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Inleiding

Voor u ligt jaarverslag 2013 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” en “Schiedamse bedrijven” moeten  genereren voordat het kan uitkeren en is  dus
eigenlijk een intermediair  tussen “donateurs” en “aanvragers”. De  dóór hen beschikbaar gestelde
middelen  worden  ingezet  voor  activiteiten  vóór Schiedammers.  Hiermee  wordt  beoogd  de
betrokkenheid van Schiedammers en Schiedamse bedrijven 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 en  Schiedamse  bedrijven met  veelal  in  Schiedam wonende medewerkers.  Zij  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 2013 is binnengekomen is 46.  In het jaarverslag is te zien dat de
toegekende 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. 
24 aanvragen zijn gehonoreerd, dat is ruim de helft.  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 blijft 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.  De
komende jaren zullen door het bestuur blijvend inspanningen worden verricht om  Schiedammers
en Schiedamse bedrijven te bereiken die mogelijk bereid en in staat zijn donateur of sponsor 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 voor de Schiedamse gemeenschap heeft ingezet.
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. Ook dit jaar  kon het fonds zich weer
verheugen  met  een   particuliere  schenking  en  zijn  donatietoezeggingen  ontvangen  van  de
Schiedamse bedrijven Huisman B.V., Koninklijke De Kuyper B.V. en Facilicom.

2



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 schenkbelasting

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 2013 ontvangen aanvragen is 46. Hiervan zijn er 24 positief beoordeeld. In het 
verslagjaar werd voor een totaal van  € 25.750,00 aan bijdragen toegekend. 
Voor de continuïteit van het Fonds zijn giften, schenkingen en/of legaten zowel van particulieren
als bedrijven absoluut noodzakelijk.  In dat opzicht lijkt het Fonds zijn plaats in de Schiedamse
gemeenschap nog niet te hebben gekregen. Ook de komende jaren zal hieraan door het bestuur
blijvend 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
en Schiedamse bedrijven te bereiken, die mogelijk bereid en in staat zijn donateur of sponsor 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 Intorno Ensemble
Jozef Oreliosingel 251a te Schiedam 

Na het succes in 2012 organiseertl INTORNO ook in 2013 het festival 'Klassiek voor Kooters'.  In
2012 was er sprake van een eerste samenwerking met SWS Welzijn in de wijk, deze samenwerking
wil men voor 2013 uitbreiden. 'Klassiek voor Kooters' onderscheidt zich van andere festivals omdat

 
het klassieke muziek voor kinderen als uitgangspunt heeft. Kinderen komen tijdens het opgroeien
weinig  of  niet  in  contact  met  klassieke  muziek.  Met  dit  festival  probeert  Intorno  hier  op  een
positieve manier verandering in te brengen. Tijdens het festival zijn er diverse workshops  rondom
klassieke  muziek  en  voorstellingen  waarmee  kinderen  op  speelse  wijze  in  contact  komen  met
theater, muziek en opera. 

Stichting de Beukenhof
Ringvaart 2 te Schiedam 

Stichting Beukenhof heeft enige jaren geleden de achterwand van de toenmalige St.Martinuskerk
gered van de sloperskogel. Ruim 80 m2 glas-in-loodwerk dreigde in de glasbak te verdwijnen, maar
staat sindsdien opgeslagen bij een restauratiewerkplaats in afwachting van een herbestemming.Deze
80 m2 wand, gemaakt door glazenier Jan Willemsen in de jaren zestig, beeldt de vier jaargetijden

uit en is in licht en kleur een even boeiend als indrukwekkend schouwspel. Nu de nieuwbouw op
Begraafplaats  en  Crematorium  Beukenhof  is  afgerond  worden  de  ramen  als  sluitstuk  op  een
passende wijze in de groenstrook in de nabijheid van de aula geplaatst. Op een plek waar jaarlijks
ongeveer 200.000 mensen op weg zijn naar een plechtigheid of een graf bezoeken.
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Stichting Samenwerkenden Serviceclubs Schiedam 
te Schiedam 

De  Stichting  Samenwerkende  Serviceclubs  Schiedam  heeft  in  december  2013  in  het
Jenevermuseum een Kerstmarkt georganiseerd met  diverse kramen, een loterij, alsook een fraaie
“Wensboom”. Aan deze kerstboom konden de bezoekers een wenskaart hangen, voorzien van een

wens  die  men  deed  voor  een  ander  persoon met  daarbij  de  argumentatie.  Hoofdprijs  was  een
weekend verblijf in La Sorpresa, Spanje, aangeboden door Huize Frankeland. Voor een aanvullende
wens heeft ons fonds een bedrag beschikbaar gesteld.

