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De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 
 
Het doel van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud is om historisch, architectonisch, 
stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied Hillegersberg-
Schiebroek-Terbregge te behouden en zo mogelijk te herstellen. De vereniging spant zich in om de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving te bevorderen. Het behoud van 
cultureel erfgoed is daarbij een belangrijke voorwaarde.  
 
Daartoe inventariseren en waarderen we die betekenisvolle elementen in het gebied en honoreren 
goede voorbeelden met een oorkonde en een schildje. We zijn een gerespecteerd adviesorgaan 
en gespreks- en samenwerkingspartner voor zowel particulieren als overheden. We treden naar 
buiten door bijeenkomsten en excursies te organiseren en boeken en brochures uit te geven. 
Daarnaast hebben we een eigen tijdschrift en verzorgen we  een actuele website. Ook op sociale 
media zijn wij actief om ons werk de nodige aandacht te geven. 
 
We willen op de ingeslagen weg doorgaan, en de komende jaren onze inzet op bouwkundige 
kennis versterken. Daarnaast zien we ook mogelijkheden om met digitale hulpmiddelen ons werk 
te verbeteren. Communicatie zien we als een belangrijk aspect om draagvlak te creëren en te 
behouden. De vereniging wordt gedragen door onze leden en bekendheid van ons werk kan 
effectief bijdragen aan het bereiken van onze doelen. Versterking van onze communicatie is een 
van onze speerpunten, waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. 
 
De wijze van verwerving van inkomsten 
 
De voornaamste bron van inkomsten is op dit moment de contributie van onze leden. Daarnaast 
geven we boeken uit. Wij willen deze inkomstenbronnen uitbreiden met fondsenwerving. 
 
Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
 
Het vermogen van de vereniging wordt risicomijdend op een spaarrekening beheerd en op de 
balans geactiveerd.  
Het vermogen aan de passiva zijde van de balans bestaat, naast incidentele 
bestemmingsreserves, uit de algemene reserve en het publicatiefonds. In het publicatiefonds 
worden jaarlijkse het saldo van de opbrengst van de verkochte boeken en de productiekosten 
ondergebracht en dient derhalve als een fonds waaruit de productie van nieuwe boeken wordt 
gefinancierd. 
 
De bestuurders doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen bezoldiging. 
 
Overige gegevens 
Bedrijfsgegevens 
Bedrijfsnaam:   Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) 
e-mailadres:   secretaris@vsw.biz 
Whatsapp:   0647188147 
Factuur e-mailadres:  penningmeester@vsw.biz 
Website:  https://www.vsw.biz/  
KvK Rotterdam: 40341311 
IBAN:    NL50 INGB 0003 8803 81 
RSIN:    806760175 
 
Bezoekadres  
Ringdijk 43, 3052KS Rotterdam 
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