
Historie

Onze samenleving verandert.  Bedrijven zijn  meer  en meer  bezig met  de ontwikkeling van een 
beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Burgers willen meer invloed uit 
kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken die 
niet altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Hierdoor is het voor o.a. sociale, 
educatieve en culturele initiatieven noodzakelijk om te zien naar private financiering.

De  mogelijkheid  hiertoe  biedt  het  lokale  Gemeenschapsfonds.  Zo'n  fonds  is  actief  binnen  de 
gemeente.
Het bijzondere aan dit type fonds is dat het burgers en bedrijven de mogelijkheid biedt om geld te 
geven voor lokale goede doelen in de breedste zin van het woord en zo ruimte creëert voor een 
nieuwe vorm van particulier initiatief voor het publieke nut. Het lokale gemeenschapsfonds biedt 
een nieuwe structuur voor het inzamelen van geld voor deze lokale en sociale doelen.

De introductie van lokale gemeenschapsfondsen in Nederland vond plaats in 2001.
Gemeenschapsfondsen  bestaan  al  veel  langer  in  Angelsaksische  landen,  de  zgn.  Community 
Foundations.
Een studie naar deze Community Foundations door de Vrije Universiteit te Amsterdam op initiatief 
en onder leiding van Prof.Dr. T.N.M.Schuyt, heeft tot initiatieven geleid om ook in Nederland te 
komen tot de oprichting van lokale gemeenschapsfondsen. Dit initiatief liep in eerste instantie via 
de burgemeesters van een zestal gemeenten. Zij hebben binnen hun gemeente de oprichting van een 
lokaal gemeenschapsfonds bevorderd door het zoeken van initiatiefnemers.

Schiedam is één van die gemeenten. Op initiatief van oud-burgemeester R.Scheeres is in het jaar 
2004   een  “denktank”  samengesteld  die  als  opdracht  kreeg  om  te  onderzoeken  of  een 
Gemeenschapsfonds in Schiedam zou kunnen functioneren naast de bestaande bekende Fondsen als 
het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds, De Lindenhof en anderen.
Nadat deze groep het nut van een lokaal Gemeenschapsfonds had onderkend is door hem de heer 
A.P.M.van Leeuwen benaderd om een gemeenschapsfonds op te richten.

Oprichting van Het Gemeenschapsfonds Schiedam. 

Bij  zijn  oprichting  kon  het  Gemeenschapsfonds  niet  beschikken  over  een  startkapitaal,  nodig 
enerzijds  om  de  aanloopkosten,  waaronder  de  kosten  van  de  noodzakelijke  publiciteit,  te 
financieren, en anderzijds om zich te manifesteren. Dankzij een donatie van € 50.000,00 door  het 
De Groot Fonds voor het eerste jaar en een toezegging voor het tweede jaar kon een prima start 
worden gerealiseerd. De akte van oprichting van Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam werd op 
21 april 2006 bij van der Valk Netwerk Notarissen gepasseerd.

Presentatie 

Het Gemeenschapsfonds Schiedam heeft zich op 26 januari 2007 gepresenteerd aan Schiedam in 
het Jenevermuseum, waarbij een groot aantal genodigden (ca. 90 personen) konden ervaren hoe 
enthousiast  onze  nieuwe  burgemeester,  mevrouw  W.Verver-Aartsen,  zich  uitsprak  over  de 
oprichting van het fonds en daarna de openingshandeling verrichtte. Zij was voorafgegaan door 
Prof. Dr. T.N.M. Schuyt, de initiator van de Landelijke Gemeenschapsfondsen.
De voorzitter van Het Gemeenschapsfonds Schiedam, de heer A.P.M. van Leeuwen, kon hierna in 
praktijk duidelijk maken hoe het fonds werkt. Hij maakte bekend dat bij deze gelegenheid 
€ 10.000,00 was ontvangen en overhandigde daarna 3 cheques aan de eerste subsidie-aanvragers, 
t.w. Bibliotheek Waterweg,  De Wegwijzer, school voor praktijkonderwijs  en Stichting Welzijn 
Schiedam. 



