
Inleiding

Voor u ligt jaarverslag 2009 van de Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam. Een fonds dat in april 
2006 notarieel is opgericht en vanaf 2007 daadwerkelijk aan haar doelstellingen uitvoering geeft.

Het  Gemeenschapsfonds  Schiedam  gaat  uit  van  een  nieuwe  formule.  Het  fonds  beschikt  in 
tegenstelling tot  vele  andere  fondsen,  niet  over  een in  het  verleden opgebouwd of  beschikbaar 
gesteld vermogen waarvan de vermogensgroei kan worden uitgekeerd. Het fonds zal zelf geld bij 
“Schiedammers” moeten  genereren  voordat het kan uitkeren en is  dus eigenlijk een intermediair 
tussen  “donateurs”  en  “aanvragers”.  De  dóór “Schiedammers”  beschikbaar  gestelde  middelen 
worden ingezet voor activiteiten vóór Schiedammers. Hiermee wordt beoogd de betrokkenheid van 
Schiedammers bij lokale aangelegenheden te vergroten en de kwaliteit van het wonen en leven in 
Schiedam een positieve impuls te geven. Wat de inkomsten betreft wordt dan ook in het bijzonder 
een  beroep  gedaan  op  Schiedammers  die  vele  jaren  in  Schiedam  wonen,  werken  of  hebben 
gewoond  en  de  stad  nog  steeds  een  warm hart  toedragen.  Schiedammers  die  de  mogelijkheid 
hebben  en  bereid  zijn  om  middelen  beschikbaar  te  stellen  om  een  grote  verscheidenheid  aan 
projecten in Schiedam te ondersteunen.

Het bestuur van het fonds draagt er zorg voor dat binnen haar doelstellingen deze middelen aan de 
juiste doelen worden toegekend en ziet er op toe dat deze middelen goed worden besteed.

Gezien het aantal aanvragen dat in 2009 is binnengekomen, 45 stuks, is het duidelijk dat het fonds 
al redelijke bekendheid heeft binnen de Schiedamse gemeenschap. In het jaarverslag is te zien dat 
de  aanvragen  betrekking  hebben  op  activiteiten  van  zeer  uiteenlopende  aard,  geheel  in 
overeenstemming  met  de  doelstelling  van  het  fonds.  Activiteiten  voor  allerlei  groeperingen  en 
bevolkingsgroepen, van jong tot oud en voor alle Schiedammers. Bijna 80% van de aanvragen is 
gehonoreerd.  Voor  die  activiteiten  is  een  weloverwogen  financiële  steun  toegezegd.  Steun  die 
gegeven  kon worden door  de  donaties  welke  het  fonds  uit  de  Schiedamse  gemeenschap  heeft 
ontvangen,  waardoor  het  fonds  ondertussen  een  klein  kapitaal  heeft  opgebouwd.  Doch  enige 
terughoudendheid in het toe te kennen bedrag is nodig om de komende jaren zo veel mogelijk en 
een breed scala aan  aanvragen te kunnen blijven honoreren. Wil het fonds voor de lange termijn 
blijven functioneren en binnen Schiedam voor ondersteuning voor “nieuwe” activiteiten een steeds 
belangrijkere  rol  gaan  vervullen  dan  zal  het  fonds  naar  wegen  moeten  zoeken  om  nog  meer 
bekendheid en vertrouwen te krijgen, in de hoop dat meer potentiële donateurs via het fonds hun 
steentje aan de Schiedamse gemeenschap willen bijdragen.

Hierbij zeg ik dank aan ieder die zich via het fonds heeft ingezet voor de Schiedamse gemeenschap. 
In het bijzonder mijn medebestuursleden voor hun constructieve inbreng bij de beoordeling van 
aanvragen en anderen, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de mogelijkheid tot uitvoering 
van de doelstellingen van het fonds.

A.P.M. van Leeuwen,

voorzitter
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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. Voor het realiseren van o.a. 
sociale,  educatieve en culturele  initiatieven  wordt  dan  ook steeds  vaker  omgezien  naar  private 
financiering.

Lokale  gemeenschapsfondsen  die  aktief  zijn  binnen  één  gemeente  bieden  hiervoor  goede 
mogelijkheden. Het bijzondere aan dit type fonds is dat het burgers en bedrijven de gelegenheid 
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  lokale en goede 
doelen.

