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ANBI 
Stichting het Park in Rotterdam 
 

 

Stichting het Park in Rotterdam is opgericht op 17 januari 2022 en heeft op termijn 

de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

 

1. Naam 
Stichting het Park in Rotterdam 

  

2. RSIN 
863542499 

 

3. Contactgegevens 
Parkstraat 4 

3016 BD Rotterdam 

info@hetparkinrotterdam.nl 

www.hetparkinrotterdam.nl 

 

4. Doelstelling 
Stichting het Park in Rotterdam heeft conform de statuten ten doel het, als 

algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake 

rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, om alle bewoners 

en bezoekers van Rotterdam te verwelkomen en te laten genieten van de natuur en 

activiteiten in dit Rotterdamse park. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel 

het maken van winst. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter of 

aan hen die deel uitmaken van haar organen 

 

5. Beleidsplan 
Het beleid van Stichting het Park in Rotterdam is er op gericht haar doel te bereiken 

door een hoge kwaliteit te realiseren voor de uitvoering van onderhoud en beheer, 

programmering, communicatie, fondsenwerving en de verbinding met de stad. 

 

6. Bestuurssamenstelling 
De bestuurders zijn: 

F. P. Balvert (voorzitter) 

N. N. Jessurun 

A. J. N. Kolsters 

G. C. Smulders 

D. J. van der Have 

 

7. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de stichting is dusdanig ingericht dat de juiste mensen 

kunnen worden aangetrokken en in dienst blijven en dat de stichting in staat is om 

haar doelstellingen zo goed mogelijk na te streven. Het beloningsbeleid richt zich er 

op dat het personeel zich inzet voor de belangen van de stichting. Integriteit en 

soliditeit staan hierbij voorop. Het beloningsbeleid is transparant en toepasbaar 

qua structuur en methodiek op alle medewerkers. De stichting kent geen 

bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkering en stelt geen leaseauto’s en 

dergelijke ter beschikking. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen 

vergoeding. 
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8. Balans en staat van baten en lasten 
Jaarlijks zal de stichting een balans en staat van baten en lasten met toelichting 

publiceren. Het eerste volgende verslag wordt uiterlijk op 30 juni gepubliceerd. 