Schenkingen

Is  vanuit  de  vraagzijde  van  middelen  de  oprichting  van  een  Gemeenschapsfonds  al  wenselijk, 
evenzeer is waarneembaar dat particulieren en bedrijven gelden voor de lokale gemeenschap ter 
beschikking willen stellen.  Zij  doen dit  oftewel rechtstreeks,  of wensen juist  een bemiddelende 
instantie. In dit laatste geval is Het Gemeenschapsfonds Schiedam de  ideale oplossing: het fonds 
heeft inzicht in de financiële behoeften van de lokale projecten en stelt middelen ter beschikking 
volgens  objectieve criteria.  Verder  staat  het  Fonds ervoor  open donaties  te  ontvangen waaraan 
bestedingsvoorwaarden zijn verbonden ten aanzien van de doelstelling van besteding.

Donatiebeleid

Het Gemeenschapsfonds Schiedam beoogt steun aan projecten op een zeer breed terrein. Het stelt 
gelden ter beschikking ten gunste van het lokale algemene nut, die aangewend worden voor het in 
stand houden en versterken van de kwaliteit van de gemeenschap en het vorm geven aan en het 
stimuleren van de betrokkenheid van de ingezetenen bij deze gemeenschap. De stichting houdt zich 
in het bijzonder bezig met de volgende gebieden van de samenleving: 
 
− Onderwijs en onderzoek
− Kunst en cultuur 
− Sport en recreatie
− Natuur en milieu
− Gezondheidszorg
− Levensbeschouwing
− Sociale zekerheid

Het  Gemeenschapsfonds  Schiedam  werkt  in  de  openbaarheid.  Dit  betekent  dat  het  fonds 
verantwoording aflegt over de manier waarop het geld in de lokale samenleving wordt besteed.
Het aantal projecten waaraan het fonds een bijdrage zal kunnen leveren zal afhangen van de gelden 
die  aan  het  fonds  zullen  worden  toevertrouwd.  Zeker  in  het  begin  van  zijn  bestaan  zal  Het 
Gemeenschapsfonds Schiedam zich beperken tot kleinschalige projecten.
.
In principe wordt geen steun verleend aan:
-     Instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
− Instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie- of overheadkosten.
− Instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren.
− Projecten die behoren tot de normale werkzaamheden.
− Projecten die reeds een aanvang hebben genomen of vlak voor de aanvang worden ingediend.
− Overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid 

gesubsidieerde instellingen.  

Criteria

Donaties worden verstrekt aan instellingen die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en 
zijn in principe éénmalig.
 
Vrijstelling van schenkings- en successierechten

Het gemeenschapsfonds Schiedam is aangemerkt als een instelling, bedoeld in artikel 24, vierde lid 
van  de  Successiewet  1956.Dit  betekent  dat  schenkingen  aan  het  fonds  vrijgesteld  zijn  van 
schenkingsrechten en successierechten tot het normbedrag.  De door Het Gemeeschapsfonds gedane 
schenkingen zijn ook vrijgesteld van schenkingsrecht: de ontvanger behoeft geen aangifte te doen.



Financiële situatie

De start kon het Gemeenschapsfonds maken dankzij een donatie door het De Groot Fonds van € 
50.000,00 in het eerste jaar en een toezegging voor het tweede jaar. Daarnaast is nog een bijdrage 
ontvangen van € 10.000,00. Verheugend is de eerste bijdrage vanuit het Schiedamse bedrijfsleven 
van Huisman Itrec met een vaste jaarlijkse donatie gedurende 4 jaar.

Dankzij de contacten die Het Gemeenschapsfonds Schiedam onderhoudt met andere fondsen deed 
zich een unieke gelegenheid voor om de continuïteit van het fonds te versterken.
Aangezien Het Gemeenschapsfonds Schiedam veel aanvragen honoreert die het kinderwelzijn 
bevorderen vond de Stichting Fonds voormalige Schiedamse Kinderkolonie een goede aansluiting
bij haar doelstellingen en heeft dit jaar haar vermogen van ca. € 200.000,00 overgedragen per 31 
december 2007. 

