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Voo,rwo,orci van "de t/oörzilter"
Beste le¿en,
Het DeltaPORT Donatiefonds kan terug kijken op een succesvol 2018. Dat is goed voor de
omgeving van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Veel mooie en goede initiatieven in de omgeving zijn door het fonds (mede) mogelijk gemaakt. Door de donaties laat
de havengemeenschap en het Havenbedrijf Rotterdam zien dat zij actief een leefbare en
aantrekkelijke omgeving bevordert. Het DeltaPORT Donatiefonds draagt dan ook graag
blijvend bij aan de verbinding tussen de omgeving en de Rotterdamse haven.
Het donatiebudget betrof zo'n €.275.000,--. Het fonds is de bedrijven in het haven- en
industriegebied van Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hiervoor erkentelijk.

Eeìangrijke activiteiten van het fonds in 201S

o

Actieve mediabenadering om het fonds nog meer bekend te maken in het werkgebied:
de omgeving van de Rotterdamse haven;
Relatie tussen DPD en bedrijven versterken door middel van een jaarlijkse PR
bijeenkomst organiseren waarbij de donateurs en de ontvangers van donaties aanwezig
ziJn;

a
a
a

O

Bedrijven betrekken bij donaties in hun regio
De donateurs van het fonds zijn actief geÏnformeerd over de inzet van het fonds;
Goed laten functioneren van de gebiedsbenadering. De drie burgemeesters uit het
bestuur geven hier, samen met de lokale adviescommissies, per deelgebied uitvoering
aan. De deelgebieden zijn: Noordoever (Hoek van Holland tot en met Delfshaven),
Westflank (Voorne-Putten en Rozenburg)en de Oostflank (Midden-lJsselmonde);
Middels een steekproef controleert het bestuur de donatie van de lokale
adviescommissies. Hierdoor ontstaat een helder zicht op verbeteringen die mogelijk zijn
Deze worden tijdens een speciale avond aan de lokale adviescommissies
medegedeeld. Tijdens deze avond worden de vrijwilligers bedankt voor hun activiteiten
voor het fonds.

Enkele ìn het oog s¡:ringende dor"raties in 2018:
a

a

a

Stichting ROLF - Een fietsroute langs historische plekjes , archeologische vondsten,
lessen voor het basisonderwijs met name groep 3 (DPD Regionaal);
Stichting Molenbehoud Nissewaard - Een forse financiele bijdrage voor de restauratie
van de molens Arend & De Hoop (Bernisse). De bijdrage is bestemd voor het
maalvaardig maken van de molen "De Hoop" (DPD Regionaal);
Stichting Mountainbiken Hoek van Holland - mede dankzij een forse financiële bijdrage
van het fonds dragen we bij voor het uitbreiden van het Mountainbiken in de
Oranjebuitenpolder (DPD Regionaal);
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Ezperanza - Circus in de zorg. Bewoners van zorginstellingen, woonprojecten,
verpleeghuizen en eenzame ouderen uit de wijk krijgen de mogelijkheid om te genieten
van een feestelijke circusvoorstelling op locatie. Het programma dat aangeboden wordt
is een bijzondere mix van circus, theater en muziek (DPD Albrandswaard);
Stichting Open Limonade Barendrecht - bijdragen voor de Activiteit'handen uit de
mouwen'; "De Handen uit de Mouwen-dag maakt kinderen op een praktische én leuke
manier bewust van hun leefomgeving en hun mogelijkheden om hieraan een steentje bij
te dragen. Ze ontdekken plekken die ze mogelijk nog niet kennen, maar ook dat ze iets
kunnen betekenen voor een ander. Als de dag een succes ls wordt deze een vast
onderdeel van onze doorlopende participatielijn 'Jong Barendrecht denkt mee'. Hiermee
betrekken wij de jeugd bij ons gemeentelijk beleid."
Vereniging Geervliet - Ruim 100 basisschoolleerlingen uit het dorp doen mee aan de
huttenbouw tweedaagse, waarbij 14 hutten worden getimmerd. Dit jaar is'Kermis'het
thema. De kinderen zijn ingedeeld in groepen met kinderen van hun eigen leeftijd,
waarbij iedereen een t-shirt in de kleur van zijn of haar groep draagt. Elke groep heeft
ook een aantal begeleiders die onder andere helpen bij het zagen, timmeren en
sjouwen. Eén van de hutten wordt door clienten van De Zuidwester getimmerd. ln totaal
helpen zo'n 90 vrijwilligers mee bijde organisatie en begeleiding van het huttenbouwen
(DPD Bernisse);
Stichting je eigen Pad - Door de centrale ligging van Vierpolders komen er steeds meer
judoka's uit de regio. Daardoor werd onze judomat te klein. De grote judomat gaan we
inzetten bij school judoprojecten en bij cursussen voor valcursussen voor ouderen (DPD
Brielle);
De Nieuwe Nachtegaal - ln een nieuwe keuken horen ook nieuwe pannen en diverse
ander keukengereedschap bij. Daar heeft het DeltaPORT Donatiefonds, afdeling
Charlois een bijdrage aan geleverd (DPD Charlois);
Stichting Pelgrim Harbour Delfshaven - een bijdrage voor het Cultureel Muziekfestival in
historisch Delfshaven (DPD Delfshaven);
Stichting SnaD - een bijdrage circusproject met wijkbewoners Al circus in Hillesluis
(DPD Feijenoord);
Stichting Buurtinitiatieven Hellevoetsluis - bijdrage voor een social sofa ìn de wijk (DPD
Hellevoetsluis);
BC Europoort - bijdrage voor het opknappen van de biljartrulmte. De leden van
Biljartvereniging B.C. Europoort komen er niet alleen voor de sport, maar vooral ook
voor de gezelligheid! (DPD Hoek van Holland);
Christelijke muziekvereniging Door Eendracht Sterk - Botreep beach event (DPD
Hoogvliet);
Dukdalf Band - Na 23 jaar konden alle keyboards, claves en maraca's worden
vervangen en konden zelfs twee djembé's worden aangeschaft. Met nieuwe
muziekboeken en een aanvulling op de uniformen kunnen de muzikanten de komende
jaren weer genieten van hun muzikaie hobby (DPD Maassluis);
Kinderboerderij Het Groene Woud - bijdrage voor een nieuwe ingang van de
kinderboerderij (DPD Pernis);

