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Voorwoord Voorzitter

2018 was voor stichting DC Community Market (hierna DCCM) een bewogen jaar. Na onze opstart in
2017 op de locatie “Ferro” kregen we in juni 2018 te horen dat we uit het pand moesten, vanwege
een andere bestemming vanuit de gemeente Rotterdam voor het kantoorpand. Wij wisten dat dit
nieuws een keer zou komen maar hadden gehoopt om nog een tijdje gebruik te kunnen maken van
het pand en het terrein daar de kringloopwinkel juist goed begon te draaien. Gelukkig dacht het
Havenbedrijf Rotterdam met ons mee en konden we een ander terrein in Rotterdam West
overnemen, later in dit jaarverslag meer hierover. De opbouw en verbouw van deze locatie heeft tijd
nodig waardoor we niet direct de winkel konden verder zetten. Dit heeft ons er toe bewogen om een
(tijdelijke) andere locatie voor de winkel te zoeken. Deze is gevonden in Rotterdam Zuid, waarbij er
zelf voor 10 jaar een huurcontract is getekend. Dit betekend dat de Stichting 2 locaties heeft waarbij
we de stad nog beter kunnen helpen.
In augustus 2018 zijn we begonnen met de verhuizing naar de Plompertstraat 16 in Rotterdam Zuid.
Dit is een mega project geweest waarbij iedereen onder druk heeft gestaan die er bij betrokken was.
Veel respect voor onze vrijwilligers die zich fantastisch hebben ingezet om deze transitie te voltooien.
In November 2018 konden we de deuren weer openen voor onze klanten. In 2019 zal de marketing
uitrollen en de winkel verder aangekleed gaan worden. We gaan er van uit dat we weer net zo’n
mooie en fijne winkel neer kunnen zetten waarbij de Rotterdammers met plezier komen. Ook het
terrein in Rotterdam-West zal opgebouwd worden. De invulling hiervan zullen wij in 2019 aan u
communiceren.
Onze verdere resultaten, plannen en cijfers kunt u in dit jaarverslag terug lezen. Wij hopen u in 2019
op onze nieuwe locaties te zien!
Sterker door strijd vanuit saamhoorigheid!

Dennis Terlouw
Voorzitter Stichting DC Community Market

I.

Organisatie

Stichting DCCM is in 2017 opgericht door A.J. Terlouw en E. Nelisse. De stichting is met 0 kapitaal
begonnen en heeft via haar inkomsten uit verkoop van 2e hands goederen de stichting
uitgebouwd.
Stichting DCCM werkt zonder beloningen aan het bestuur. Daarnaast vraagt de Stichting geen
subsidies in welke vorm dan ook aan.
Vanwege de jonge leeftijd van de Stichting is de organisatie plat, zoals het organigram hieronder
laat zien. In 2019 hopen we een community manager voor de kringloopwinkel aan te nemen.
Daarnaast zullen er voor de locatie Rotterdam-West ook vacatures komen welke ingevuld
moeten worden.

II. Missie van de Stichting
Zoals in de statuten vermeld staat zet Stichting DCCM zich in om het welzijn van Rotterdammers
te bevorderen. Dit in de ruimste zin van het woord.
Er zijn veel verschillende problemen in de stad aanwezig. De Stichting wil zich inzetten om een
aantal van deze problemen te verlichten. Waarbij de focus op ligt zijn o.a. armoede, eenzame
ouderen, statushouders, werkt-trajecten. De Stichting werkt met een aantal projecten, waarover
later in dit verslag meer en heeft samenwerkingen afgesloten met een aantal andere instanties
zoals Kledingbank Rotterdam, Vluchtelingenwerk Rotterdam, Sint voor elk Kind, Stem zonder
gezicht en Heilige Boontjes Koffie. Hierdoor kunnen we samen bouwen aan een nog mooiere
stad.
Daarnaast wil DCCM vooral een plek zijn waar mensen graag samenkomen. Door de handen in
één te slaan kunnen we ver komen. Het motto van de Stichting is dan ook Sterker door strijd
vanuit saamhoorigheid.