Aanvragen

Over verzoeken om financiële steun beslist het bestuur. Gemiddeld éénmaal per maand vindt een 
vergadering plaats waarin verzoeken worden behandeld. In de regel wordt binnen twee weken na de 
vergadering gereageerd op verzoeken om steun, hetzij door toekenning, hetzij door afwijzing of 
door een verzoek om nadere toelichting c.q. gegevens.

Een aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van de volgende documenten:

• De actuele statuten van de aanvragende instantie
• Een actueel uittreksel uit het Handelsregister (waaruit de huidige samenstelling van bestuur/
      directie blijkt)
• Een volledige projectbeschrijving
• Begroting en gedetailleerd dekkingsplan
• Een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag is ingediend
• Laatstverschenen jaarverslag inclusief jaarrekening
• Relevante informatie over organisatie en activiteiten
• Indien van toepassing: kopie van de offerte
• Beknopte historie van de organisatie.

Het bestuur 

Het Gemeenschapsfonds Schiedam is aangesloten bij het Platform Gemeenschapsfondsen in 
Nederland. Dit platform is opgezet om de kennisuitwisseling tussen bestaande 
gemeenschapsfondsen te bevorderen en is tevens informatiebron voor geïnteresseerden.

Het bestuur* wordt gevormd door:
      Ad van Leeuwen       voorzitter

Dolf Jaeger secretaris
Wim Bovy penningmeester
Ernst Pols bestuurslid
Hans van der Sloot bestuurslid
Reinier Scheeres bestuurslid

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Tom Geerdes

 *  Alle bestuursfuncties zijn op vrijwillige basis en zonder enige vergoeding.



PROJECTEN

VERLEENDE BIJDRAGEN

De Wegwijzer – School voor praktijkonderwijs
Burg.Honnerlage Gretelaan 494 te Schiedam

De Wegwijzer is een school voor voortgezet onderwijs (12-18 jaar) in de regio Nieuwe Waterweg  
Noord en wordt bezocht door 300 leerlingen. Voortgekomen uit het VSO/LOM/MLK is het een VO-
school voor kinderen met beperkingen (60<IQ<80) met meer dan 3 leerjaren achterstand en vaak  
sociaal-emotionele problematiek zoals ADHD, autisme). De school is gericht op werken en wonen.  
Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van werk en zich zelfstandig staande kunnen houden in de  
maatschappij. De doelgroep is kwetsbaar en vereist meer dan reguliere zorg. In veel gevallen 

constateert de school dat ook de thuissituatie problematisch is en dat de ouders grote problemen 
hebben zich staande te houden, niet alleen wat betreft de opvoeding van de kinderen maar ook  
financieel.
De school wordt bekostigd door OCW. Daarnaast blijft er een bedrag over dat ten laste van de  
ouders  komt  t.w.  kosten  voor  lesboeken,  verbruiksmaterialen  bij  o.a.  koken  en  techniek  etc.  
Gebleken is dat ondanks aanmaningen hiertoe de ouders niet in staat zijn deze kosten te betalen  
waardoor stagnatie in onderwijs dreigt. Om niet de leerlingen de dupe te laten zijn dienen er toch  
leermiddelen verschaft te worden om hen te laten meedoen aan praktijklessen. 
De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam heeft een bedrag beschikbaar gesteld.

SWS – Stichting Welzijn Schiedam
Tuinlaan 60  te Schiedam

SWS  is  een  bekende  instelling  in  Schiedam.  Het  project  waarvoor  een  financiële  bijdrage  is  
gevraagd door SWS is genaamd “Stimusation” en zal in twee wijkcentra worden uitgevoerd. Het 
project  heeft  een  stedelijk  karakter  en  richt  zich  op  
kansarme jongeren en jongeren die  uit  gezinnen komen 
met  een  laag  inkomen.  Het  beoogt  die  jongeren  te  
stimuleren actief muziek maken te beoefenen. Individueel  
door  het  leren  bespelen  van  een  instrument  en  
gezamenlijk  door  deel  uit  te  maken  van  een  bandje.  
Hierdoor eigent de jongere zich sociale vaardigheden toe  
die nodig zijn in groepsverband. 



