
Inleiding

Voor u ligt jaarverslag 2011 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  dit hebben 
gedaan  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.

Het  aantal  aanvragen dat  in  2011 is  binnengekomen is  36.  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. Ruim 40% 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  beperkt  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.Ook komend jaar zullen door het bestuur 
extra inspanningen worden verricht om actiever Schiedammers te bereiken die mogelijk bereid en 
in staat zijn donateur van het fonds te worden, een schenking te verrichten of het fonds in hun 
testament te laten opnemen.

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

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 kosteloos 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 verslagjaar kon het fonds zich 
verheugen met een eerste particuliere schenking over  een periode van vijf jaar. Ook dit jaar is weer 
een donatie 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.
− Natuurlijke personen.

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

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 erf- en schenkingsrecht.
Daarnaast zijn aan het fonds gedane schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar voor de schenker.

Financiën
Het aantal in 2011 ontvangen aanvragen is 36. Hiervan zijn er 16 positief beoordeeld. In het 
verslagjaar werd voor een totaal van ca. € 12.750,00 aan bijdragen toegekend. 
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. 
De komende jaren zal hieraan door het bestuur extra aandacht worden besteed.
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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 2011 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.

Continuïteit van het Fonds

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. Het komend 
jaar zullen door het bestuur dan ook extra inspanningen worden verricht om actiever Schiedammers 
te bereiken, die mogelijk bereid en in staat zijn donateur van het fonds te worden, een schenking te 
verrichten of het fonds in hun testament te laten opnemen.

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
Jeroen de Vos        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

Stichting Jenevermuseum Schiedam 
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

Schiedam  heeft  sinds  twee  jaar  haar  toeristisch  beleid  gekoppeld   aan  het  benoemen  van 
jaarthema's,  als kapstok voor diverse activiteiten in de stad. Het thema voor 2011 is Molens & 
Jenever inhakend op het feit  dat de provincie  Zuid-Holland 2011 “Molens” als  themajaar  heeft 
uitgeroepen. Het Jenevermuseum heeft samen met Stichting de Schiedamse Molens een tijdelijke 
tentoonstelling die op twee of drie locaties te bezoeken is. 

Niet  alleen  worden  de  onvermijdelijke   (ver)banden  tussen  beide  ambachten  (molenaars  en 
branders)  belicht,  maar  ook wordt  ingegaan  op de  unieke  geschiedenis  van  de  stad  die  in  het 
verledenm maar liefst 20 molens telde en ruim 400 branderijen.

Stichting Matthäus Passion Schiedam 
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. 
Deze aanvraag betreft de uitvoering op 14 april 2011 in de Grote of Sint Janskerk te Schiedam.
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Stichting Schiedamse Jazz 
Korte Haven 123 te Schiedam 

Deze stichting organiseert Jazz/Blues gerelateerde activiteiten en nu dus “Bluesroute Scyedam” op 
27, 28 en 29 mei 2011. Op de Grote Markt en Koemarkt zijn hoofdpodia geplaatst en een aantal 
kleinere podia zijn in overleg door het centrum verspreid. Een gratis toegankelijk evenement waar 

muziek en gezelligheid de boventoon voeren. Er zijn in Nederland meer Bluesroutes, die allemaal 
heel  goed  bezocht  worden.  Voor  de  hele  organisatie  worden  alleen  Schiedamse  ondernemers 
ingeschakeld.  Bij  de  “buitenoptredens”  zijn  meerdere  bands  ingeschakeld  en   bij  ca.  30 
horecagelegenheden ook muziek wordt gemaakt. 

HBSS – jeugdafdeling
Olympiaweg, Harga te Schiedam 

Een  jaarlijks  terugkerende  traditie  binnen  de  Schiedamse  voetbalvereniging  HBSS  is  de 
uitwisseling van haar voetbaljeugd, met name het C-elftal, met de partnerstad Neath in Wales.
Dit jaar vertrekt de jeugd naar Wales van 22 tot en met 25 april. Het doel hiervan is om de jeugd 
een  sportief  weekend aan  te  bieden alsmede  het  bevorderen  van de  internationale  persoonlijke 
contacten.
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Stichting Opslag voor Cacao
Veenlantstraat 3 te Schiedam 

Opslag voor Cacao maakt jeugdtheater sinds 1998 en heeft inmiddels een goede band opgebouwd 
met de scholen en het jeugdige publiek van Schiedam. Men heeft met veel succes 2 voorstellingen 
gemaakt voor de kinderboekenweek. OvC speelt in op actuele thematiek en streeft ernaar kinderen 

uit alle lagen van de bevolking te bereiken omdat iedereen kennins moet kunnen maken met theater.
Dit jaar betreft  het, in het kader van Kinderboekenweek 2011, de voorstelling “Superheld”, een 
interactieve theatervoorstelling  voor kinderen van groep 4,  5 en 6 van het  primair-  en speciaal 
onderwijs in Schiedam. Naast de voorstelling wordt een lesbrief gemaakt met filosofielessen ten 
opzichte van dit thema.