De introductie van lokale gemeenschapsfondsen in Nederland vond plaats in 2001.
Als voorbeeld dienden de zgn. Community Foundations die in Angelsaksische landen al veel langer 
bestaan. 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 Reinier 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  fondsen  als  het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en anderen.
Nadat deze groep het nut van een lokaal Gemeenschapsfonds had onderkend is door hem de heer 
Ad 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.

Schenkingen

Regelmatig komt het voor dat particulieren en bedrijven gelden voor de lokale gemeenschap ter 
beschikking  willen  stellen.  Zij  kunnen dit   rechtstreeks  doen,  maar  ook via  een  bemiddelende 
instantie.  In  dit  laatste  geval  is  een  donatie  aan  het  Gemeenschapsfonds  Schiedam de   ideale 
oplossing: het fonds heeft inzicht in de financiële behoeften van  lokale projecten en stelt middelen 
ter  beschikking  volgens  objectieve  criteria.  Verder  staat  het  Fonds  ervoor  open  donaties  te 
ontvangen  waaraan  bestedingsvoorwaarden  ten  aanzien  van  de  doelstelling  van  besteding  zijn 
verbonden of waaraan naamgeving op prijs wordt gesteld.
In het jaar 2009 werd weer een  essentiële schenking ontvangen van Huisman BV, een bekend 
Schiedams bedrijf. 
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Donatiebeleid

Het Gemeenschapsfonds Schiedam beoogt steun te verlenen 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 lokale 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 binnen de lokale samenleving: 
 
− Onderwijs en onderzoek
− Kunst en cultuur 
− Sport en recreatie
− Natuur en milieu
− Gezondheidszorg

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  moeten beperken tot kleinschalige projecten.

Criteria

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.
− individuen.

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

De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 
2001. Dat betekent dat zowel aan het fonds gedane schenkingen, als door het fonds verrichte
schenkingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht.
Daarnaast zijn aan het fonds gedane schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar voor de schenker.

Financiën
Gezien het aantal in 2009 ontvangen aanvragen (45) kan geconstateerd worden dat het bestaan van 
het Fonds bekend begint te raken. Hiervan zijn er 35 positief beoordeeld. In het verslagjaar werd 
voor ca. € 18.000,00 aan bijdragen verstrekt. Aan het eind van 2009 was het aan bijdragen 
toegezegde nog uit te keren bedrag  bijna € 29.000,00.
Voor de continuïteit van het Fonds zijn giften, schenkingen en/of legaten absoluut noodzakelijk.  In 
dat opzicht lijkt het Fonds zijn plaats in de Schiedamse gemeenschap nog niet te hebben gekregen. 
Een essentiële gift werd verkregen in 2009, van het bekende Schiedamse bedrijf Huisman BV.
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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.
Achterin dit jaarverslag is de jaarrekening 2009 opgenomen.

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

Raad van Toezicht:
Tom Geerdes
Will van Wijk

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

VERLEENDE BIJDRAGEN

De Rietzeilers, Carnavalsvereniging - 0901
Sweelincksingel 7 te Schiedam

Sinds een paar jaar heeft deze vereniging een eigen clubhuis dat is gevestigd in het woonhuis van 
Boerderij  “Landvreugd”  aan  de  Sweelincksingel  te  Schiedam.  Alle  voorbereidingen  voor  de 
feesten, zoals versieringen, kleding, geluids- en verlichtingsapparatuur worden hier gedaan. 

In de loop der tijd is door leden van de Rietzeilers onderhoud gepleegd aan het gebouw maar nu is 
er  grote behoefte aan groot onderhoud. Voor de materiaalkosten vraagt  men een bijdrage.  Alle 
werkzaamheden worden door de  leden van de Rietzeilers zelf gedaan.

Primo – Schiedam, Stichting Primair openbaar onderwijs - 0902
Kerklaan 29 te Schiedam 

Deze stichting wil de samenwerking tussen de Schiedamse openbare scholen versterken. Als middel 
wil zij hiervoor ook dit jaar weer de cultuureducatie inzetten waar zij kinderen zoveel mogelijk op 
professionele wijze mee in aanraking wil brengen.  