Deze  sociale  vaardigheden  helpen  uiteindelijk  de  maatschappelijke  positie  van  de  jongere  te  
verstevigen en de sociale weerbaarheid te vergroten. De cultuurdeelname van de jongeren wordt  
gestimuleerd en de deelnemers krijgen op deze manier ook de ruimte om hun subcultuur te beleven.  
Voor  kosten  die  hiermede  gepaard  gaan  heeft  de  Stichting  Gemeenschapsfonds  Schiedam een  
bedrag beschikbaar gesteld.  

Stichting Schiedams Winterhart
Lange Haven 89 te Schiedam

Deze stichting organiseert “Winterhart Schiedam 2006”. Het evenement bestaat sinds december 
2003 waarbij gedurende enkele weken rond Kerstmis een kunstijsbaan is geplaatst op het Stadserf  
te  Schiedam.  Hiervoor  was  veel  belangstelling,  met  name  van  de  
jongeren en scholen en in mindere  mate  van  volwassenen  en 
gezinnen.  In 2006 is  Winterhart uitgebreid met een kerstmarkt om 
een breder publiek te bereiken.  
Het Gemeenschapsfonds heeft een bedrag beschikbaar gesteld.

Bibliotheek Waterweg 
Stadserf 1  te Schiedam

De Bibliotheek Waterweg heeft meerdere kernfuncties waarop zij zich richt. Om haar culturele,  
educatieve en maatschappelijke functie verder te kunnen ontwikkelen heeft zij een ontvangstruimte

ingericht aan het Stadserf in Schiedam. Deze ruimte is professioneel, flexibel en goed geoutilleerd  
uitgerust met mogelijkheden voor het vertonen van films en andere vormen van projectie.
De ontvangstruimte biedt een podium voor maatschappelijk debat, literaire activiteiten, culturele  
manifestaties  etc,  alsmede  een  ontvangstruimte  voor  groepen.  Naast  professionele  PR  om  de  
doelgroep te bereiken zijn er contacten met het onderwijs (0-16 jaar) en ROC Zadkin.
Hieraan  heeft  Het  Gemeenschapsfonds  Schiedam  steun  verleend  door  de  aanschaf  van  een 
geluidsinstallatie te financieren.



Stichting De Schiedamse Molens
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

Op de Nationale Molendag op zaterdag 12 mei 2007 is het thema dit jaar “FLOURPOWER, de  
kracht van meel en molenproducten”. De succesvolle formule van het jaar daarvoor wilde men 
hiermede voortzetten. Bij iedere molen van Schiedam werd een ander onderdeel uit het productie-  
en voedselverwerkingsproces belicht. Verder werd het thema “FLOURPOWER” met een kwinkslag  
naar Flowerpower begeleid door muziek, acts en decoratie die refereren aan  de

vrolijke,  kleurrijke  hippietijd.  Men  wilde  hiermede  de  waardering  voor  de  molens  als  lokaal  
monument  bij  de Schiedamse bevolking bevorderen maar ook regionale en nationale aandacht  
vragen voor Schiedamse monumenten, molens en ook het jenevermuseum. Het Gemeenschapsfonds  
Schiedam heeft hieraan bijgedragen.

Stichting Intorno Ensemble SIE
J.Oreliosingel 251 te Schiedam 

Deze stichting zet zich in voor het realiseren van het “Kinderfestival Schiedam”. 
Doelstelling  van  dit  kinderfestival  is  om  kinderen  vroegtijdig  in  aanraking  te  brengen  met  
kunstzinnige  disciplines  zoals  theater,  dans  en  muziekvoorstellingen.  Daarnaast  creëert  het  
saamhorigheidsgevoel in de wijk  middels het samenbrengen van families met hun kinderen.

 
Het festival vond in mei 2007 plaats in de wijk Noord te Schiedam. Deze wijk is op dit moment een  
speerpunt binnen de Gemeente Schiedam om de wijk leefbaarder te maken  en onderlinge contacten  
met buurtbewoners te verbeteren. Het Gemeenschapsfonds Schiedam ondersteunde hierbij met een  
bijdrage van een onderdeel van dit programma, n.l.  “Klieder en Klodder”.



Stichting Jenevermuseum Schiedam
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

Het Jenevermuseum organiseerde een tentoonstelling  : “King of Drinks  
– jenever in Ghana”  van 13 oktober tot 9 december 2007.

De geschiedenis van het Schiedams gedistilleerd op de West-Afrikaanse 
kust is dermate interessant dat deze tentoonstelling over dit specifieke  
aspect  voorzag  in  een  leemte.  De  invulling  vanuit  verschillende  
invalshoeken bood zowel cultuur- als lokaalhistorische perspectieven en  
kon tevens worden vertaald in educatieve projecten, gericht op het basis-  
en voortgezet onderwijs.

Het Gemeenschapsfonds Schiedam stelde een bedrag beschikbaar.

O.B.S. De Kring
Frans Halsplein 33 te Schiedam 

Vanaf 2003 is deze basisschool bezig om het kleine plein, dat direct aan de school grenst en deel  
uitmaakt van de openbare ruimte (Frans Halsplein), veiliger te maken, plezieriger om te spelen en  
een goede uitstraling te geven. Onder eigen financiële verantwoordelijkheid heeft de 1e fase geleid  
tot opknappen van de kolken en nieuwe verharding met speeltegels daarin. In de 2e fase hebben 
kinderen ontwerpen gemaakt die op straattegels zijn geverfd, als een aanlooproute over het kleine  
plein en in de 3e fase is verdere inrichting gerealiseerd (bankjes, zitelementen, uitbreiding zandbak,  
speelwerktuig etc.)
Resteerde een witte muur aan de zijkant van het plein. Men wilde hier een wandverfraaïng

realiseren als educatief project in samenwerking met de kinderen. Deze kunstwand is op een 
zodanige manier uitgevoerd dat er om de zoveel jaar samen met kinderen een nieuwe voorstelling 
opgezet kan worden. De kunstenaar Nikolaj Dielemans heeft het ontwerp voor deze kunstwand 
vervaardigd. Het Gemeenschapsfonds Schiedam stelde een bedrag  ter beschikking  ter  
verwezenlijking van dit project.



Stichting Kinderspel
Postbus 3051 te Schiedam 

Stichting  Kinderspel  is  een  kleinschalige  non-profit  organisatie,  
opgericht in mei 2000. De stichting is een vrijwilligersorganisatie,  
er zijn geen bezoldigde functies. De stichting komt op voor kinderen 
in  achterstandssituaties.  Zij  organiseerde  in  2007  een  tweetal  
vakantieweken  voor  kinderen  die  een  steuntje  in  de  rug  goed  
kunnen  gebruiken  en  heeft  daartoe  contacten  met  scholen  en  
schoolmaatschappelijk werkers om de juiste kinderen te bereiken.  
Aan de vakanties SpringAdventure in mei en SummerAdventure in  
augustus heeft de Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam voor 27 
Schiedamse kinderen een bedrag beschikbaar gesteld.

Toonkunstkoor Schiedam 
Van Renesseborch 34 te Rotterdam

Het  Toonkunstkoor  gaf  18  november  2007  een  uitvoering  in  de  
Dorpskerk te Kethel :
“Bach's Vrolijke Barok”.  Voor dit genre is een grote bezetting 
noodzakelijk en eerder norm dan uitzondering. Zonder onze steun was 
deze uitvoering niet mogelijk geweest. De Stichting 
Gemeenschapsfonds Schiedam heeft een bedrag  beschikbaar gesteld.

TOEGEZEGDE BIJDRAGEN  (Nog niet uitgekeerd)

O.B.S. Het Startblok
Burg.vanHaarenlaan 871 te Schiedam 

Het Startblok is een openbare basisschool in de wijk Nieuwland. Op dit moment telt de school bijna  
325 leerlingen. De school staat omschreven als veelkleurig.
Op het kleuterplein van de school spelen in totaal ongeveer 130 leerlingen. Het plein voldoet niet

aan de kwaliteitseisen van deze tijd, met een open zandbak en een klimobject zonder valbodem,  
waarnaast  ook  het  plein  verzakt  is  en  de  bosjes  rondom  het  plein  vervuild.  Om  een  beter  
kinderplein  te  ontwikkelen  is  een  plan  ontwikkeld  samen met  de  Dienst  Educatie  en  Stichting  
PRIMO, deze hebben ook toegezegd een deel van het plan te financieren. 
De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam ondersteunt dit project met een onderdeel hiervan, n.l.  
Het speeltoestel “Ukkepuk” en de montagekosten daarvan.



Stichting Schiedams Winterhart 2007
Lange Haven 89 te Schiedam 

Deze stichting organiseert “Winterhart Schiedam 2007”. Het evenement bestaat sinds december 
2003  waarbij gedurende enkele weken rond Kerstmis een kunstijsbaan is geplaatst op het Stadserf  
te Schiedam. Hiervoor was veel belangstelling, met name van de jongeren en scholen en in mindere  
mate van volwassenen en gezinnen.  In 2006 is Winterhart uitgebreid met een kerstmarkt om een  
breder publiek te bereiken.
Het Gemeenschapsfonds Schiedam stelt een bedrag beschikbaar.

TSF, The Smashing Fellows
Kortlandstraat 15-4 te Schiedam 

Deze  badmintonclub  viert  in  oktober  van  dit  jaar  haar  50  jarig  
jubileum. Ter gelegenheid hiervan is  er een open dag georganiseerd  
met vele activiteiten.
De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam sponsort twee onderdelen 
van deze activiteiten t.w. Het Jeugdtoernooi en de badmintonclinic.

Dierenbescherming Afd. Schiedam 
Sportlaan 2 te Schiedam 

Aanvraag  voor  een  financiële  bijdrage  t.b.v.  “Het  Senioren  
Kattenhuis”, met als doel:”Opvang en verzorging van oude katten 
waarbij tegelijkertijd  gezocht wordt naar een nieuwe baas”. 
Het Gemeenschapsfonds Schiedam stelt een bedrag beschikbaar.

Sint Anthonisgilde
Burg. Van Haarenlaan 1463 te Schiedam

Het  echte  zakkendragersgilde  Sint  Anthonis  is  één  van  de  eerste  
georganiseerde  beroepsgroepen  in  Schiedam.  Het  oudste  geschrift  
waarin het gilde wordt genoemd dateert uit 1420 maar het gilde bestond 
zelfs langer. Het huidige gilde demonsteert hoe de zakkendragers van  
weleer  het  vak  van  zakkendrager  uitoefenden.  Deze  demonstraties  
worden nu meer uitgevoerd als  toneelstuk,  waarbij onder andere een 
“'dekenkostuum”  uit  1800  noodzakelijk  is  geworden.  Het  
Gemeenschapsfonds Schiedam stelt hiervoor een bedrag ter beschikking.



De Boshoek,  Natuurcentrum
Bospad 3 te Schiedam 

Bij de bijzondere en algemene planten in dit natuurcentrum behoort de  
educatieve benaming hiervan.In de heemtuin rondom de Boshoek staan  
honderden heem-, rots-, water- en stinzenplanten.
Ook struiken en bomen krijgen een bordje. Om verwering tegen te gaan  
is een gegraveerd kunststofplaatje de beste oplossing. Hiervoor vraagt  
Boshoek een bijdrage om een occasion graveermachine en materiaal  
aan te  kunnen schaffen.  Het  Gemeenschapsfonds Schiedam heeft  een  
bijdrage toegezegd.

AANVRAGEN IN BEHANDELING

  
AANTAL AANVRAGEN  tot 31 december 2007.

Ontvangen 28

AANTAL DONATIES

Toegewezen en uitgekeerd 10
Toegewezen en nog uit te keren   6
In behandeling   4
Afgewezen   8

 

 

 



Secretariaat : Sonderdanckstraat 3
3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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