maatschappij 

Stad Rotterdam N.V. heeft het startkapitaal gefinancierd van de stichting. Deze levensverzekerings-

maatschappij maakte op dat moment deel uit van Fortis Verzekeringen Nederland N.V., de verzeke-

ringstak van de Fortis groep in Nederland. Op haar beurt is Fortis Verzekeringen Nederland N.V. op 

24 april 2001 ontstaan uit een fusie tussen ASR Verzekeringsgroep N.V. (de Stad Rotterdam-kant van 

het verzekeringsconcern) en AMEV Nederland N.V. (de AMEV-kant van het concern). Stad Rotterdam 

was bijna drie eeuwen een begrip in de verzekeringswereld.  

 
De Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. zelf is een half jaar na de oprichting van de 

stichting verdwenen in een fusie met Fortis ASR Levensverzekering N.V. (inmiddels geheten ASR 

Levensverzekering N.V.). De algemene titel, waaronder deze fusie plaatsvond, houdt in dat alle 

rechten en plichten (dus ook in relatie tot de stichting) volledig overgedragen zijn aan ASR Levens-

verzekering N.V. 

 
Op 3 oktober 2008 kwam Fortis Verzekeringen Nederland N.V. door nationalisatie los te staan van de 

Fortis groep om vervolgens (sinds 5 maart 2009) verder te gaan onder de naam ASR Nederland N.V.  

 
Bestuur 

  H. Vlasblom (voorzitter)  

  W. Coomans (penningmeester)  

  J.M. van den Hurk (secretaris) 

  M.R. Troost  

  J. Beukers  

  G. Quint  

 
Raad van Toezicht 

  Prof.dr. L.M. van Leeuwen  

  A.J. Hilberdink-Briggeman 

  B. van Uden  

 
Stichting Stad Rotterdam anno 1720 staat open voor een breed scala aan activiteiten in het Rijnmond-

gebied. De activiteiten moeten te maken hebben met educatie, sociaal-culturele vorming, hulpverle-

ning of zorg. In aanmerking komen bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het voorkomen van soci-

aal isolement. En in het bijzonder projecten die mensen via vrijwilligerswerk de gelegenheid bieden 

hun kwaliteiten te benutten en iets voor anderen te betekenen. Ook deelprojecten komen in aanmer-

king voor een donatie. De voorkeur gaat uit naar projecten die niet door andere partijen worden ge-

financierd. Uiteraard gaat het om projecten zonder winstoogmerk. Aanvragen van organisaties met het 

doel het uitdragen van een geloofsovertuiging of politieke beweging worden afgewezen. Aanvragen 

van organisaties, die voortkomen uit een politieke stroming of geloofsovertuiging maar met een initi-

atief dat niet tot doel heeft die overtuiging uit te dragen en dat toegankelijk is voor alle Rijnmonders, 

worden wel in behandeling genomen.  

 
Het bestuur budgetteert per jaar  € 200.000,--, met een maximum bedrag per project van € 25.000,-- 

Bedragen boven € 15.000,-- dienen door het bestuur vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd 

aan de Raad van Toezicht. 

 
Zowel de bestuursleden als de leden van de Raad van Toezicht werken pro deo. De secretaris  

ontvangt een vrijwilligersbijdrage.  

 
 