Doelstelling is leerlingen in contact te brengen met drama, zowel om ernaar te kijken als zelf actief 
in te participeren met als doel agressief gedrag zichtbaar te maken. Voor het project “Hart voor 
drama” is subsidie gegeven.
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De Gorzen, Kinderboerderijtje - 0903
Jachthavenlaan 7 te Schiedam 

Doordat de kinderboederij buitendijks ligt tussen de Havendijk en de Maasboulevard is er vooral in 
het voor- en najaar veel wateroverlast. Regelmatig staat het veld rondom de boerderij flink onder 
water. Daar de Gemeente niet voorziet in een oplossing heeft de leiding van de boerderij hiervoor 

zelf  gelden  gegenereerd  door  Bingo's  te  organiseren  en  inzameling  van  petflessen.  Voor  het 
ontbrekende bedrag geeft het Gemeenschapsfonds Schiedam subsidie.

Stichting Matthäus Passion Schiedam - 0904
Lange Haven 134 te Schiedam 

Deze stichting is in 1995 opgericht met als doel het verzorgen van een jaarlijkse 
uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach in Schiedam. 
Dit  vindt  meestal  in  de  grote  Kerk  plaats.  Het  koor  bestaat  uit  goede 
amateurzangers, de solisten zijn evenals het orkest en de dirigent professioneel. 

Bridgeclub Schiedam '59 - 0905
Hargplein 64 te Schiedam 

Bovengenoemde club organiseerde voor de 5e keer de Historische Bridgetocht van Schiedam. Deze 
bridgewedstrijd speelde zich traditiegetrouw af in zorgvuldig uitgekozen historische locaties in het 

centrum van Schiedam. Dit jaar kon er in 24 locaties, waaronder diverse musea, twee molens, het
zakkendragershuisje,  jeneverstokerijen,  galeries,  op  een  boot  door  de  Lange  Haven,  of  op  een 
andere historische locatie worden gebridged. De 440 deelnemers kwamen al bridgend op plekjes die 
rasechte Schiedammers soms niet eens kennen.
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Toonkunstkoor Schiedam - 0906
Van Renesseborch 34 te H.I.Ambacht

In het Purcell jaar voerde het Toonkunstkoor Schiedam een bijzonder project uit. Op 14 maart werd 
namelijk de opera King Arthur in een concertante versie uitgevoerd in de Dorpskerk te Kethel. Voor 
het  koor  was  dit  een  groots  opgezet  project  met  vele  medewerkers,  musici,  solisten  en  een 
spelbegeleider.  

Scouting Taizégroep Kethel - 0907
Dagpauwooghof 8 te Schiedam 

De bestaande 3 groepstenten zijn van een dusdanige kwaliteit, het doek is broos en teer geworden 
en niet meer waterdicht, dat ze vervangen moeten worden. 

De groep diende een verzoek in tot subsidiëring van een 3-tal groepstenten voor de Speltak Scouts, 
jongens en meisjes in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar. 

Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck - 0908
Hoofdstraat 123 te Schiedam 

Het Zeekadetkorps Schiedam kent reeds een lange historie in onze gemeente en behoort tot de 
oudste korpsen in Nederland. Reeds meer dan 55 jaar is het een jeugdvereniging die jongens en 
meisjes uit Schiedam een kans biedt om in contact te komen met het nautische leven. Zij zijn elke 

zaterdagmiddag te vinden in de Wilhelminahaven alwaar zij of lessen krijgen of zelf aan het roeien, 
wrikken of zeilen zijn. De leden moeten zelf de handen uit de mouwen steken en het onderhoud van 
alles zoveel mogelijk zelf doen. Echter onderhoud kent zijn grenzen en nu moeten versleten masten 
en zeilen worden vervangen. Hieraan leverde ons fonds een bijdrage. 
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Hermes-DVS – C & FC - 0909
Olympiaweg 20 te Schiedam 

Dit jaar vierde Schiedams' oudste sportvereniging haar 125 jarig bestaan en wilde dit op stijlvolle en 
aansprekende wijze doen met festiviteiten, reünie, receptie en de nodige sportieve hoogtepunten. De 

financiering geschiedde in belangrijke mate uit eigen middelen.   Met ondersteuning van ons fonds 
kon bijzondere aandacht aan pupillen en junioren worden besteed.