III. Vrijwilligers
Stichting DCCM werkt op dit moment enkel met vrijwilligers. De vrijwilligers die werkzaam zijn in
de kringloopwinkel bestaan uit een mix van jong en oud. Sommige van onze vrijwilligers zijn met
pensioen en zetten zich graag in voor de stad. Daarnaast lopen er enkele jongeren in het leer-,
werkplan wat de Stichting kan verzorgen. Hierbij wordt eerst het talent gescout, eventueel een
cursus gevolgd en daarna geplaatst bij één van de bedrijven uit het netwerk van de Stichting.
Bevalt dit van beide kanten, na een proeftijd, krijgt de desbetreffende persoon een contract
aangeboden of kan als ZZP-er aan de slag, waarbij de Stichting nazorg verleent. De derde groep
die bij ons vrijwilliger zijn, zijn de statushouders uit het project Fix ’N Fiets. Sommige werken aan
de fiets welke ze krijgen na een tegenprestatie, anderen draaien mee in het proces van de
kringloopwinkel.

IV. Uitstroom vrijwilligers 2018
In 2018 zijn een aantal van onze vrijwilligers uitgestroomd door verschillende redenen. Hieronder
vind u de aantal personen die is uitgestroomd.

2 personen

ZZP-er

5 personen

Betaald werk

4 personen

Gestopt vanwege verhuizing – afstand

14 personen

Voltooiing project Fix ’N Fiets

6 personen

Gestopt door diverse redenen

1 persoon

In traject Heilige Boontjes

V. Projecten
Stichting DCCM werkt mee aan diverse projecten welke aansluiten bij het gedachtengoed van de
Stichting.
Project Fix ‘N Fiets
In 2018 zijn we begonnen met het Project Fix ’N Fiets. Een samenwerking van Stichting DCCM,
Vluchtelingenwerk Rotterdam, Rotterdamse Uitdaging, Woonstad, Woonbron en Seezer. De
bedoeling van het project is om de statushouders mobieler te maken en ze te laten intregeren in
een stad als Rotterdam.
De statushouders melden zich bij Vluchtelingenwerk aan om mee te doen aan het project welke
bij Stichting DCCM plaatsvind. Na een korte intake wordt gekeken of de persoon zelf de fiets op
kan knappen onder begeleiding van onze fietsenmaker of dat deze in het proces van de
kringloopwinkel geplaatst wordt.
De fietsen worden aangeleverd door Woonstad, Woonbron en SSH. Dit zijn fietsen welke bij
galerijen of elders worden verwijderd. Deze worden 3 maanden in de opslag gezet. Mocht de
eigenaar de fiets terug claimen. Gebeurd dit niet zal de fiets gedoneerd worden aan Stichting
DCCM waarbij deze worden opgeknapt tot een veilige en goedwerkende fiets.
Na 3 maanden, 1 dag in de week mee te hebben gelopen krijgen de participanten de fiets in
bezit. Hierbij kan eventueel fietsles gegeven worden om zo ook een veilige situatie in de stad te
realiseren. De overige fietsen worden verdeeld onder statushouders die elders een
tegenprestatie hebben geleverd.
In juli 2018 is ook de eerste uitdeeldag geweest waarbij zo’n 25 statushouders een fiets in bezit
hebben gekregen. Vanwege de verhuizing heeft het project even stilgelegen maar deze wordt in
2019 weer opgepakt.

Beddenproject S.S. Rotterdam
In juli 2018 werd Stichting DCCM benadert door de Kledingbank Rotterdam (west) om mee te
doen aan een beddenproject vanuit de S.S. Rotterdam.
Het hotelschip de S.S. Rotterdam heeft de bedden van de hotelkamers vervangen en wilde wat
doen met de oude, nog goede box-springs. S.S. Rotterdam had graag gezien dat deze bedden bij
mensen terecht komen die dat echt nodig hebben. Via Kledingbank Rotterdam, welke al met
verwijsbrieven vanuit de gemeente Rotterdam werkt konden gegadigden zich aanmelden bij de
instantie waar zij hulp van krijgen. Na goedkeuring zou het bed door Trevvel of Stichting DCCM
geleverd worden.
Stichting DCCM heeft er ook voor gezorgd dat de bedden uit het schip zijn gekomen. Een aardige
klus door alle smalle gangetjes en uitgangen. Uiteindelijk hebben we met behulp van
transportbedrijf de Kreek die dit kosteloos heeft uitgevoerd de bedden naar onze opslag kunnen
brengen. Wederom maakte de verhuizing het niet makkelijk om het project uit te blijven voeren.
Gelukkig heeft uiteindelijk met hulp van Trevvel, Magis010 en de Kledingbank iedereen zijn of
haar bed ontvangen waardoor er 500 Rotterdammers eindelijk op een normaal bed liggen i.p.v.
op de grond of een kapot bed. Het project heeft in ieder geval inzicht gegeven voor Stichting
DCCM dat er een grote schrijnende armoede achter de voordeuren zit. We zullen ons dan ook
nog meer inzetten om deze kwetsbare groepen te steunen.

