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BESTUURSVERSLAG 2017
1. ALGEMENE INFORMATIE
DOELSTELLING
Stichting HotspotHutspot heeft als doel:
- om activiteiten van hotspot hutspot te organiseren, uit te voeren en te ondersteunen
voor tieners, jongeren en bewoners in wijken, waar de sociale binding en de kwaliteit
laag is en/ of waar de gezondheid van kinderen onder druk staat door slechte eetpatronen en te weinig beweging;
- om deze tieners, jongeren en bewoners plekken aan te bieden waar wij kunnen
participeren in kook- en voedingsgerelateerde activiteiten.
Wat is hotspot hutspot en wat doet hotspot hutspot?
Goed eten voor iedereen! Dat is het motto van hotspot hutspot. Via onze hotspots versterken we de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen. We zetten
voedsel in om mensen te activeren en te verbinden. Van teelt in buurtmoestuinen, en het
samen met kinderen bereiden van goede maaltijden van restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van deze maaltijden tegen een toegankelijke prijs in onze wijkrestaurants.
Hotspot hutspot creëert levendige hotspots waar tieners graag naartoe komen en zinvol
bezig kunnen zijn. De hotspots zijn tijdelijke locaties, gevestigd op plekken waar sprake is
van leegstand en braakliggende grond. Meestal in buurten waar reguliere horeca en andere
ondernemers geen brood meer in zien. De locaties bestaan uit een moestuin, keuken en
restaurant. In de moestuin verbouwen tieners en andere vrijwilligers samen groenten, fruit
en kruiden. De vrijwilligers – de jongste 10 en de oudste 83! – zijn er in alle kleuren en
smaken. Van moeilijk lerende jongeren tot langdurig werklozen, van ex-verslaafden tot gepensioneerden. Meerdere avonden per week vervult de hotspot de functie van wijkrestaurant. Onder professionele begeleiding koken de tieners, ondersteund door de andere vrijwilligers, een betaalbaar en gezond drie-gangen menu dat ze voor € 8 serveren aan de
gasten in het restaurant. Naast de producten uit de eigen tuin gebruikt de keuken zoveel
mogelijk reststromen groenten en fruit, aangevuld met duurzaam geteelde, seizoensgebonden producten uit de regio. Voordat het restaurant opengaat voor de gasten, eten de tieners
en vrijwilligers samen een gratis maaltijd. Door het verkopen van uitgestelde etentjes aan
meer welgestelde gasten, kunnen minima gratis aanschuiven in het restaurant.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL
De stichting is sinds 23 augustus 2013 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58.67.33.42.
In 2017 zijn de statuten van de stichting niet gewijzigd.
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SAMENSTELLING VAN STICHTING HOTSPOTHUTSPOT
De activiteiten van de hotspot hutspot zijn in 2013 ondergebracht in een stichting. Het stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende en adviserende rol richting de uitvoeringsorganisatie van hotspot hutspot.
Het bestuur van Stichting HotspotHutspot bestaat uit:
-

-

de heer J.W. van der Schans (voorzitter – vanaf 23 augustus 2013). Onderzoeker
aan het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en adviseur stadslandbouw van de
Gemeente Rotterdam
mevrouw A.M. van der Wiel (penningmeester - vanaf 10 augustus 2016). Voorheen
o.a. Directeur Activering en Welzijn van de Gemeente Rotterdam
de heer J.A. van der Schans (secretaris - vanaf 23 augustus 2013). Voormalig directeur bijzondere projecten bij Havensteder, adviseur non-profit management.

De bestuursleden van de stichting voeren hun taken onbezoldigd uit.
Het leidinggevende team van Stichting HotspotHutspot bestaat uit:
Operationele leiding:
Zakelijk leider:

de heer B.W. Richters (vanaf 23 augustus 2013)
Mevrouw D. Rüter (vanaf oktober 2015)

2. ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE
INHOUDELIJK VERSLAG
Zie het afzonderlijk uitgebrachte jaarverslag 2017 op de website van de stichting – www.hotspothutspot.nl
Onze locaties zijn:
- Hotspot Hutspot Lomba
- Hotspot Hutspot Krootwijk
- Hotspot Hutspot Heijprak

ANALYSE VAN HET RESULTAAT
Het resultaat over 2017 is toegenomen met € 9.700 ten opzichte van 2016. Deze toename
van het resultaat wordt veroorzaakt door de toename van de maaltijd- en verhuuropbrengsten ten opzichte van 2016. Tevens zien we een toename van de subsidiebaten ten opzichte van voorgaand jaar.
De totale uitgaven nemen eveneens toe door de toename van de activiteiten. Meer uitgaven
met betrekking tot inkopen maaltijden en het inlenen van personeel.
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BELEID MET BETREKKING TOT OMVANG EN FUNCTIE VAN RESERVES
Het financiële beleid van de stichting is erop gericht een positieve continuïteitsreserve op
te bouwen met een zodanige omvang dat de vaste lasten van de stichting minimaal 6 maanden langs uit deze reserve kunnen worden voldaan.
Middelen die zijn gegeven met een specifieke bestemming, waarvan de realisatie over de
jaargrens heen loopt, worden als een geoormerkt bestemmingsfonds meegenomen naar
het volgende boekjaar.