Bibliotheek Waterweg - 0910
Stadserf 1 te Schiedam 

De  derde  editie  van  “Boek  &  Bal”  vond  plaats  op  21  maart  2009  in  het  Fortis  Theater  en 
Bibliotheek Waterweg in Schiedam. De avond bevatte diverse culturele en literaire elementen zoals

bekende auteurs, gastsprekers, cabaretiers, workshops en interactief theater en werd afgesloten met 
een groots muzikaal bal. Eén van de doelstellingen is het bevorderen van de betrokkenheid van de 
lokale bevolking bij cultuur en de eigen binnenstad.

Stichting De Rolantino's – muziekgroep voor verstandelijk gehandicapten - 911
Korte Haven 125 te Schiedam 

“In 1995 is  Annelies  Kars  serieus  gaan nadenken over  het  vormen van een muziekgroep voor 
mensen met een beperking. Je kunt niet over een nacht ijs gaan want er komt veel meer bij kijken 
dan alleen maar muziek maken. In oktober 1996 besloot zij de persberichten te versturen en binnen 
14 dagen waren er 13 aanmeldingen. Hierna groeide dit orkest zeer snel uit.” Dit is een citaat uit een 
publicatie van de Rolantino's. Een geweldig initiatief! Het gemeenschapsfonds Schiedam steunde 
het Festival Muziek & Handicaps: WIJ GAAN ERVOOR! gepresenteerd door Marnix Kappers  op 
19 september 2009 in Veldhoven.
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Stichting Music Inspired Art - 0912
St.Liduinastraat 65 te Schiedam 

Deze  stichting  heeft  in  de  maand  juli  in  het  centrum  van  Schiedam  een  muziekfotofestival 
georganiseerd met een cultureel, cultuurhistorisch en promotioneel karakter. Kern van het festival is 

een vijftal galerietentoonstellingen die met elkaar verbonden zijn middels een grote hoeveelheid 
muziekfoto's in etalages en ramen. Integraal onderdeel van het festival is een concert waarbij de 
bezoekers verplicht worden foto's te maken tijdens het optreden.

Schievestecollege, school voor breed vmbo en mavo - 0914
Nieuwe Damlaan te Schiedam

Jaarlijks organiseert dit college een projectweek met een bepaald thema. Om de financiële bijdrage 
van de leerlingen zo laag mogelijk te houden subsidieerde ons fonds in navolging van de St. Fonds 
Voormalige Schiedamse Kinderkolonie.

C.J.V. Schiedam - 0915
Lange Haven 129 te Schiedam 

CJV  Schiedam,  onderdeel  van  YMCA  Nederland,  organiseert  naast  diverse  jeugd-  en 
soosactiviteiten ieder jaar een kampweek voor Schiedamse jeugd. Inschrijven staat vrij, ongeacht 
religie of achtergrond. Hieraan werd dit jaar  deelgenomen door gemiddeld 110 deelnemers. Het 
kamp vond plaats op landgoed Den Treek, het YMCA Kampeercentrum te Leusden. Een gedeelte 
van de kosten is gesubsidieerd door ons fonds.
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HBSS – jeugdafdeling - 0916
Olympiaweg, Harga te Schiedam 

De jongste jeugd van de vereniging heeft het jaarlijkse pupillenkamp en het B-
team ging het paasweekend naar onze partnerstad Neath in Wales op bezoek bij 
een  voetbalvereniging.  Een  jarenlange  traditie  en  voor  de  jongens  een 
onvergetelijke ervaring. 
Daarnaast vierde de HBSS-jeugd het 70-jarig bestaan.

Hermes-DVS – C & FC - 0909
Olympiaweg 20 te Schiedam 

Het is inmiddels de 23e keer dat Hermes-DVS het Tentenkamp voor de kinderen organiseert. Vorig 
jaar met het circus als thema kon iedereen zich uitleven als clown, acrobaat of verkleed als 
circusdier. Daarnaast een uitje naar de Efteling en niet te vergeten een playbackshow. 
Dit jaar wachtte weer een nieuwe verrassing.

