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    Slavernijmonument aan de Lloydkade Rotterdam  

 

Voorwoord   
 

De stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) vindt zijn ontstaan in het jaar 2001, 

kent een doorstart in 2013 en staat nu in 2019 voor de uitdaging om het opgebouwde programma, 

netwerk en de goede naam vast te houden en uit te bouwen naar de toekomst. 

Voor het bestuur ligt er een belangrijke uitdaging om te zoeken naar uitbreiding van capaciteit en 

middelen om aan de toenemende maatschappelijke vraag te kunnen te blijven voldoen. 

Daarom is in het afgelopen jaar naast alle standaard activiteiten – verderop in dit verslag beschreven 

– veel aandacht besteedt aan het schrijven van ons Beleidsplan 2020-2024 ‘ Op koers naar de 

toekomst ’ dat als input gaat dienen voor de aanvraag van een subsidie in het kader van het Kunst- 

en Cultuurplan 2021-2025 van de stad Rotterdam. 

Dankzij de goede samenwerking en steun van onze netwerkpartners – en mede dankzij ons team 

enthousiaste, trouwe en zeer betrokken vrijwilligers – heeft GVGT in 2019 net als in voorgaande 

jaren een kleurrijk en gevarieerd palet aan initiatieven ontplooid. 

In dit jaarverslag 2019 vertellen we u over de activiteiten en behaalde resultaten in het afgelopen 

jaar. U mag erop rekenen dat Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst GVGT en haar 

vrijwilligers zich ook in de komende jaren hiervoor zullen blijven inspannen.   

Wij wensen u veel leesplezier.   

Rotterdam, mei 2020  

 

Voorzitter Bestuur GVGT   Secretaris Bestuur GVGT  

Carlos Gonçalves          Kees van Pelt  
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Bestuursverslag  

 

Het Beleidsplan 2020-2024 ‘ Op koers naar de toekomst ’ beschrijft het ontstaan van de stichting, de 

tussenliggende periode tot aan 2019 en vervolgens wordt een koers uitgezet naar een brede 

professioneler organisatie uitgaande van een bijgestelde missie en visie. 

 

Missie, Visie, Kernwaarden 
Kijkend naar de toekomst heeft de stichting een daarbij behorende missie geformuleerd vanuit een 

heldere visie. Er zijn vijf kernwaarden die wij daarbij voorstaan. 

Missie GVGT   

1. Het door middel van kunst en cultuur, dialoog en educatieve activiteiten zichtbaar maken van 

geschiedenis en hoe onverwerkte, controversiële geschiedenissen, zoals slavernij, (post)koloniale en 

andere conflicten doorwerken in het heden en bijdragen tot vervreemding binnen en tussen 

groepen, en  

2. Het faciliteren van “gesprek”, in de breedste betekenis van het woord, als leeromgeving om 

bij te dragen aan bewustwording en begrip, erkenning en verzoening binnen en tussen groepen. 

 

Visie GVGT 

Mensbeeld 

Mensen worden gevormd door hun omgeving: door kennis en door “verhalen”; Verhalen over 

zichzelf/ eigen groep en over “anderen”. Zonder te willen somberen... mensen hebben behoefte aan 

zekerheden en proberen onzekerheid te reduceren. 

Samenleving 

Hoe ga je als samenleving om met die onzekerheden? Hoe bied je perspectief? Bekende instituties 

zoals kerk en overheid bieden beperkt zekerheden. Ideologieën evenmin. Mensen leven in een 

complexe wereld, met grote onderlinge verschillen qua welvaart/kansen/vooruitzichten. Nederland 

is een land dat veel inwoners veel zekerheden biedt (o.a. rechtstaat, werk, sociale zekerheid) en 

tegelijkertijd leven er bij veel mensen veel onzekerheden, variërend van financieel- economisch 

(inkomen/ pensioen) en klimaat, tot de islam, Europese eenwording, migratie, e.a.. 