ffiil

w

Delto$effiiffif

xFt

t;s

':plt,

ffi,":ff::3:1:
o

o

o

o
o

Mikado Service - bijdrage voor de lJsbaan in het centrum van Rozenburg (DPD
Rozenburg);
Stichting Stolpersteine Schiedam - Educatieve schoolprojecten over oorlog (DPD
Schiedam);
Stichting Zuid-Hollandse Eilanden Tour - bijdrage voor de toertocht Voorn Putten (DPD
Spijkenisse);
Gospelkoor Glorious Touch - Kerstconcert Gospelkoor Bethelkerk (DPD Vlaardingen);
Stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne - bijdrage voor de aanleg van een
ruiterroute rondom het Oostvoornse Meer (DPD lVestvoorne)

Zie de website voor een compleet overzicht van onze donaties
www. delta portdonati efond s. nl
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Met dankzegging aan alle vrijwilligers die zich belangeloos voor het fonds inzetten in de
lokale adviescommissies, als ook de "moederorganisaties" Deltalinqs namens alle deelnemende bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam, kijk ik met tevredenheid terug op 2018
Namens het bestuur,

Wim Gnoenendijk,
Voorzitter DeltaPORT Donatiefonds
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Ornschnijving & activiteiten ÐeltaPORT Donatiefonds
DoeistelIi,ng Stìchtlng DeltaPl)RT Oonatiefonds
Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor haven en industrie
in de mainport Rotterdam, hebben op 16 april2007 samen de Stichting DeltaPORT
Donatiefonds opgericht. Met het DeltaPORT Donatiefonds onderstreept het haven en
industriêle bedrijfsleven hun maatschappelijke betrokkenheid door het financieel
ondersteunen van culturele, sportieve, sociaal-maatschappelijke en recreatieve projecten in
de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied (de Regio).

Het doel van de Stichting staat in de statuten als volgt geformuleerd: "het verstrekken van
geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogrnerk die actief zijn op het
gebied van welzijn, ct¡ltuur en sport in de Regio, alsmede al hetgeen daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord".