Stichting Violen voor een vlinder - 0921
Windas 3 te Schiedam 

De geschiedenis  van  de  gruwelijke  moord  op  de  10-jarige  Nienke  Kleiss  in  juni  2000  in  het 
Beatrixpark te Schiedam is eenieder bekend.  De moeder van Nienke, Yolanda Kleiss, sluit een 
langdurig rouwproces af met het creëren en ten uitvoer laten brengen van een muzikaal monument 

waarin “het overleden kind” herkenbaar wordt herdacht. Dit met als doel om ouders en familie van 
overleden kinderen steun, troost en kracht te geven bij het verwerken van hun verdriet. Uitvoering 
van dit muzikaal monument zal in juni 2010 plaatsvinden.
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SH Spirit, hockeyclub - 0922
Hargalaan 10 te Schiedam 

Het clubhuis van Spirit was hard toe aan een make-over.  Het diende te worden opgeknapt daar het 
meubilair en totale verdere inrichting van het clubhuis sterk gedateerd was. In het laatste weekend

van  juni  en  eerste  weekend  van  juli  zijn  zo'n  50  vrijwilligers  van  Spirit  aan  de  slag  gegaan. 
Loodgieters, schilders, timmerlieden hebben zich allen kosteloos ingezet.Op de loonkosten van zo'n 
project  wordt  dus  goed  bespaard.  Voor  de  materiaalkosten  heeft  men  ons  fonds  niet  vergeefs 
aangesproken.  

Stichting Jenevermuseum Schiedam - 0923
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

De  afgelopen  jaren  heeft  het  Jenevermuseum  een  actief  wervingsbeleid 
uitgevoerd ten aanzien van het versterken en uitbreiden van haar collectie. Het 
Jenevermuseum wil daarmee ook uitgroeien tot het expertisekenniscentrum op 
het gebied van de jenever historie. Door de contacten die het Jenevermusuem 
heeft  gezocht  met  diverse  bedrijven  en  instanties  zijn  de  afgelopen  jaren 
bijzondere  collecties  aangeworven,  waarvan  de  meest  fraaie  en  bijzondere 
objecten getoond werden in de najaarstentoonstelling 2009: “Schatten uit het 
jeneververleden”. 

Stichting Apollo Toneel - 0924
Galileistraat 34c te Schiedam 

Samen met Jeugdtheaterschool De Teerstoof en Stichting Schat Producties is het idee ontstaan om 
“A Christmas Carol” (Charles Dickens 1843) te bewerken in een hedendaagse Schiedamse variant 
en deze op te voeren in een moderne bewerking, met vaart en humor en rollen voor spelers en 

zangers. Te spelen op diverse locaties, zowel binnen als buiten, op de route Stadserf/Grote Markt. 
Het publiek volgt het spel op de diverse locaties en heeft  na afloop “het hele verhaal” kunnen 
volgen. In december is hieraan uitvoering gegeven met ondersteuning van ons fonds.
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Orpheus, Schiedams Mannenkoor - 0925
Noordsingel 106 te Rotterdam

Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor ORPHEUS is één van de oudste mannenkoren in 
Nederland en de oudste culturele vereniging van Schiedam. 
Het gaf zondag 25 oktober 2009 een matinee Museumconcert met naast mannenkoorzang ook

solistische  bijdragen van  professionele  musici  (mezzo-sopraan  Lucie  Hillen  en  pianiste  Natalja 
Korobanjko).
Het concert had meerdere doelstellingen zoals invulling van het programma “Sterke Vrouwen”, 
twee vrouwelijke solisten en versterking van de ontwikkeling van de aula/kapel van het museum tot 
concertruimte voor bijzondere concerten.

Scouting Burgemeester van Haaren - 0926
Van Linden vd Heuvelsingel 1 te Schiedam 

Deze scoutinggroep kent zowel landwerk- als waterwerkonderdelen. Voor het waterwerk hebben zij 
de beschikking over drie schepen, enkele vletten en voor het landwerk over een clubhuis.  Alle 
schepen  liggen  tijdens  het  winterseizoen  in  de  buitenhaven  (achter  de  Tuinlaan)  te  Schiedam. 
Wegens verschillende externe redenen moet de huidige ligplaats voor de schepen worden verplaatst 
naar de nieuwe ligplaats van het Zeekadettenkorps in de Wilhelminahaven te Schiedam.