Rotterdam 

In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen; ruim 20% heeft een migratieachtergrond (westers en 

niet-westers, 1e en 2e generatie). In Rotterdam wonen bijna 640.000 mensen; 51% heeft een 

migratieachtergrond en hier zijn 3e en 4e  generatie inwoners met een (niet- westerse) achtergrond 
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meegerekend bij “Nederlands”. Rotterdam ontwikkelt naar een “superdiverse stad” d.w.z. een stad 

waar iedereen een minderheid is en iedereen Rotterdammer is.  

Rotterdam is een havenstad met een historie en een toekomst. Een havenstad die vroeger in dienst 

stond van wereldwijde koloniale en slavenhandel, waarvan de geschiedenis niet - of maar half - is 

verteld. Een havenstad die in de 20ste eeuw uitgroeide tot grootste haven van Europa door de 

verwerking van  natuurlijke hulpbronnen (uit andere continenten). Zowel vroeger als nu een 

thuishaven is van mensen uit alle continenten van de wereld. 

Wat is nodig  

In de meeste marketingslogans wordt de superdiversiteit gezien als iets waar we trots op zijn, maar 

in de meeste boardrooms wordt diversiteit vooral benaderd als een probleem. Een van de grote 

onzekerheden. Er is echter overstelpend veel kennis over diversiteit beschikbaar, bij gewone 

inwoners, bij professionals, bij wetenschappelijke instituten, in boeken. Maar de toegang tot die 

kennis is beperkt/conditioneel, er is te weinig overdracht van kennis, er is te weinig gesprek tussen 

mensen, we omarmen het te weinig.  

Wat kan dat faciliteren 

Het bij elkaar brengen van kennisdragers en kennisvragers, het creëren van veilige ruimte voor 

ontmoeting en gesprek; GVGT gaat een energie toevoegen aan Rotterdam, energie die er wel is... 

maar nu nog onvoldoende loskomt, of soms in onverschilligheid of boosheid loskomt...  

Rotterdam heeft niet “af en toe” een gesprek nodig, of een dialoog, maar permanent!  

Kernwaarden GVGT 

1. Inclusief. Van en voor alle Rotterdammers, iedereen is welkom. Er is ruimte voor meerdere 

stemmen, ook van bezoekers met verschillende politieke overtuigingen; dus ruimte voor “linkse en 

rechtse kerk”; hoger en lager opgeleiden; mensen met en mensen zonder migratieachtergrond enz. 

We ontwikkelen methodieken van “in gesprek gaan” die meerdere perspectieven gelijkwaardige 

ruimte bieden in het gesprek; en bewaken hierbij de normale omgangsvormen.  

2. In 1 adem hiermee, respect. Respect voor mensheid, de ander, en diens perspectief op 

geschiedenis, heden en toekomst.  

3. Gelijkwaardigheid. Wij werken als organisatie niet top-down, maar door interactie met de 

samenleving zoeken we continu naar de thema’s die een podium zoeken. Het gaat ons niet om de 

sensatie van het debat, met als doelstelling polariserende standpunten, meningen, opwinding, 

controverse, maar de sensatie van het gesprek vanuit gelijkwaardigheid, de interactie, het leren 

luisteren. 

4. De wederzijdse nieuwsgierigheid en interesse, waarin de mogelijkheden van voortschrijdend 

inzicht en groei tot uiting komen; samen onderzoeken. 

5. Rechtvaardigheid: we voelen aan dat mensen zoeken naar een gevoel van rechtvaardigheid. 

Dit is een van de moeilijkste begrippen. En ook een van de belangrijkste voor een samenleving. 
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Programma 2019 
 

Het programma is opgebouwd uit herdenkingen, educatieve en culturele activiteiten. Door GVGT is 

een eigen kernprogramma gerealiseerd waarbij werkgroepen van vrijwilligers verantwoordelijk zijn 

voor de verschillende onderdelen. Rondom het kernprogramma programmeerden andere partijen 

culturele activiteiten die erop aansluiten waarmee een stadsbreed totaalprogramma ontstaat en een 

breder scala aan doelgroepen is bereikt. In 2019 heeft GVGT met een aantal partners structurele 

samenwerkingsafspraken of intenties vastgelegd.  