FINANCIEEL BEHEER
Hotspot hutspot stelt een jaarlijkse begroting (vanaf boekjaar 2018) op om de kosten per
locatie en voor de organisatie als geheel inzichtelijk te maken. Deze vormt het uitgangspunt
voor werving van fondsen en subsidies, en voor financiële monitoring.

BELEGGINGSBELEID
Overtollige liquide middelen worden aangehouden op direct opvraagbare bankrekeningen
bij solide bankinstellingen.

VRIJWILLIGERSBELEID
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt hutspot hotspot gebruik van de inzet van
vrijwilligers. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen en de positie van de
vrijwilligers te verduidelijken wordt gewerkt met vrijwilligerscontracten en worden vrijwilligers door trainingen toegerust voor hun taken.

3. TOEKOMSTPARAGRAAF - RISICOBEHEERSING
Stichting hotspot hutspot heeft in de bedrijfsvoering voornamelijk te maken met risico’s op
het gebied van inkomstenontwikkeling en personele bezetting.
Inkomsten worden nauwkeuring gevolgd en per kwartaal in kaart gebracht. In afstemming
met bestuur en adviserende partners zoekt het leidinggevend team van hotspot hutspot
naar kansrijke inkomstenbronnen, en wordt ingezet op vergroten van de omzet via de wijkrestaurants. Wat betreft de personele bezetting: hotspot hutspot heeft een nauwkeuring
profiel opgesteld voor kandidaten voor haar vacatures. Een ondersteund team begeleid locatieleiders bij de uitvoering van de taken op locatie.

4. BEGROTING KOMEND JAAR
Vanaf boekjaar 2018 zal een jaarlijkse begroting opgesteld en goedgekeurd worden door
het bestuur.
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BALANS PER 31 DECEMBER
(NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA

2017
€

2016
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

16.600

25.991

Financiële vaste activa

(2)

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN

(3)
(4)

1.882
697
16.295

(5)

TOTAAL

4.399
16.696
13.864
18.874

34.959

24.682

15.606

60.156

76.556

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

31.539

(6)

29.111

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Vooruitontvangen projectgelden
Overige schulden

(7)
(8)

16.677
7.500
4.440

TOTAAL

8

8.730
31.715
7.000
28.617

47.445

60.156

76.556
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Subsidies en fondsbijdragen
Opbrengsten maaltijden en verhuur

(9)
(10)

Realisatie
2017
€
241.748
87.456

Realisatie
2016
€
203.397
35.889

329.204

239.286

68.979
206.552
19.285
9.391
21.728

48.605
150.286
13.883
9.391
23.756

325.935

245.921

3.269

-6.635

841

643

2.428

-7.278

2.428

-7.278

2.428

-7.278

LASTEN
Inkoopmaaltijden
Personeelslasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige organisatielasten

(11)
(12)

(13)

RESULTAAT VOOR FINANCIËLE BATEN
Financiële lasten
SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN

RESULTAATVERWERKING
Toevoeging/ Onttrekking aan stichtingsvermogen
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TOELICHTING
ALGEMEEN
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERINGEN EN RESULTAATBEPALING
ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine 'Organisaties zonder winststreven''. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s. In de jaarrekening is geen begroting over het boekjaar 2017 opgenomen omdat over
het boekjaar 2017 geen begroting vooraf is opgesteld. Vanaf 2018 zal jaarlijks vooraf een
begroting opgesteld op worden en zal dit als stuurinstrument gebruikt worden.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur
rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast
percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. De volgende afschrijvingspercentages op jaarbasis worden gehanteerd:
Vervoersmiddelen
Inventaris en inrichting

20%
20%

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De vorderingen op en leningen aan derden worden bij de eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijke is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
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TOELICHTING
VORDERINGEN
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
STICHTINGSVERMOGEN
Het stichtingsvermogen staat ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting.
BESTEMMINGSRESERVE
Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur
een bepaalde bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de bestemming weer op te heffen of af te
wijzen.