Deze  verplaatsing  draagt  middels  intensere  samenwerking  met  het  Zeekadetkorps  bij  aan  het 
uitbreiden van de activiteiten voor de jeugd in de regio. 
Zelfwerkzaamheid en inbreng van eigen financiële middelen geven een 77% dekking. Ons fonds is 
één van de aanvullende sponsors. 
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Stichting Kunstalliantie - 0928
Singel 159 a te Schiedam 

Op initiatief van deze stichting werd van 19 t/m 22 november 2009 het “SuikerZoet Filmfestival 
2008” georganiseerd. Het thema Suikerzoet vormt een onuitputtelijke bron voor uiteenlopende 

films,  zowel  nieuwe films als  filmklassiekers.  Het  doel  is  het  integreren  van  film en cultureel 
erfgoed: bezoekers een speciale ervaring meegeven, de stad op een speciale manier laten ontdekken, 
en door een gevarieerd film aanbod een groot publiek aanspreken.

SWS Welzijn - 0929
Postbus 696 te Schiedam 

Deze stichting vroeg een financiële bijdrage voor de 4e Mondiale Muziek 
Manifestatie: “In een wereld van Muziek is plaats voor iedereen!”
Door  de  jaren  heen  heeft  SWS  bewezen  een  belangrijke  functie  te 
vervullen in onze samenleving.

Vele  culturen  ontmoeten  elkaar  hier,  echter  er  zijn  onvoldoende 
gezamenlijke projecten. Reden waarom drie jaar geleden is gestart  met 
bovenvermeld project. Tijdens deze manifestatie wordt gezorgd voor een 
goede balans tussen Westerse en Oosterse cultuur.

Bibliotheek Waterweg - 0930
Stadserf 1 te Schiedam 

Het KinderBoekenBal vond plaats van 7 t/m 17 oktober 2009 en stond geheel in het teken van 
“Eten en snoepen”.Honderden kinderen met ouders bezochten dit evenement en werden getrakteerd 

op  een  onvergetelijke  ochtend,  middag  of  avond.  Hiermee  heeft  Schiedam  naast  het  bekende 
BoekenBal voor volwassenen een waardige kinderliteratuurvariant met voordrachten van bekende 
auteurs, workshops, muziek en nog veel meer. Doel is om kinderen op een speelse manier te laten 
deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek.
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Stichting 't Huis te Poort - 0931
Dam 30 te Schiedam 

Sinds  enige  jaren  organiseert  Stichting  't  Huis  te  Poort  in  de  gelijknamige,  recent  schitterend 
gerenoveerde, Oud Katholieke kerk aan de Dam in het centrum van Schiedam hoogwaardige 

culturele  evenementen  voor  een  breed  publiek.  De  evenementen  zijn:  oud-klassieke  concerten, 
literaire avonden, filmavonden en activiteiten die de kerk een buurtfunctie geven. Voor het culturele 
seizoen 2009-2010 is er weer een uitgebreid programma en het belooft een prachtig jaar te worden. 
Hoewel de kwaliteit van het aanbod zonder meer hoogwaardig is te noemen, is de sfeer ontspannen 
en daarmee de toegankelijkheid hoog. Dit vertaalt zich in een groeiend aantal bezoekers, veelal uit 
Schiedam en omstreken.

Stichting Meredia, meer respect en dialoog – 0932
Smetanalaan 110 te Schiedam 

Mede door de onbekendheid van elkaars gewoontes, normen en waarden zijn er problemen in onze 
multiculturele samenleving.  Door allerlei  ontwikkelingen wordt het  vertrouwen in elkaar eerder 
slechter dan beter. Hieruit is het doel ontstaan van Meredia: Het vergroten van het respect voor de 

mensen van en uit verschillende culturen evenals het stimuleren van de interculturele dialoog. Om 
het doel te bereiken zal Meredia op diverse manieren activiteiten bedenken en organiseren zoals o.a. 
het initiëren van lesgeven op scholen en daarbij de ouders te betrekken. Via het contact met de 
kinderen is het contact met de ouders eenvoudiger heeft de ervaring geleerd.
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Stichting Centrummanagement Schiedam - 0933
Postbus 404  te Schiedam 

Als Sinterklaas naar Nederland komt heeft hij zijn woning in Schiedam. Verleden jaar was dat aan 
de Hoogstraat 94-96 maar Sint wilde een grotere woning. Dit jaar had hij een heel echt paleis als 
onderkomen, van  14 november tot en met 5 december in de Hoogstraat nummer 112 en iedereen 
was hier van harte welkom.  Naast de meest spannende kamer, de inpakkamer, waar alle cadeautjes 

opgestapeld  staan,  kon   je  ook  een  kijkje  nemen  in  de  keuken  van  Sinterklaas  en  in  de 
Pepernotenfabriek. In de knusse paleiskamer woont, slaapt en werkt Sinterklaas. Hier kon je hem 
een handje geven en maakt Fotopiet een foto van jullie. De Schilder-, Knutsel- en Spelletjespieten 
zorgden ervoor dat niemand zich hoefde te vervelen. In hun atelier kon je tekenen, knutselen en 
leren hoe je cadeautjes in de schoorsteen moet gooien. Een ongeëvenaard aantal bezoekers is geteld: 
23.000.

Stichting Cultuur Borrelt – 0936
Burg.Knappertlaan 243a te Schiedam 

Winterlicht is een lichtfestival van 18 t/m 20 december in het Julianapark te Schiedam waarbij de 
bewoners en bezoekers optimaal betrokken worden. Het festival begint met een lampionnenoptocht 
door Schiedam West naar het Julianapark. Hier was ongeveer 15 kunstenaars een lichtkunstwerk 

te zien zijn. Kunstenaars ontwikkelden hun lichtkunstwerk samen met bewoners, volwassenen en 
kinderen. Tijdens het festival, dat 3 avonden duurde, waren optredens van grotendeels plaatselijke 
artiesten te beleven.
Het doel van Winterlicht is het organiseren van een lichtfestival met lichtkunst van hoge kwaliteit in 
combinatie met een optimale betrokkenheid van de bewoners uit de omgeving van het Julianapark.
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Stichting AmuToZa Schiedam - 0938
Korte Haven 43 te Schiedam

De wereld  van de (amateur)podiumkunsten is duidelijk aan verandering onderhevig. Steeds vaker 
vinden verschillende onderdelen elkaar in een samenwerking, waardoor een breder, jonger en groter 
publiek  kan  worden  bereikt.  Deze  stichting  beoogt  met  de  productie  van  “Bo  &  Beest”  een 
eigentijdse, kwalitatief hoogstaande theaterproductie te ontwikkelen waarbij de podiumkunsten 

theater, zang, dans, muziek en beeldende kunst elkaar vinden in een inspirerende samenwerking 
waardoor gebruik wordt gemaakt van elkaars ervaring met als doel het bereiken van een breder, 
jonger en groter publiek.

Stichting Schiedams Winterhart 
Lange Haven 89 te Schiedam 

Deze stichting organiseerde ook in  2009 “Winterhart”.  Rond Kerstmis  werd enkele  weken een 
kunstijsbaan geplaatst op het Stadserf te Schiedam. Het was wederom een groot feest. Met 24 dagen 
ijspret, duizenden bezoekers op de ijsbaan en een bomvolle St.Janskerk tijdens de kerstmarkt heeft 
Schiedam wederom  een mooie jaarafsluiting achter de rug. 

Femmes Vocales - 0941
Hoofdstraat 297 te Schiedam 

Femmes  Vocales  is  een  vrouwenkoor  en  telt  ongeveer  30  leden,  woonachtig  in  Schiedam en 
omgeving. Het koor repeteert wekelijks in de St.Jan de Doperkerk te Schiedam. Dit jaar zijn 

vele concerten gegeven en werd afgesloten met het Kerstconcert op 12 december in de St. Jan de
Doperkerk.
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Softbal- voetbal & Honkbalvereniging Schiedam - 0942 
Burg. Van der Lippad 1 te Schiedam 

Deze vereniging is  opgericht  in 1908, heeft  ongeveer 200 leden en kent gedurende het actieve 
seizoen per weekend een bezoekersaantal van ongeveer 400. De activiteiten op het complex zijn 

onderverdeeld in honkbal, softbal en herensoftbal. Daarnaast worden er talloze activiteiten
georganiseerd  zoals  een  jeugdkamp,  specialisatietrainingen,  verscheidene  toernooien   en  een 
besloten openings- en sluitfeest. Vanaf 2001 is SV & HV Schiedam gelegen in sportpark Bijdorp.
Het  clubgebouw  van  SV  &  HV  Schiedam  vertoont  vele  gebreken  en  vraagt  om  een  grote 
onderhoudsbeurt die men niet kan uitvoeren zonder steun van fondsen. Ons fonds draagt hieraan 
bij. 