Bestuur  
Het bestuur in 2019 is als volgt samengesteld: 

Voorzitter   Carlos Goncalves 

Secretaris   Kees van Pelt 

Penningmeester  Shirley Lansdorf 

Bestuurslid communicatie Debbie van de Woerd  

Onder leiding van de voorzitter heeft het bestuur het vergaderproces geprofessionaliseerd en het 

werkproces ten aanzien van de totstandkoming van de programmering verbeterd. Een nieuw 

bestuurslid, Debbie van de Woerd is benoemd en daarnaast draaien vanaf het najaar 4 

kandidaatsbestuursleden, Joan Mertodirjo, Mijiza Jonas, Lidwien Yap en Tarik Colina  mee in de 

bestuursvergaderingen. Deze zijn een goede aanvulling op het huidige bestuur en brengen stevige 

bestuurlijke ervaring of talent mee.  

Het bestuur vergadert ongeveer twaalf maal per jaar, soms ook samen met de eigen GVGT-

programmeurs. Veel vaker overleggen zij via de telefoon, mobiel, email of app, over alle besluiten en 

uitvoeringsdaden, groot en klein, die nodig zijn om de activiteiten te realiseren.   

Programmeurs  
Het bestuur krijgt input voor ideeën, concrete voorstellen en projecten van de programmeurs: 

Harlow Brammerloo en Wim Reijnierse voor GVGT en – voor wat betreft de gedeelde 

verantwoordelijkheid, de organisatie van het jaarlijkse Keti Koti Rotterdam – van Ronald Verweij voor 

Kabraneti en Guno Zwakke van KetiKotiConnect.   

Werkgroepen en vrijwilligers 
De activiteiten en projecten van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst worden in 

belangrijke mate gepland, voorbereid en uitgevoerd door de werkgroepen onder leiding van de eigen 

programmeurs. Tot slot telt de Stichting GVGT zo’n 25 zeer trouwe, toegewijde en gemotiveerde 

vrijwilligers. Ook die komen soms met voorstellen aan het bestuur voor concrete projecten.  
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Activiteiten en behaalde resultaten  

21 maart 2019: Internationale dag tegen racisme en discriminatie 
GVGT verzorgde een dialoogtafel tijdens de conferentie georganiseerd door onze partner RADAR. 

1 juni 2019: Keti Koti & Verhalencafe Echt Rotterdams Erfgoed 
Georganiseerd door programmeur Wim Reijnierse i.s.m. Museum Rotterdam/ Programma Echt 

Rotterdams Erfgoed 

Omdat Keti Koti in 2018 was bestempeld tot Echt Rotterdams Erfgoed, volgde al snel de uitnodiging 

om een Verhalencafé te verzorgen in Museum Rotterdam. Op zaterdag 1 juni 2019 organiseerde Keti 

Koti Rotterdam samen met Echt Rotterdams Erfgoed het verhalencafé ‘Black Heritage – let’s talk, 

learn & Celebrate”. Met een volgepakt Museum Rotterdam fungeerde deze middag ook als aftrap 

van de Keti Koti maand 2020 met o.a. de Lecture, de Herdenking, de Bigi Spikri, Kabra Neti en 

festival. Op deze middag werden daarnaast verhalen verteld van de Rotterdamse Gemeenschap met 

Afrikaanse roots: Chando Graciosa bracht funana, Carlos Goncalves over Morabeza Records, Vany 

Hooi over Dia di Tula, Mara Michels over Black Achievement Month, Nyanga Weder & Surya 

Nahumury over “welke sporen horen we?” . Het geheel werd opgeluisterd door zangeres Wendy 

Texeira. De reacties van de  bezoekers waren zeer positief. Aanleiding voor de organisatie om deze 

vorm van samenwerking met Museum Rotterdam, ook in 2020 voort te zetten. 