Weggeefactie verhuizing
In juli en augustus heeft de Stichting een weggeefactie georganiseerd waarbij we 10 (uiteindelijk 11)
mensen hebben blij gemaakt met een gratis inboedel. Via de instanties de Ontmoeting, CVD e.a. kon
er iemand die dat nodig had een gratis inboedel uit komen zoeken. Waarbij de basis mocht worden
uitgezocht. Het geluk wat dat deze mensen bracht is onbeschrijfelijk en wij zijn als Stichting erg blij
dat we deze mensen een zetje in de rug konden geven met de start van een nieuw leven.

Vrijwilligster Wil en Voorzitter Dennis samen met de gelukkigen die een inboedel mocht uitzoeken

VI. Verhuizing
Zoals gemeld moest de Stichting dit jaar haar kringloopwinkel verhuizen. In juni zijn we
begonnen om alles in te pakken. De winkel bleef nog door draaien waardoor we minder
spullen hoefden mee te nemen. In augustus hebben we officieel de deuren gesloten.
Gelukkig konden we snel in het pand in Rotterdam Zuid, waardoor we alleen in
september gesloten zijn geweest. Nadat de eerste spullen aan waren gekomen zijn we in
recordtempo de winkel op gaan bouwen om zo in november de deuren alweer te
openen. De winkel is nog verre van af maar de basis staat weer. In 2019 zal de winkel
aangekleed gaan worden. Tevens wordt er een koffiecorner met Heilige Boontjes koffie
gerealiseerd.
Aangezien de nieuwe winkel kleiner is dan de vorige hebben we een hoop goederen in
de opslag staan. Als de winkel weer gaat draaien zullen we deze voorraden door de
winkel heen laten gaan. Dit betekend dat we in 2019 minder ontruimingen en donaties
zullen aannemen. Dit om weer terug te gaan naar een stabiele basis en goed
doorlopende goederen.

De nieuwe locatie van kringloopwinkel Charlois. Plompertstraat 16, 3087 BD Rotterdam

VII. Jaarrekening

BALANS t/m 31-12-2018
Omschrijving

Activa

Passiva

Kapitaal Stichting

5.067,50

Langlopende leningen

12.402,00

Kas

119,74

Bank

52,26

Kluis

1.270,48

Debiteuren

12.400,00

Vorderingen (kortlopend)

15.500,00

Crediteuren

11.872,98

Saldo
29.342,48

29.342,48

WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018
Verlies

Eindresultaat

Winst

84,24

Toelichting:
In de eerste maanden van 2018 zien we een mooie stijging van omzetten en winst. Door
de verhuizing heeft de Stichting veel extra kosten moeten maken waardoor er weinig van
de winst overbleef. Uiteindelijk heeft de Stichting het jaar af kunnen sluiten met slechts €
84,24 verlies. Hierdoor hebben we geen donaties aan derden kunnen doen. Gelukkig
hebben we door het jaar heen onze partners kunnen helpen met goederen zoals kleding,
speelgoed en meubels. De cijfers bieden in ieder geval genoeg perspectief voor de
toekomst.

De Stichting heeft ook een borgsom á € 15.000 moeten betalen voor de locatie in
Rotterdam Zuid. Hiervoor heeft de Stichting moeten lenen bij “Vrienden van de
Stichting”. Dit betreft renteloze leningen welke terugbetaald zullen worden wanneer de
Stichting haar kapitaal weer op orde heeft.

VIII.

2019
2019 zal een druk jaar worden voor de Stichting. Allereerst zal de kringloopwinkel in
Rotterdam Zuid uitgebouwd worden. Ook de marketing zal zich in 2019 uitrollen, zodat
op korte termijn de omzetten weer op niveau zijn om kostendekkend te zijn.
In januari 2019 zal de koopakte voor de locatie in Rotterdam-West getekend worden.
Hierdoor is de Stichting eigenaar van het terrein, welke gebruikt zal gaan worden voor
culturele evenementen. De resterende maanden van 2019 zullen gebruikt worden om de
locatie naar wens op te bouwen en alle voorzieningen aan te sluiten.
Verder zal de Stichting zich wederom inzetten om mensen te helpen op welke manier
dan ook. We hopen u mooie resultaten te laten zien in het volgend jaarverslag.
STERKER DOOR STRIJD VANUIT SAAMHOORIGHEID

Stichting DCCM werkt met de volgende partners:

