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Jaarverslag 2013
De Rotterdamse Salon is een initiatief van de bewoonster in
2009 om het 18e eeuwse pand op de kaart te zetten en zo recht
te doen aan de allure van het Koopmanshuis met haar prachtige Koopmanskamer. Op 1-2-2012 is de Stichting Rotterdamse
Salon opgericht. Het bestuur bestaat uit Fleur Groenendijk als
voorzitter, Guus de Wit als penningmeester en David Dooghe
als algemeen bestuurslid. De Stichting wordt door een Raad
van Advies bijgestaan, met daarin Kees Vrijdag en Jacqueline
Veenendaal. De Rotterdamse Salon werkt met Anja Berkelaar
als projectleider/gastvrouw, vaste koks Katrien van der Eerden
en Francois Steenhuis en 1 vrijwilligster in de bediening.
In 2013 zijn in de Koopmanskamer 36 evenementen georganiseerd, met in zijn totaliteit 733 bezoekers die zich hebben laten inspireren door de 25m2 tellende historisch-monumentale
ruimte en de gastvrijheid van de Rotterdamse Salon. Topevenement was het weekend van 14/15 September 2013 met een kleine 300 bezoekers over de vloer: een continue stroom van Open
Monumentendagen bezoekers, s’ avonds een private dinner van
het managementteam van Vopak Nederland en de zondag een
fietsclub en de Rotary Delfshaven op bezoek.
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Programma vanuit
Rotterdamse Salon
Wat is een Salon? In de 17e en 18e eeuw was
het vrouwen verboden om naar de universiteit
te gaan. Om goed op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen in stad en land organiseerde
interessante en bekwame dames – madame Staël
als grote voorbeeld (1766 -1814) – Salons, dit
met de intentie ‘either to please or to educate’.
De Salonnières waren interdisciplinaire netwerkers avant la lettre, zij nodigden wetenschap,
kunst, bedrijfsleven en politiek uit. Bezoekers
lieten zich culinair en cultureel inspireren, innovatie en het vrije gedachtengoed zorgden voor
een Enlightment-klimaat. Anno 2013 probeert
de Salon eenzelfde gevoel te bewerkstelligen
bij de cultureel geïnteresseerde beau monde in
Rotterdam.
De programmering in 2013 van de Salon:
- ontbijten met Harry te Riele & Jan Peter
Bogers
- fireplace meeting met Caroline Roelants
- stadswandelingen door Noord of het Centrum
met Aad Engelfriet
- boekbesprekingen met het Biographisch Genootschap
- huiskamervoorstellingen door toneelgezelschappen: Drijfzand, Simon Versnel en het
Vermoeden
- filmcyclus geïnspireerd op het thema tegendraadse journalistiek met Jos van der Burg
- deelname aan 14 Mei viering met een luistertafel
- deelname aan de Open Monumentendagen
Pracht & Praal

Gesubsidieerd
programma
De deelgemeente Noord stelt de openstelling
voor de buurt en de stad op prijs. Kleinschaligheid hoort bij de Rotterdamse Salon en de
subsidie maakt dergelijke programma’s voor
kleine gezelschappen met fantastische sprekers
mogelijk. Met Crisis & Handel had de Salon
voor de Noorderling het volgende in petto:
- Patrick van Veen met ‘help mijn baas is geen
aap’
- Frank Schurink met gedoemanagement
- Ellen de Lange-Ros met een zaak van fans
- Jacqueline van Lopik over dode perspectieven
- Middeleeuwse maaltijd met Arthur van de
Kamp over oude riten
- Jannes Mulder met innovatieve rituelen
- Brechtje Roos met ‘frisse oren’
- Yvonne van Almaren met een introductie op
Mailchimp
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Salon d’Affaires du Nord
De Rotterdamse Salon heeft eind 2012 een competitie gewonnen en is als locatie uitverkoren
waarin op ontspannen, niet grootschalige wijze
genetwerkt kon worden, met een goed gesprek
in een historische setting. Het basisrecept was:
van, voor, door DG Noord. Het plan was om
de Salon d’Affaires du Nord in te zetten als een
ondernemend middel om reële kennis&sen op
te doen respectievelijk te maken. Ideeën van
ondernemers –gestimuleerd door verrassende
catering in een fantastische setting– koppelen
aan expertise en/of investeerders.
Op 6/6/13 is het Gratis Crisis Feest in de Salon
georganiseerd – immers de crisis is gratis waarbij uiteindelijk 36 personen op bezoek zijn
geweest. Gastspreker was Robin von Weiler,
het programma is verluchtigd met Alexander
Franken en de catering was van Katrien van der
Eerden. Het was een ontspannen, interdisciplinaire bijeenkomst. Vanuit uit deze sessie zijn er
vervolggesprekken gevoerd met de Rabo (Ronald van Raaij), Eddy Kaijser (Route du Nord)
en Frank Hornis (stadsontwikkeling Gemeente
Rotterdam). Ook is er Action Research verricht
voor de Retail Inspiratie Tour op 22/9/13, waarbij het gebied Zwartjanstraat / Noordmolenstraat
/ Zaagmolenkade / Zwaanshals / Noordplein
en Hofbogen verkend is met retailexperts en de
portefeuillehouder Economie DG Noord.
Tevens is vanuit de 6/6 Crisis bijeenkomst –
organisch gegroeid! - een denktank Zwartjanstraatgroep ontstaan. De mensen van het eerste
uur waren: Henk Raats (> 40 jaar ondernemer
Zwartjanstraat), Robin von Weiler (initiatiefnemer Meent), Luuk de Boer (United Architects),
Erwin Kerkhoff (projectontwikkelaar), Simone
van de Berg (4 jaar ondernemer Zwartjan) en