15 juni 2019: Excursie Nationaal Archief 
Georganiseerd door GVGT/ Wim Reijnierse en HGR/ Nationaal Archief/ Tim de Haan 

Op zaterdagmiddag 15 juni organiseerden GVGT en Historisch Genootschap Roterodamum een 

dagexcursie naar het Nationaal Archief. Aan deze excursie werd deelgenomen door ongeveer 15 

deelnemers. Onder begeleiding van Wim Manuhutu (directeur van het Migratiemuseum Den Haag) 

en Paul van de Laar (directeur van Museum Rotterdam) werd de tentoonstelling  Topstukken in 

perspectief  bezocht met daarbij speciale aandacht voor de stukken rond de Curaçaose 

slavenopstand van Tula (september/oktober 1795), de afschaffing van de slavernij (1 juli 1863), de 

soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (27 december 1949) en de onafhankelijkheidsverklaring van 

Suriname (25 november 1975). Aansluitend gaven Wim Manuhutu en Paul van de Laar een mini-

college over deze stukken, de context ervan en de relatie met het heden. Zeer leerzame en 

aangename activiteit.  

23 juni 2019: Masterclass mesticagem met Catia Antunes 
Georganiseerd door de werkgroep Kaap-Verdië, onder leiding van Estela de Veiga 

26 juni 2019: Keti Koti Lecture door Wayne Modest  
Georganiseerd door de Werkgroep Keti Koti Lecture o.l.v. Wim Reijnierse i.s.m. RADAR, Dona Daria 

en Hogeschool Rotterdam 

De Keti Koti Lecture 2020 is verzorgd door Wayne Modest met als titel “Another future is possible”. 

De interactie met de zaal werd gemodereerd door Evita de Roode. Stadsdichter van Rotterdam Dean 

Bowen bracht een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht ten gehore. Het aantal bezoekers 

van de Lecture bleef dit jaar iets achter bij de verwachting met ongeveer 90 bezoekers.  
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27 juni 2019: Creole  
Georganiseerd door Leeszaal West i.s.m. Concrete Blossom en GVGT/ Koert Sauer 

Dit bijzondere samenwerkingsverband leidde tot een bijzonder programma gericht op het 

onderzoeken van thema creolisering. Taalwetenschapper Bart Jacobs hield een skype-college over de 

nauwe verwantschap tussen het Kaapverdische Crioulu en het Curacaose Papiamento. Dichteres 

Neusa Gomes vertolkte een gedicht, begeleid door DJ Koert Sauer. Schrijver Frank Ferdinand 

presenteerde zijn boek “Toontaal” over de herkomst van bekende Surinaamse liedjes.  Afu-Sensi 

bracht een rap ten gehore. Zamuda bracht een marron lied en dans. De avond, bezocht door 

ongeveer 60 bezoekers werd afgesloten met een optreden van Louis Windzak & Friends.  

28 juni 2019: Gezamenlijke Kerkdienst   
Georganiseerd door Werkgroep Gezamenlijke Kerkdienst o.l.v. Harlow Brammerloo  

De gezamenlijke kerkdienst, in het kader van de afschaffing van de slavernij, is een jaarlijks 

evenement. Dit evenement wordt door de st. GVGT georganiseerd, in samenwerking met de 

Evangelische Broeder en Zustergemeente(EBGZ), de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-

Centrum (EBGR-C), de Rooms-katholieke Parochie Petrus Donders, de Protestantse Gemeente 

Rotterdam Kralingen en de Holland Methodist Church (Congregation Rotterdam). Het thema  

vergeving stond centraal tijdens deze kerkdienst, op 28 juni.  In de hedendaagse discussie over de  

slavernij speelt het fenomeen. “officiële excuses”door de Nederlands overheid nog steeds een rol. Bij 

de keti koti herdenking in 2018 riep de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb daar toe op. Wederom 

kwam uit een Den Haag een herhaling van  de eerder betoonde spijtbetuiging over  het slavernij 

verleden. Maar hoe krijgt spijtbetuiging en/of excuses een juiste plek, zonder dat er sprake is van 

vergeving. Kan er worden vergeven en wie vergeeft wie. Allemaal indringende vragen die aan de 

orde kwamen tijdens deze plechtigheid, bezocht door circa 100 belangstellenden (buurtbewoners, 

nazaten etc. etc.) De plechtigheid werd opgeluisterd  door diverse gezelschappen en staat op 26 juni 

2020, wederom op de agenda.  