Sanreinstelling bestuur in

2CI18

ln 2018 zijn erwijzigingen opgetreden in het Stichtingsbestuur. Het Bestuurwas in 2018 als
volgt samengesteld:
Dhr. D.A. van

Doorn

Dhr. H.Ch. Wagner

Onafhankelijke voorzitter
Lid namens de gemeentes

Burgemeester Al brandswaard

van de Midden-lJsselmonde
Mw. A.M.M. Jetten

Lid namens de gemeentes

van

Burgemeester Vlaardingen

de Noordoever
Dhr. B.W. Verhoef

Penningmeester en lid
de

havensector

namens Directeur Rotterdam

Short Sea

Terminaltot 1-'10-2018

Dhr. G.A. Peekstok

Penningmeester en lid
namens de havensector

Nederlands Loodswezen B.V
vanaf 'l-10-2018

Dhr. J.C. Eijkels

de
industriesector
Lid namens de gemeentes
Voorne Putten

BP Raffinaderij Rotterdam B.V
vanaf 11-7-2017

gerrteerttes

Plv. Burgenreester Nissewaard
vanaf 2-10-2018

Mw. M. Salet

Dhr. G. Vel<ihuizen

Secretaris en lid namens

Lid nanrens de

Voorne
Dhr. A. Bakker

Putten

Lid Communrcatie

Burgemeester Nissewaard
tot 2-10-2018

Alexander Bakker Public

Het Bestuur heeft in het verslagjaar 4x vergaderd ter afhandeling van de donatieverzoeken
en ter bepaling van het beleid.
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ln 201 I traden de heren B.D.M. Janssen, directeurvan Deltalinqs, en mw. M. Langbroek,
Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement External Affairs Havenbedrijf Rotterdam, op
als ambtelijk secreiaris van het Bestuur.
R.aari va¡r ,Aeivies

Beide partners in het donatiefonds hebben een lid afgevaardigd in de Raad van Advies. ln
het verslagjaar was de Raad van Advies als volgt samengesteld:
Dhr. R.

Paul

Dhr. S.W.A.

Lak

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Deltalinqs

Eudget
Het DeltaPORT Donatiefonds heeft in het verslagjaar een bedrag van het Havenbedrijf
Rotterdam van €'125.000,00 ontvangen. De via Deltalinqs deelnemende bedrijven droegen
een bedrage van €1 43.000,00 bij aan het fonds. Per werknemer draagt een deelnemend

bedrijf€11,-bij.
Voor het gehele budget wordt ven¡uezen naar het financiële verslag.

Welke bedrijven droegen bíj in het venslaqjaar?
ADM Europoort, Aglobis, Air Liquide lndustrie, Air Products Nederland, AkzoNobel lndustrial
Chemicals, Alco Energy Rotterdam, Aliphos Rotterdam, Almatis, APM Terminals Rotterdam,
ARKEMA Rotterdam, AVR Afvalveruruerking, BP Raffinaderij Rotterdam, Biopetrol Rotterdam,
Botlek Tank Terminal, Brenntag Nederland, Broekman Project Services & Broekman
Logistics Europoort, CABOT, Caldic Europoort, Cargill, Cerexagri, Chevron Oronite

Technology, Climax Molybdenum, Cotac Nederland, Damen Verolme Rotterdam, DUCOR
Petrochemicals, ENGIE Energie Nederland, Emerald Kalama Chemical, Ertsoverslagbedrijf
Europoort, Esso Nederland, Euro Tank Terminal, Euroloop, European Bulk Services,
ExxonMobil Chemical Holland, Evides lndustriewater, Falck Nutec, Gate Terminal, Gunvor
Petroleum Rotterdam, HeidelbergCement Group, Hexion, Huntsman Holland, Hutchison
Ports ECT Rotterdam (ECT), lndorama Ventures Europe, Koch HC Partnership 8.V., M.J.
Kramer Cargo Securing, Kemira Rotterdam 8.V., Kuwait Petroleum Europoort, LBC
Rotterdam, Linde Gas Benelux, Loders Croklaan Oils, Lucite lnternational Holland, Lyondell
Chcmic Ncdcrland, Maasvlal<tc Olic Tcrminal, Maatschap Europoort Tcrminal,
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Nederlandse Aardolie Mij, Nederlandse Gasunie, Neste Netherlands, OCI Terminal
Europoort, ODFJELL Terminals (Rotterdam), Organik Kimya Netherlands, P&O Ferries, Rail
Service Center Rotterdam, Recycling Kombinatie REKO, Regionale Loodsencorporatie
Rotterdam-Rijnmond, Rio Tinto Minerals Rotterdam, Rotterdam Short Sea Terminals,
Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding, Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij, Rubis Terminal,
Petrochemical Pipeline Services 8.V., SCA Logistics, Service Terminal Rotterdam, Shell
Nederland Raff/Chemie, Shin-Etsu PVC, Suez Recycling and Recovery Netherlands,
Synres, TEAM Terminal, Uniper Benelux, Uniport Multipurpose Terminals, Van Ganswinkel
Maasvlakte, VLS-Group Pernis, Vopak Chemicals Logistics Netherlands, Vopak Oil
Rotterdam.