Stichting Sequoia - 0943
Lange Haven 77 te Schiedam 

In het voorjaar van 2010 wil deze stichting een bijzonder project realiseren rond de ruïne van het 
kasteel “Huis te Riviere”in Schiedam. In de eerste donkere maanden van het jaar wordt met een 
lichtbeeldinstallatie het kasteel en haar rol in de geschiedenis van Schiedam onder de aandacht 

gebracht van een groot publiek door een artistieke interpretatie van het voormalige kasteel in haar 
oorspronkelijke omgeving: het oeverlandschap van de Schie. Met het voorliggende plan krijgt de 
ruïne van Huis te Riviere weer een aantrekkelijke presentatie en wordt zichtbaar hoe Schiedam en 
het Huis te Riviere met elkaar verbonden zijn.
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AANTAL AANVRAGEN  tot 31 december 2009.

Ontvangen 45
Toegewezen en uitgekeerd 16
Toegewezen en nog uit te keren 18
Toegewezen, geen gebruik gemaakt  -
Afgewezen   9
Teruggetrokken   1
Nog in behandeling   1 (Kunstwerkt)

Stand van zaken toegezegde bijdragen 2007/2008 :

Dierenbescherming project loopt nog (2007) Kunstalliantie geen gebruik gemaakt
Educare project loopt nog Centrummanagement geen gebruik gemaakt
Rijnmondband uitgekeerd Bibliotheek uitgekeerd
Bibliotheek “ Scouting Franciscus “
Jenevermuseum “ Ipse de Bruggen “
Rolantino's “ Winterhart 2008 “
Azhar “ Jenevermuseum “
Van Het Park “ Kunstalliantie geen gebruik gemaakt
Jenevermuseum “ Amutoza uitgekeerd  
Bibliotheek “

Toegezegde, nog niet uitgekeerde bijdragen in 2009 aan:

Bridgeclub Schiedam 59 Bibliotheek
Taizégroep Kethel Huis te Poort
De Rietzeilers Centrummanagement
Violen voor een vlinder Cultuur Borrelt
Jenevermuseum Amutoza
Apollotoneel Winterhart 2009
Scouting BvH Femmes Vocales
Kunstalliantie Soft- en Honkbalvereniging Schiedam
SWS Sequoia

Kunstwerkt : nog te behandelen, na ontvangst informatie 

Overzicht toezeggingen in bedragen:

Toegezegde bedragen in 2007: €    1.000,00 nog uit te keren.
Toegezegde bedragen in 2008: €    1.240,00 nog uit te keren.
Toegezegde bedragen in 2009: €  26.366,76 nog uit te keren.

---------------
Per 31 december 2009 €  28606,76  nog uit te keren.

2009
Toegezegd en uitgekeerd in 2009: €  17.942,00
Van 2008 uitgekeerd in 2009:     19.580,00

---------------
Totaal uitgekeerd in 2009: €  37.522,00
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                Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 februari 2010.
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Jaarrekening 2009 Gemeenschapsfonds Schiedam

Balans
Waarderingsgrondslagen
Het effectendepot is gewaardeerd tegen aanschafprijzen
Overige activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
"Beschikbaar voor uitkering" is na verwerking van "resultaat boekjaar"

Activa 31 dec 09 31 dec 08
Betaalrekeningen 556 750
Spaartegoeden 69.385 95.217
Effectendepot 184.451 178.983

254.392 274.950

Passiva
Beschikbaar voor uitkering 254.392 274.950

254.392 274.950

Staat van baten en lasten
2009 2008

Giften, donaties, enz 7.500
Dividend en rentebaten 12.600 8.004
Bijzondere baten 1.002
Verleende bijdragen -37.522 -15.441
Organisatiekosten -3.136 -3.557

20.558 9.992

0 0

Resultaat boekjaar( toevoeging (-)/ onttrekking 
aan "Beschikbaar voor uitkering")
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Secretariaat : 

Sonderdanckstraat 3 - 3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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