30 juni 2019: Mapping Slavery Rotterdam  
Georganiseerd door Kees Vrijdag/ Stichting Vlaggenparade i.s.m. Wim Reijnierse/ GVGT 

De Vlaggenparade aan de Boompjeskade organiseerde deze activiteit om de trots op de vele relaties 

van Rotterdam met landen over de hele wereld, te combineren met speciale aandacht voor de 

landen met wie Rotterdam door slavenhandel en slavernij is verbonden. Wethouder Richard Moti 

ontving een exemplaar van het boek “Mapping slavery Netherlands” uit handen van historici Dienke 

Hondius, Dieneke Stam en Tessa Hofland. Dichter en storyteller Paul Middellijn sloot de bijeenkomst 

af met een voordracht.  

30 juni 2019: Keti Koti Herdenking  
Georganiseerd door Werkgroep Herdenking o.l.v. Harlow Brammerloo  

Herdenking en kranslegging bij het slavernijmonument 

De herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen vond op 30 

juni 2109 plaats, op de Lloydkade in het gebied Delfshaven Rotterdam.  Centraal bij de herdenking 

staat het gedenken van de slachtoffers van de slavenhandel en slavernij in de  
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(voormalige)Nederlandse koloniën. In Suriname en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk werd de 

slavernij formeel  op 1 juli 1863 afgeschaft. 

De plechtigheid ving aan met een optreden op Apinti drum van Hede Kabiteni (Hoofd kapitein)Mutu 

Poeketie en basja Guno With, gevolgd door optredens van het koperkwintet der Marinierskapel, het 

mannenkoor Maranatha, Steelpans. Burgemeester Ahmed Aboutaleb hield een toespraak en legde 

een krans. Verder legden diverse maatschappelijke organisaties en individuen, kransen en 

bloemstukken. In de toespraak van de burgemeester riep hij wederom de Nederlandse regering op, 

om excuses aan te bieden voor het slavernij verleden. 

Speciale dank gaat uit naar Koert Sauer die Kees van Pelt heeft vervangen voor het begeleiden van de 

technische invulling van de 2019 versie van de herdenking. 

De plechtigheid werd bezocht door circa 375 personen bestaande uit vertegenwoordigers van 

maatschappelijke groepen, ambassades en consulaten, verder diverse belangstellenden. 

 

  

Het Slavernijmonument verbeeldt met vier dansende gestalten die hun ketenen breken (Keti Koti) het einde van de 

slavernij. De plek waar het kunstwerk staat is even symbolisch: vanaf de Lloydkade aan de Müllerpier vertrokken in 

vroegere tijden de Nederlandse handelsschepen met hun handelswaar (vooral vuurwapens, buskruit, ijzer en 

textiel) richting West-Afrika om daar tot slaafgemaakten op te halen en die als handelswaar naar de Nederlandse 

koloniën in de West te transporteren. Beladen met suiker, koffie, katoen en tabak keerden de schepen terug naar 

het Nederland van de Gouden Eeuw: de transAtlantische driehoekshandel.  
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17 augustus 2019: Dia di Tula / Dag van Tula 
Georganiseerd door werkgroep Tula o.l.v. Wim Reijnierse, Vany Hooi en Farley Raap 

