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ALGEMENE GEGEVENS
Oprichting
Op 7 juli 2004 is Rotterdam Transparant opgericht als vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid. De enige bestuurder en oprichter is de heer mr. drs. A.C.M. Brom.
Bij akte, na besluit van de Algemene Ledenvergadering op 8 april 2005, verleden voor
notaris mr. Michiel George van Ravesteyn, notaris te Rotterdam, werden op 8 april 2005 de
statuten van Rotterdam Transparant verleden, waardoor Rotterdam Transparant met ingang
van 8 april 2005 een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is.
Doel
De vereniging heeft ten doel
a.

Te fungeren als “dochter”vereniging van Nederland Transparant om zo de
hoofddoelstellingen van Nederland Transparant, mede gebaseerd op integriteit,
openheid, verantwoording en transparantie, in de gemeente Rotterdam te
verwezenlijken en om Nederland Transparant te ondersteunen, onder andere als
(aspirant-)lid.

b. De inwoners van de gemeente Rotterdam optimaal de kans te bieden een bijdrage te
leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door een
zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad en/of stadsdeelraden van de gemeente
Rotterdam een en ander als voorzien in de Kieswet.
c.

Het stellen van kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van de
kandidaten voor de gemeenteraad van Rotterdam en haar stadsdeelraden.

d. Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Rotterdam.
e.

Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiële middelen van de
gemeente Rotterdam.

f.

Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden
en welzijn in de gemeente Rotterdam.

g. Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk en het instandhouden
en verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente
Rotterdam en omringende gemeenten.
h. Het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen, uitvoering van besluiten door
het College van Burgemeester en Wethouders en haar voorgangers.
Bestuur
Het bestuur van de vereniging wordt het gehele jaar gevormd door:
de heer mr. drs. A.C.M. Brom MA LLM als voorzitter;
de vereniging Nederland Transparant als secretaris/penningmeester
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Overige gegevens
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken van Rotterdam onder nummer 24364254.
Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Leden
De vereniging heeft op 31 december 2020 2 leden en 2 aspirant-leden. Gedurende het
kalenderjaar hebben zich 0 aspirant-leden aangemeld.
Registraties aanduiding Rotterdam Transparant voor Gemeenteraadsverkiezing
Op 17 november 2005 heeft het Centrale Stembureau van de gemeente Rotterdam op
verzoek van Rotterdam Transparant besloten de aanduiding “Rotterdam Transparant” op te
nemen in het register van aanduidingen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezing in de
gemeente Rotterdam.
Kandidatenlijst voor de verkiezing voor leden voor de Gemeenteraad van Rotterdam d.d. 7
maart 2006, zoals goedgekeurd door Nederland Transparant.
1.
2.

De heer drs. J.G. van Heijgen (Joop) (m) *
De heer J.C. Siemons (Sjef) (m) *

3.
4.
5.
6.

De heer mr. G.A. Dorsman (Gerard) (m) *
De heer mr. drs. A.C.M. Brom (Alexander) (m)
De heer F. van der Veen (Folke) (m)
De heer B. Güzel (Bora) (m)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

De heer E. Ramalho (Emanuel) (m)
Mevrouw C. Qiu (Joyce) (v)
De heer A. de Bruin, (Arthur) (m)
De heer drs. J. van der Gaag, (Jan) (m)
De heer E.M. Witteling (Eugene) (m)
Mevrouw E. den Burger (Betty) (v)