Eelasting
Het DPD is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het functioneren van het DPD dient daardoor te voldoen aan een aantal voorwaarden, die
ook in de statuten van het fonds tot uitdrukking komen.

VerdeNing ge{d
Het beschikbare geld werd in grotere en kleinere donaties over de gehele regio verdeeld.
Het ging daarbij zowel om projecten met een lokale functie als met een regionale functie.
Per gemeente of gebied was voor lokale projecten een bepaald bedrag ter beschikking. De
grootte hiervan was o.a. gebaseerd op het aantal inwoners.

Eetrokken genreen{en en g'ebieden
De volgende gemeenten en gebieden in de regio maken onderdeel uit van het werkgebied
van het DPD: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Charlois, Delfshaven,
Feijenoord, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Hoek van Holland, Maassluis, Pernis, Rozenburg,
Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.

Lokale adviese'ornm4ssies
Door het Besiuur van het DPD zijn lokale adviescommissies ingesteld in het gehele
werkgebied van het fonds. Deze commissies adviseren het Bestuur over de toekenning van
gelden aan lokale projecten.
De Secretariaten van de lokale adviescommissies staan o.a. vermeld op de website van de
Stichting, zodat betrokkenen deze adviescommissies ook rechtsireeks kunnen benaderen.
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ln het verslag jaar zijn een groot aantal verzoeken bij het Secretariaat binnengekomen.
Aanvragen voor regionale projecten werden behandeld door het Bestuur van het DPD.
Aanvragen voor lokale projecten werden voor advies voorgelegd aan de lokale
adviescommissies, die de voorstellen met een positief dan wel negatief advies doorstuurden
naar het Bestuur van het DPD.
Bij de afhandeling van verzoeken tot donatie werden de criteria, zoals genoemd in de
statuten, voor toekennen van een donatie gehanteerd. Voor een overzicht van de
toegekende donaties zie bijgaand financieel verslag.

Clornrn¡.¡nÍeatie

Voor publiciteit over het fonds werd gebruik gemaakt van verschillende (lokale)
perspublicaties. Met name waren dit publicaties naar aanleiding van donaties. Ditzelfde is
gedaan via de website www.deltaportdonatiefonds.nl. Verder is via lokale media en
gemeentegidsen bekendheid gegeven over het bestaan van het DPD. De bekendheid van
het fonds blijft een punt van aandacht voor het bestuur. Mede hierom is in 2018 wederom
actief invulling gegeven aan een verbetering van de communicatie van en over het DPD. Zo
is er een PR bijeenkomst georganiseerd. Alle instanties welke een donatie hebben
ontvangen in het jaar 2018 zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst kende een goede
opkomst.

Via Facebook- en het Twitteraccount worden berichten gepubliceerd over de donaties van
het fonds. We investeren in een goede relatie met de deelnemende bedrijven. Zo betrekken
we de bedrijven bij een uitreiking van donaties. Ook spant het bestuur zich in om nieuwe
bedrijven te werven voor deelname aan het fonds.

Dank
Het Bestuur dankt het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de deelnemende bedrijven
voor het in hen gestelde vertrouwen bij de uitvoering van de doelstelling van de Stichting
DeltaPORT Donatiefonds en hoopt op deze wijze een bijdrage te hebben geleverd aan de
versterking van de regio op het gebied van recreatie, welzijn, cultuur en sport. Ook gaat de
dank uit naar alle vrijwilligers die actief zijn in de lokale adviescommissies. Met behulp van
allen is het DPD een vitaal en maatschappelijk betrokken fondsl

Wirn Groenendijk

Gerrit Peekstok

Voorzitter

Penningmeester