De missie voor Dia di Tula is:  Een culturele familiedag - Ter ere van Tula  Strijder voor vrijheid en 

gelijkheid - Inspiratie voor alle Rotterdammers. Het programma bestond zoals gepland uit culturele 

en educatieve/informatieve onderdelen. De opening vond plaats met een openingsdans met muziek 

van Kaha di Orgel.  Andere onderdelen:  een toneelstuk over de vrijheid en hoe in de huidige 

maatschappij men nog beoordeeld wordt op afkomst, een quiz over het slavernijverleden op Curaçao 

en over Tula. Er was Spokenword, muziek uit Cabo Verde en Tambu uit Curaçao bracht het publiek 

aan het dansen. Kinderen konden worden geschminkt en er waren voor hen 3 workshops: djembe 

bespelen, dans en sieraden maken. In de foyer waren er kraampjes aanwezig. Ondanks de regen was 

de Dia di Tula beter bezocht dan verwacht met 261 betalende bezoekers. De meeste bezoekers 

waren afkomstig uit Rotterdam, maar ook uit andere gemeenten. De doelstelling van “family day” 

werd waargemaakt door de aanwezigheid van senioren, gezinnen met kleine kinderen, volwassenen 

en jongeren. 

28 oktober – 16 december 2019: cursus geschiedenis 

Georganiseerd door GVGT i.s.m. Wereldmuseum 

In het najaar vond de 4e editie plaats van de cursus over het nederlandse koloniale en 

slavernijverleden; de tweede keer in en i.s.m. het Wereldmuseum. De cursus was wederom 

volgeboekt. De volgende docenten hebben hun medewerking verleend: Eline Rademakers, Catia 

Antunes, Alex van Stipriaan, Nancy Jouwe en Valike Smeulders. De cursisten kregen een rondleiding 

door de expositie Dossier Indie. De cursus werd afgesloten met een openbaar gesprek. Onder de 

noemer “Breaking the silence” gingen cursisten en bezoekers met elkaar in gesprek, gemodereerd 

door Sonya Dias. Wayne Modest was aanwezig als inspirator van deze middag. 

6 november 2019: masterclass Sinterklaasviering 
Organisatie GVGT/ Wim Reijnierse i.s.m. Stichting Marges/ Eelco Kramer en Stichting RADAR 

Voor onze geschiedenis-cursisten hebben we een special georganiseerd over de geschiedenis van de 

Sinterklaasviering en het zwartepietendebat in Nederland.  

19 november 2019: vrijheidstour Albeda 
Op uitnodiging van ROC Albeda hebben we een les gegeven over Keti Koti in het kader van de 

Vrijheidstour, een programma waar in het schooljaar 2019-2020 jongeren op alle locaties van Albeda 

meedoen. Deze les is voorbereid door een werkgroep bestaande uit: Estela da Veiga, Mijiza Jonas, 

Joyce Adams en Wim Reijnierse.  
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Jaarrekening 2019  
 

Balans per 31 december 2019 
 

Balans Begin 1-1-2019 Eind 31-12-2019 
 

Banksaldo €   14.770,61  
 

Reservering Historie010 € 1  0.000,00 €    9.960,47 
 

Eigen besteedbaar vermogen 
in 2020 

€     3.461,52  
 

Totaal (tegoed) banksaldo  €  13.421,99 
 

 

Toelichting op Balans 2019 

Voor 2019 geldt het alloceren van het project Historie010 als reservering. Het eigen vermogen kan 

ten behoeve van projecten in 2020 worden ingezet.  

 

Exploitatierekening 2019 

 
Inkomsten 

  
Uitgaven 

 

Saldo 1 -1-2019  €     14.770,61 
   

Herdenking  €       5.962,89 
 

Herdenking  €       5.756,42 

Lezing  €       2.800,00 
 

Lezing  €           511,00 

Kerkdienst  €       2.982,62 
 

Kerkdienst  €           474,00 

Communicatie  €     15.200,00 
 

Communicatie  €     14.871,66 

Tula  €       6.498,00 
 

Tula  €     11.340,23 

Geschiedeniscursus  €       7.132,67 
 

Geschiedeniscursus  €        3.661,77 

Donatie via st Mollie  €               9,65 
 

Historie010  €        9.960,47 

Boekverkopen   €             55,00 
 

Stichtingskosten  €       3.314,94  
      

 
Bestuurskosten  €       1.812,24  

  
 

Resultaat 2019 negatief  €       1.309,09      

Saldo 31-12-2019 €      13.421,99    
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Toelichting bijzonderheden op de exploitatierekening 2019 

1. Voor de post Tula moeten toegezegde subsidies voor een totaal van € 5.000,00 nog 

binnenkomen in 2020. 