* Zittend raadslid einde periode 2002-2006
Resultaat verkiezing voor leden voor de Gemeenteraad van Rotterdam d.d. 7 maart 2006
Op 7 maart 2006 hebben 309 kiezers (0,1%) hun stem op Rotterdam Transparant
uitgebracht, bij een totale opkomst van 58,03%, met als resultaat 0 van de 45 zetels voor
Rotterdam Transparant in de gemeenteraad van Rotterdam.
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Overeenkomst Nederland Transparant en Rotterdam Transparant
Bij overeenkomsten d.d. 10 april 2005 heeft Nederland Transparant de goedkeuring verleent
dat de vereniging deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Rotterdam
met de aanduiding Rotterdam Transparant. Tevens is bij overeenkomst d.d. 10 april 2005
overeengekomen dat de vereniging als gelieerde vereniging van Nederland Transparant zal
gaan fungeren met alle bijbehorende rechten en plichten.
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen in 2020 een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte
onkosten, zijnde brandstof, telefoonkosten en internetkosten, maar deze zijn in 2020 niet
gedeclareerd.
Algemene Ledenvergadering 5 februari 2020
Na controle van de jaarrekening 2019 heeft de kascontrolecommissie de jaarrekening over
het boekjaar 2019 goedgekeurd en heeft de ALV deze conform vastgesteld. De ALV heeft
daarop aan de bestuursleden de heer mr. drs. A.C.M. Brom MA LLM (voorzitter) en de
vereniging Nederland Transparant (secretaris/penningmeester) voor het jaar 2019 decharge
verleend voor het gevoerde beleid in 2019.
RSIN/Fiscale nummer
Het fiscale nummer van de vereniging Rotterdam Transparant is 814682996.
ANBI-verklaring
Met ingang van 1 januari 2008 is de vereniging Rotterdam Transparant door de
Belastingdienst aangemerkt als Algemene Nut Beogende Instelling.
Domeinnaam
De domeinnaam www.rotterdamtransparant.nl is vastgelegd door de voorzitter de heer mr.
drs. A.C.M. Brom.
Accountantscontrole
Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de vereniging vrijgesteld van de verplichting tot
controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. Conform
artikel 15 lid 2 van de statuten van de vereniging is een kascommissie benoemd welke de
jaarrekening controleert en goedkeurt.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31 december 2019 31 december 2020
€
€
ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Bank

0,-

0,-

KORTLOPENDE VORDERINGEN

0,-

0,-

-----0,====

-------0,=====

0,-

0,-

Crediteur

0,-----

0,-----

TOTAAL

0,====

0 ,====

TOTAAL

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
KORTLOPENDE SCHULDEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 1 JANUARI 2020 T/M 31 DECEMBER 2020

2019
€

2020
€

OPBRENGSTEN
Donaties
Contributies
Totaal

15,67
0,-------15,67

15,67
0,-------15,67

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,67
0,------15,67

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,67
0,--------15,67

---------0,======

---------0,======

KOSTEN
Kantoorkosten
Bijdrage gemeenteraadsverkiezingen NT
Drukkosten
Kamer van Koophandel
Waarborgsom kandidatenlijst verkiezing
Telefoonkosten
Reiskosten
Advertentiekosten
Portokosten
Bijeenkomsten Rotterdam Transparant
Hostingkosten website Rotterdam Transparant
Contributie aan Nederland Transparant
Totaal

RESULTAAT
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDEBEPALING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt
vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De bedragen zijn weergegeven in euro’s.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
ACTIVA
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum
ter vrije beschikking van de vereniging.
PASSIVA
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden nominaal gewaardeerd.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Rekening houdend met voren vermelde grondslagen, wordt het resultaat bepaald als het
verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2019 31 december 2020
€
€
ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Kasgeld
Rabobank

0,0,-------0,=====

Stand per 31 december

KORTLOPENDE VORDERINGEN
Contributies
Stand per 31 december

0,0,-------0,=====

0,-----0,====

0,------0,====

0,0,-------0,====

0,0,--------0,=====

0,-----0,====

0,------0,=====

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Beginsaldo
Resultaat
Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN
Contributie aan Nederland Transparant
Stand per 31 december

9

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OPBRENGSTEN
Donatie
15,67
Contributie
0,Het totaal aantal (aspirant)leden op 31 december 2020 bedraagt 4
-------Totaal

15,67

KOSTEN
Een nadere specificatie van de kosten is niet nodig, daar de kosten reeds voldoende
gespecificeerd zijn in de Winst- & Verliesrekening 2020 op bladzijde 7.
---------0,======

RESULTAAT
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VERSLAG KASCOMMISSIE EN VASTSTELLING JAARREKENING
De kascommissie, bestaande uit de heren H. Laarman en G.E.L.M. de Wit, heeft de
jaarrekening en de daarbij behorende boeken gecontroleerd.
De kascommissie is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte
en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020
in overeenstemming is met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor de jaarrekening over het
boekjaar 2020 conform vast te stellen en de penningmeester en het bestuur décharge te
verlenen voor het gevoerde beleid in 2020.
Rotterdam, 15 juni 2021

…………………….
H. Laarman
(kascommissie)

………………
G.E.L.M. de Wit
(kascommissie)
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