Stichting De Schiedamse Molens
Lange Haven 74-76 te Schiedam

Traditioneel is in het tweede weekend van mei de Nationale Molendag. Dit jaar is het op zaterdag 
14 en  zondag 15 mei  waarbij  in  heel  Nederland  historische  windmolen  zijn  te  bezichtigen.  In 
Schiedam zullen, net als voorgaande jaren op zaterdag de molens rond het centrum open worden 

gesteld  voor  het  publiek.  Er  worden  bovendien  kleine  activiteiten,  optredens  en  demonstraties 
georganiseer om het feestelijk karakter van de dag te versterken. 
Daarnaast is er een speciaal evenement: De opening van molen De Kameel.
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Stichting de Verspeekpomp
Schiedamseweg 1 te Schiedam

Naar de in 1914 verdwenen Verspeekpomp uit het dorp Kethel is een ware speurtocht ondernomen. 
De herinnering aan die dorpspomp blijkt bij veel dorpsbewoners nog springlevend te zijn. Dit komt 
door  de  overlevering  van  alle  dorpsverhalen,  de  gedichten  over  de  pomp  en  de  oude 
prentbriefkaarten waarop de Verspeekpomp prominent staat afgebeeld. De stichting heeft zich ten 

doel  gesteld  om  de  2.90  meter  hoge  gietijzeren  dorpspomp  weer  terug  te  geven  aan  de 
dorpsbewoners van Kethel. De mogelijkheid hiertoe is ook ontstaan doordat men op het spoor is 
gekomen van de oorspronkelijke gietmal van de dorpspomp. Gepland is om de pomp feestelijk te 
onthullen op vrijdag 27 april 2012.

Bibliotheek Waterweg 
Stadserf 1 te Schiedam 

Het KinderBoek&Bal Schiedam 2011 vindt plaats op zondag 9 oktober 2011 in het kader van de 
57e Kinderboekenweek en is  een echt  lees-,  dans- en knutselfeest  en  is  bedoeld om bij  zoveel 
mogelijk Schiedamse kinderen tussen 6 en 12 jaar op een speelse manier het leesplezier te

bevorderen. Bovendien kunnen kinderen samen met hun ouders Bibliotheek Waterweg ervaren als 
ontmoetingspiek  voor  cultuur  en  educatie.  Dit  jaar  is  het  motto  van  de  Kinderboekenweek  en 
KinderBoek&Bal  Schiedam:  "Superhelden  -  Over  dapper  durven  zijn".  Sinds  2008  is  het 
KinderBoek&Bal Schiedam een aantrekkelijke ontdekkingstocht met theater, schrijvers, 
workshops en tot slot een heus 'bal', waarop zo'n 450 Schiedamse kinderen en ouders zich jaarlijks 
verheugen.

8



D.W.S.  Schiedamse Handbalvereniging
Groenoordstraat 1 te Schiedam 

De Schiedamse  handbalvereniging  DWS  organiseert  alweer  30  jaar  een  tentenkamp op  het  eigen 
buitenterrein. Jaarlijks komen er ongeveer 60 jeugdleden in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. Dit jaar 
wordt het weekend gehouden van vrijdag 17 juni tot en met zondag 19 juni 2011. 

Het weekend is georganiseerd door het Jeugdbestuur van de vereniging in samenwerking met een 
aantal coaches en ouders. De kinderen slapen, verdeeld in jongens en meisjes, in gehuurde tenten die  
donderdagavond door ouders opgezet worden op het terrein.  Het weekend staat geheel  in het teken 
van het thema Circus. De kinderen bereiden vrijdagavond en zaterdag allemaal een act in en die laten 
ze zaterdagavond aan hun ouders zien. 
Zondag wordt het weekend afgesloten met een zeskamp met allerlei spellen die in het teken van het 
circus staan. 

Kids Bouwdorp Schiedam 
Louise de Colignystraat 20 te Schiedam 

Kids Bouwdorp vond van 12 juli tot en met 15 juli plaats op een braakliggend terrein in Nieuwland 
aan de Noordvestsingel tegenover molen De Vrijheid en met uitzicht op de hoogste molens ter 
wereld.

Alsof hun leven ervan afhing, zaagden en timmerden honderden Schiedamse kinderen van 6 tot 12 
jaar  een  week  lang  hun  eigen  kindermolens  in  Kids  Bouwdorp.  Met  verdiepingen,  draaiende 
wieken,  ladders  en complete zelf getimmerde stoeltjes.  Allemaal  gebouwd door kinderhanden die 
eerder nog nooit een klauwhamer vast hadden gehad. In een paar uur tijd leerden ze dat je beter niet 
'lekker kunt rondzwaaien' met een hamer, dat het onhandig is om vlak voor een zagend vriendje te 
gaan staan, dat je een spijker beter iets lager kunt vasthouden als je er met een hamer op slaat en dat 
een constructie niet alleen leuk maar ook stevig moet zijn. Verbazingwekkend snel produceerden ze 
mooie bouwsels. Voor een volgend jaar is uiterdaard al voldoende belangstelling
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C & FC Hermes-DVS
Olympiaweg 20 te Schiedam 

Al 25 jaar organiseert Hermes-DVS het bekende tentenkamp en lang kijken de kinderen ieder jaar 
uit naar die ene week aan het eind van het cricketseizoen waarin de club  altijd zoveel leuks voor ze 
in petto heeft. En niet alleen de kinderen genieten, ook de leiders en  commissieleden. Het is een

fenomeen waarvan men hoopt dat het minstens nóg 25 jaar blijft bestaan. 
Ook dit jaar wordt een week met cricketactiviteiten, gezellig met z'n allen een dagje uit, spelletjes, 
naar het zwembad en op donderdagavond de playbackshow met spetterende optredens. 