2. Voor de post Kerkdienst geldt dat bij de inkomsten collecte opbrengsten van voorgaande 

jaren zijn opgenomen die in 2020 nog aan goede doelen zullen worden uitgekeerd. Deze post 

wordt in volgende jaren daarvoor opgesplitst.  

3. Voor de post Geschiedeniscursus geldt dat in 2019 nog een bijdrage van € 4200,00 uit 2018 is 

binnengekomen. 

4. Voor de post Historie010 geldt dat in het kader van een onderzoek naar een andere invulling 

van de subsidie, onkosten zijn gedeclareerd. 

5. Voor de post Stichtingskosten geldt dat deze is opgelopen vanwege het schrijven van een 

meerjarenbeleidsplan en de aanloop naar een subsidieaanvraag in het Kunst en Cultuurplan 

2021-2024 van de stad Rotterdam 

6. Dit laatste heeft geleid tot meer vergaderingen en papier/drukwerk dat zich laat vertalen in 

oplopende bestuurskosten. 

 

Subsidies en donaties ontvangen in 2019 
 

Subsidie/donatie Bedrag Bestemming 

Rotterdam Festivals €    13.000,00 Communicatie KetiKoti festival 

Stichting Radar €         700,00 Bijdrage Lecture 

Stichting Dona Daria €         700,00 Bijdrage Lecture 

Hogeschool Rotterdam €         700,00 + nabetaling  
€         700,00 uit 2017 

Bijdrage Lecture 

Gemeente Rotterdam €      5.817,93 Herdenking 

St. Opzoomer mee €         940,00 Bijdrage Gezamenlijke kerkdienst 

Gemeente Rotterdam €      1.250,00 Kerkdienst, nabetaling uit 2018 

Gemeente Rotterdam €      3.500,00 Tuladag 

Gebied Feijenoord €      1.500,00 Tuladag 

St. Volkskracht €      2.500,00 (toegezegd ) Tuladag 

Prins Bernhardfonds €      2.500,00 (toegezegd ) Tuladag 

Wereldmuseum €      4.200,00 Geschiedeniscursus, nabetaling 
uit 2018 
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Contactgegevens  
 

Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst GVGT   

Vestigingsplaats   Rotterdam  

Kamer van Koophandel   24337677  

Bestuur 2018   Carlos Gonçalves (voorzitter) 
Kees van Pelt (secretaris)  
Shirley Lansdorf (penningmeester)   

     Debbie van der Woerd (communicatie) 
 

Secretariaat     C.H.A. (Kees) van Pelt 
Fazant 44 
3191 DB Hoogvliet  

  

Telefoon    010 – 438 66 67  

Emailadres    gvgtrotterdam@gmail.com  

Bankrekening nummer  NL 85 ABNA 0464 1677 95     

Website Stichting GVGT https://www.ketikotirotterdam.nl/  
tevens Keti Koti Rotterdam     
 

Facebook   https://www.facebook.com/GedeeldVerledenGezamenlijkeToekomst 

Emailadres KetiKoti Rotterdam info@ketikotirotterdam.nl 

  

Dank 
Onze grote dank gaat uit aan alle sponsors, donateurs, helpende handjes en aan alle trouwe, 

toegewijde en zeer betrokken vrijwilligers zonder wie dit alles niet tot stand zou zijn gekomen! 

https://www.facebook.com/GedeeldVerledenGezamenlijkeToekomst
mailto:info@ketikotirotterdam.nl