Stichting Evenementen Schiedam 
Rubenslaan 22 te Schiedam 

Zaterdag 6 april 2013 werd de derde editie van Open Terras in Schiedam gehouden.
Open Terras is een collectief evenement geboren uit het feit dat er een groot gat bestaat tussen de 
evenementen in de winter en de evenementen in de zomermaanden. Er is gebleken dat als er iets in 
de stad wordt georganiseerd dit veel meer bezoekers naar het centrum trekt. Bij de eerste 2 edities 
van Open Terras ging het aantal bezoekers van de stad op een reguliere koopzondag in april zeer
fors  omhoog.  Met  de  afsluiting  van  de  Proveniersbrug  vanaf  2  april  was  het  nog  eens  extra
belangrijk om bezoekers naar de stad te trekken. 

 

De stad moet leven om de bezoekers ook daadwerkelijk langer in die stad te laten vertoeven. 
Restaurants en cafés in de binnenstad organiseren 6 april allerlei leuke en voordelige acties 
waardoor het toeven op het terras nog lekkerder wordt. Naast live muziek op de diverse terrassen is 
er ook een programma speciaal voor kinderen. 
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Stichting Rolantino's
Oude Maasstraat 13 te Schiedam

Muziek is  wereldwijd een begrip en maakt  deel uit  van het leven. Het is  een taal die iedereen
spreekt. In de uitoefening van muziek is er plek voor iedereen. Annelies Kars is een muziekdocent
die  zich  inzet  voor  iedere  doelgroep.  Het  maakt  namelijk  niet  uit  op welk niveau je  presteert:
muziek  is  een middel  om mensen samen te  brengen,  de sociale  contacten  te  bevorderen en de
eigenwaarde en het zelfvertrouwen te stimuleren. Dit geldt voor iedereen, maar in het bijzonder

 
voor  mensen  met  een  handicap.  Muziek  wordt  over  het  algemeen  beschouwd  als  de  enige
universele hobby. Muziek is emotie, wordt vaak gezegd. Bij "Muziek & Handicaps" gaat men een
stukje verder. Muziek kan dan emotie zijn, muziek maken is passie! En waarop uit deze passie zich
beter dan op instrumenten? Het project Muziek en Handicaps: "Wij gaan ervoor" wil laten zien dat
niet alleen het samen repeteren en het bespelen van instrumenten belangrijk is, maar dat het ook een
belangrijke meerwaarde heeft als er een optreden aan gekoppeld is: op 21 september 2013 in het
Theater aan de Schie. 

Stichting Meredia
Smetanalaan 110 te Schiedam

Door  het  overweldigende  succes  van  2012  hebben  velen  gevraagd  nogmaals  een
KerstWandelTheater te organiseren. De samenwerking met de 250 vrijwilligers en de ondernemers
in Kethel heeft, ondanks de heftige regenval, geresulteerd in een groot spektakel. Begrip en respect
voor elkaars achtergronden werden uitgesproken, vragen naar bepaalde ontwikkelingen en situaties
werden verklaard. 

Het  KerstWandelTheater  2013  dat  op  19  december  wordt  gerealiseerd  beslaat  een  lengte  van
ongeveer  2  km,  die  volledig  verlicht  wordt  met  lichtjes.  Op  een  tiental  plaatsen  wordt  een
toneelstuk opgevoerd rondom het Kerstverhaal. 
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St.Radboud muziekvereniging
Kerkweg 46a te Schiedam

De maatschappij van vandaag is overladen met een keur aan vrijetijdsbestedingen.De keuze om in
elk  geval  een  muziekinstrument  te  leren  spelen  is  niet  meer  vanzelfsprekend.  Het  cultureel
onvriendelijke  klimaat  zorgt  er  voor  dat  kinderen  nauwelijks  meer  bekend  raken  met  het  zelf
musiceren. Daarnaast zijn de hoge kosten van muzieklessen vaak een belemmering voor ouders om
hun kinderen stimuleren muziek te maken. Door deze aspecten is het voor muziekverenigingen
niet  makkelijk  nieuwe en jonge muzikanten  aan te  trekken.  Voor de continuïteit  van een groot
blaasorkest als dat van Sint Radboud is het noodzakelijk dat er constante aanvulling van leden is. 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het starten van een blokfluitgroep voor jongekinderen tot
succes heeft geleid. St. Radboud  wil met een blokfluitgroep starten en verwacht hiermee over een
periode van enkele jaren nieuwe muzikanten voor het leerlingenorkest en uiteindelijk voor het grote
orkest aan te trekken. 