SUBSIDIES/FONDSEN/VOORUITGEFACTUREERDE OMZET
Subsidies, fondsgelden en omzet worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie is
geleverd. Ontvangen subsidies, fondsen en omzet waarvoor de prestatie nog niet zijn geleverd zullen op de balans onder de schulden worden opgenomen als ''Nog te besteden
projectgelden''.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
BATEN
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Subsidies en fondsgelden worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in
het jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven verantwoord worden.
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TOELICHTING
PERSONEEL
Bij de stichting waren in 2017 geen medewerkers in dienst (2016: nihil).

AFSCHRIJVINGEN
De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten- en verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn
gebracht op vervangende investeringen.
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TOELICHTING
BALANS
1

Vervoer
Inventaris middelen
Totaal
€
€
€
19.395
6.596
25.991
-

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen

Afschrijvingen

19.395
-7.544

6.596
-1.847

25.991
-9.391

Boekwaarde per 31 december

11.851

4.749

16.600

2

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
2017
€

Stand per 1 januari
Bij: verstrekte lening gedurende boekjaar
Af: aflossing/ kwijtschelding gedurende boekjaar

-

Stand per 31 december

-

-

Te ontvangen aflossing komend boekjaar

-

Langlopend deel per 31 december

-

2016
€
8.272
8.272-

-

Het betreft een lening verstrekt aan een vrijwilliger. De lening zal in natura worden voldaan
door middel van zijn inzet als vrijwilliger bij de stichting voor een periode van drie jaar. Per
31 december 2016 is het resterende bedrag van de lening worden kwijtgescholden. Over
de lening is geen rente verschuldigd.
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TOELICHTING
3

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Dit betreft nog te vorderen omzetbelasting over het 3e en 4e kwartaal 2017.

4

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen subsidies en fondsgelden
Vooruitbetaalde bedragen

Totaal vorderingen en overlopende activa

2017
€
14.700
1.595

2016
€
13.092
772

16.295

13.864

Er is geen voorziening opgenomen voor oninbaarheid omdat de verwachting is dat alle vorderingen ontvangen zullen worden in 2018.

5

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank
Kas
Kruisposten

2017
€
23.463
500
719

2016
€
15.498
108

24.682

15.606

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
EIGEN VERMOGEN
6 STICHTINGSVERMOGEN
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

29.111
2.428

36.389
-7.278

Stand per 31 december

31.539

29.111
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TOELICHTING

7 NOG TE BESTEDEN PROJECTGELDEN

Vooruitontvangen subsidies en fondsen

2017
€

2016
€
7.500

31.715

7.500

31.715

3.000
1.440

7.000
-

4.440

7.000

8 OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen accountantskosten
Overig

15

Stichting HotspotHutspot, Rotterdam

TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
9

SUBSIDIEBATEN/ FONDSEN

Gemeente Rotterdam - subsidie Krootwijk
Gemeente Rotterdam - subsidie Heijprak
Gemeente Rotterdam - subsidie Charlois
Gemeente Rotterdam - subsidie Kralingen Crooswijk
Gemeente Rotterdam - subsidie Lombardijen
Stichting DOEN
Oranjefonds
Kansfonds
Havensteder
Fonds DBL
Volkskracht
Diversen donaties

2017
€
15.000
34.200
22.800
46.000
27.500
30.880
25.000
10.000
23.335
7.033

2016
€
40.458
29.665
8.092
21.583
12.500
25.151
25.000
16.667
24.281

241.748

203.397

2017
€
67.094
20.363

2016
€
33.774
2.115

87.457

35.889

.
10

OVERIGE INKOMSTEN

Verkoop maaltijden
Zaalverhuur
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TOELICHTING
LASTEN

Realisatie
Realisatie
2017
2016
€
€
160.219 (*)
123.804
41.870
23.683
1.545
860
2.918
1.938

11 PERSONEELSLASTEN
Ingeleend personeel
Vrijwilligersvergoeding
Kantinekosten
Overige personeelskosten

206.552

150.285

-

-

Aantal fte's per balansdatum
(*) waarvan € 25.000 aan directeur B.W. Richters (2016: € 19.835)

12 HUISVESTINGSLASTEN
Onderhoudskosten
Energiekosten/ gemeentelijke heffingen
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
Overige lasten

1.797
7.311
4.760
2.079
3.338

659
3.019
4.942
2.030
3.233

19.285

13.883

1.500
2.405
3.187
1.826
2.901
7.003
775
2.131

1.500
3.735
1.649
2.731
5.411
1.549
7.181

21.728

23.756

13 OVERIGE ORGANISATIELASTEN
Accountantskosten
Administratiekosten
Onderhoud inventaris
Telefoon
Contributies en abonnementen
Autokosten
Reclame en advertentiekosten
Overige lasten
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS
VERWERKING VAN HET RESULTAAT
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 sluit met een positief saldo van
€ 2.428. Dit bedrag is vooruitlopend op het bestuursbesluit toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed
zijn op deze jaarrekening.
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