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Doel
Het Nut Rotterdam heeft ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en
gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van enige levensbeschouwelijke, politiek of
economische groepering en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Voorts heeft het Nut
Rotterdam ten doel het besturen, respectievelijk beheren van andere stichtingen en fondsen.
De stichting tracht deze doelen te bereiken langs de weg va onderwijs, opvoeding,
volksontwikkeling en andere vormen van maatschappelijk en cultureel werk, onder meer door de
verstrekking van (studie)beurzen, particuliere leningen en giften.
Fonds
Het fonds van de stichting bestaat uit:
Het algemene vermogen van de rechtsvoorganger van de stichting;
waarin op is gegaan:
o het vermogen van de Vereniging bestaande uit het Baartz van Hallfonds, het Arts
van Leerfonds;
o het vermogen van de Stichting Jan Nieuwenhuyzen Fonds
Vergoedingen, giften subsidies en donaties aan de stichting;
Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
Rente-inkomsten en baten uit beleggingen.
De waarde van het vermogen van het fonds bedraagt thans ca € 1,3 Mio
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4
jaar en wordt thans gevormd door:
De heer Frank Roos, Voorzitter
De heer Gijs van Lookeren Campagne, Penningmeester
Mevr M.M. van den Brandeler, Secretaris
Mevr A.E. Huizinga-Van der Stap, lid

Beleidsuitgangspunten:
De stichting streeft naar ‘volksverheffing’ in de ruimste zin van het woord in de regio Rotterdam
voor te zetten, waarbij zij zich met name richt op educatieve projecten die een duurzaam, althans
niet-tijdelijk karakter hebben. De stichting zoekt actief naar (nieuwe) manieren van het bereiken
van haar doelstellingen en zoekt de dialoog met organisaties die actief zijn op de gebieden die
binnen haar doelstellingen liggen in de regio Rotterdam.
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De stichting streeft ernaar ca 5-10 verschillende projecten van organisaties in de regio Rotterdam
te ondersteunen, waarbij zij één van de donateurs is, met donaties van € 1.500 - € 3.000, zonodig
ook meerjarig, met een totaal bestedingsbudget op jaarbasis hiervoor van ca. €15.000.

Voorts organiseert de stichting sinds 2005 jaarlijks één of meer lezingen (www.nutslezing.nl) om
het algemene publiek in Rotterdam te bereiken. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd.
***
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