Joseph Wresinski Cultuurstichting
Onder de Gelder 8 te Wijhe

Deze stichting produceert de theatervoorstelling “Lazarus” waarvan een uitvoering wordt gegeven 
op 27 oktober 2011 in wijkcentrum de Blauwe Brug in Schiedam.
De  stichting  stelt  mensen  die  leven  in  een  sociaal  maatschappelijk  kwetsbare  positie  in  de 
gelegenheid actief deel te nemen aan het culturele leven, met name theater, in innige samenwerking 
met  professionele  theatermakers  en  met  hun  persoonlijk  leven  als  inspiratiebron  maken  zij 
voorstellingen die een theatrale verbeelding zijn van het bestaan aan de voet van de samenleving.

De werkelijkheid van de acteurs komt in aanraking met  de werkelijkheid van de toeschouwers. 
Deze ontmoeting roept aan beide zijden vragen op over  het  menselijk  bestaan en de kracht  en 
kwetsbaarheid  van  mensen.  Na  de  voorstelling  wordt  een  nagesprek  gehouden  waarin  door 
toeschouwers en acteurs van gedachten wordt gewisseld.
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Stichting Stadsomroep Schiedam 
Lange Nieuwstraat 233a te Schiedam 

De Stichting  Stadsomroep Schiedam is de publieke lokale  omroep van Schiedam. Stadsomroep 
Schiedam is actief op radio (Radio Schiedam) , televisie (LOOK TV) en internet.

Radio Schiedam zendt uit  sinds 1987 en verzorgt  24 uur per dag programma's  voor een breed 
publiek. De uitzendingen bestaan voor een belangrijk deel uit nieuws, informatie en sport in het 
bijzonder gericht op Schiedam.
Digitalisering van de tv uitzendingen vereisen een noodzakelijke investering om geregistreerd beeld 
en  geluid  fragmenten  over  te  brengen  naar  een  montagetafel  waar  beelden/geluid  worden 
gemonteerd tot één beeldband. 

Stichting Inner Wheel Schiedam 
Burg.Knappertlaan 124 te Schiedam 

leder jaar hebben de leden van Inner Wheelclub Schiedam in december hun kerstbijeenkomst. Dit 
jaar hebben zij er voor gekozen om naast het kerstdiner iets te doen voor anderen. Er is contact 
opgenomen met de voedselbank. Aan deze instantie is aangeboden om de Schiedamse gebruikers

van de voedselbank een kerstverrassing te geven. Het aantal gezinnen wat op dit moment gebruik 
maakt van de voedselbank is 150.  
In  de  vorm  van  een  workshop  worden  door  de  dames cakejes  gemaakt,  versierd  met  een 
kerstversiering feestelijk verpakt en afgeleverd bij de voedselbank die voor verspreiding zorgt.
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AANTAL AANVRAGEN  tot 31 december 2011.

Ontvangen 36
Toegewezen en uitgekeerd 10
Toegewezen en nog uit te keren   3
Toegewezen, geen gebruik gemaakt   3
Afgewezen 20
Teruggetrokken   -
Nog in behandeling   -

Aanvragen van 2010 die in 2011 zijn afgehandeld:

1023 Spirit uitgekeerd 1033 SWS uitgekeerd 
1025 Amutoza “ 1036 Cultuur Borrelt “
1026 Bibliotheek “ 1037 Heilig Hartkerk “
1027 Huis te Poort “ 1038 Het Speeleiland  naar 2012
1029 De Teerstoof “ 1039 ROOG naar 2012
1030 Centrummanagement “ 1040 Femmes Fatales uitgekeerd
1031 Orpheus “ 1041 Winterhart “

Nog uit te keren aanvragen per 31 december 2011:

2010: 1038  Speeleiland
1039  ROOG

2011: 1101 Jenevermuseum
1112 Verspeekpomp
1115 Bibliotheek Waterweg

Overzicht nog te betalen toezeggingen per 31.12.2011

Toegezegde bedragen in 2010: €    2.100,00 
Toegezegde bedragen in 2011: €    2.500,00

 
2011:
Toegezegd en uitgekeerd in 2011 €    8.500,00
Van 2010 uitgekeerd in 2011 €  14.797,00

---------------
Totaal uitgekeerd in 2011 €  23.297,00
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JAARREKENING 2011

EN

ACCOUNTANTSVERKLARING
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Secretariaat : 

Sonderdanckstraat 3 - 3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl

info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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