Anja Berkelaar (notulist en projectleider). In
een later stadium zijn aangesloten: Hendrik
van de Zwan (vastgoed Intrahof), Annemiek
van Ravens (economie DG Noord) en Robin
Dijkgraaf (HD projectrealisatie/ ontwikkelaar
Tuin van Noord). Denktank-bijeenkomsten hebben plaats gevonden op 29/6, 25/7, 14/8, 16/9,
25/10, 12/12 en in 2014 op 16/1, 27/2, 27/3,
1/5 en 5/6.
Resultaten Salon d’Affaires du Nord.
De denktank brengt het veld in beweging, op
conto van de denktank kan geschreven worden:
1. Na periode van 2 jaar stagnatie is er een
nieuw bestuur Winkeliersvereniging St. Noorderboulevard per Februari 2014.
2. Op 13/2/14 heeft er een inspirerende netwerkborrel met een opkomst van 70 personen
plaatsgevonden op een PopUp-locatie met foto’s
van Noorderboulevard ondernemers uit 2003 en
2013, waarin door diverse partijen is gesproken.
Organisatoren: Anja Berkelaar en Eddy Kaijser.

Besloten gezelschappen
Last but not least exploiteert de Rotterdamse
Salon de Koopmanskamer commercieel en weet
zowel besloten gezelschappen uit de profit als
de non profit sector te bereiken. In 2013 waren
dat:
- Vergaderingen voor DG Noord gebiedsmanagement, Rijkswaterstaat en de Rotary
- Private dinner voor Vopak management team
Nederland
- Vergadering Robeco-management team
- En met de Kerst hebben 2 families met een
lunch en diner genoten van de beslotenheid van
de Koopmanskamer.
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Investeringen
Al met al was het een energievol jaar voor de
Salon.
De Salon heeft geïnvesteerd in de volgende
(PR)-middelen:
- Oude wijnton voor de deur met www.rotterdamsesalon.nl, als markering;
- Aanleg terras achterzijde;
- Website www.rotterdamsesalon.nl , boekingen
voor meerdere personen is mogelijk. Website
verdient in 2014 een upgrade;
- Bereikbaar via http://www.vergaderlocaties.nl/
Rotterdamse+Salon+Rotterdam.html en via
http://nl.coolrooms.nl/search/
name:Rotterdamse+Salon/category:meetings
- Mailinglijsten, voor 2014 komt er professionele nieuwsberichtgeving aan.
- Andere plannen zijn: groot filmscherm, folders
en visitekaartjes.

Bezoekersoverzicht
Al met al 67% eigen programmering van de
Salon met 490 bezoekers, 115 bezoekers via de
commerciële exploitatie en 128 bezoekers via
de subsidiestroom van de Deelgemeente Noord.
Ten opzichte van 2012 betekent het jaar 2013
groei van de Rotterdamse Salon, zowel qua
omzet als qua bezoekers. In 2012 waren er 257
bezoekers en 23 bijeenkomsten.
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