St.Radboud muziekvereniging
Kerkweg 46a te Schiedam

In 2014 bestaat Muziekvereniging St. Radboud Schiedam 125 jaar, een jubileum dat men graag wil
vieren met de inwoners van Schiedam en omliggende gemeenten. Muziekvereniging St.  Radboud
bestaat uit een orkest, van 60 muzikanten, een leerlingenorkest van 11 muzikanten en een koor van
50 zangers. Dit bijzondere jubileum wil de vereniging vieren met een groot muziekspektakel en wat
leent  zich  daar  dan  beter  voor  als  de  Schiedam PROMS,  zoals  reeds  6x  vanaf  het  jaar  2000
georganiseerd is.

De Schiedam PROMS is een muziekspektakel met solisten, een orkest, een koor en een dansgroep
die zowel klassiek, nederlandstalig als popmuziek van over de hele wereld ten gehore brengt. Het
totaal aantal deelnemers zal +/- 130 man bedragen. 
De Schiedam PROMS vindt plaats op 9 en 10 mei in Sporthal Margriet te Schiedam. 
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Stichting Wennekerpand
Vijgensteeg 2 te Schiedam

Voor het derde jaar op rij doet Schiedam mee met de nationale Week van de Amateurkunst. Van 25
mei  tot  en  met  2  juni  staan  amateurkunstenaars  centraal  en  tonen  ze  hun  kunsten  in  het
Wennekerpand. Het eerste weekend begint goed met o.a. een kunstmarkt, theatervoorstelling Crisis
met een K, en een workshop van Convoi Exceptional, de band die zaterdagavond in de grote zaal
van het Wennekerpand staat. Aron Elstak en Raymon Rodenburg presenteren Dubbelcabaret en de
voetjes mogen van de vloer met het Dansorkest van Ov Wilton.

Verschillende  Schiedamse  koren  en  muziekverenigingen  staan  tijdens  de  WAK  in  het
Wennekerpand. Harmonie Ambrosius speelt daarnaast ook in de Grote Kerk en Muziekvereniging
St. Radboud is te vinden in Theater aan de Schie.
In het slotweekend is er extra aandacht voor het jonge publiek met workshops en demonstraties van
o.a. SKVR, T.M.V. Adencia en Stichting TalentProof. Verder zijn er optredens van de Rolantino’s
en  Shantykoor  Stuurloos.  Op  initiatief  van  Rick  de  Korte  wordt  bandjes-avond Herrie  Uit
Schiedam!georganiseerd, met optredens van The People Tree, Shrude, De Dood, Arno Vermeer en
Abbot’s Creek. 

Oranjevereniging “Wilhelmina” Kethel
Vivaldilaan 113 te Schiedam 

De oranjevereniging  organiseert  de  jaarlijkse  festiviteiten  in  het  kader  van  30  april.  Koningin
Beatrix treedt terug uit haar ambt en maakt plaats voor prins Willem Alexander. Een tv scherm
wordt geplaatst en er wordt live overgeschakeld naar Amsterdam om de ceremonies te volgen met
het aanwezige  publiek.  Tijdens deze koninginnedag zijn er  in Kethel  nog meer  activiteiten.Een
aubade in het bijzijn van burgemeester Lamers, een braderie die van start gaat op de Kerklaan en
Schiedamseweg.

Daarnaast kan de jeugd aan attracties zoals springkussens en Hollandse spelen. Ter herinnering aan
30 april 2013 wordt een Koningslinde geplant. Verschillende optredens vinden plaats met Dries
Roelvink en partyband Superfly
Om 21.00 uur gaat de lampionnentocht van start en om 22.00 uur zal Koninginnedag in Schiedam 
worden afgesloten met groots vuurwerk in Kethel. 
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Stichting Kik'r
Groenelaan 127 te Schiedam 

Met het project Mijn wijk, Jouw wijk Architectuur onderzoeken verschillende kinderwijkteams in
hun wijk wat het bijzondere is aan de gebouwen uit hun wijk; wat het idee is achter deze bouwstijl
en in hoeverre de architectuur en de opbouw van de wijk van invloed is op de leefbaarheid in de
wijk. 

Onderdeel  van  het  project is ook een enquête die is afgenomen bij 600 kinderen, alle leerlingen uit
groep 7 in Schiedam, zodat ook hun mening over de wijk bekend is. Elke kinderwerkgroep werkt
zijn bevindingen uit  in  een wijkplan en kinderwijkmonitor.  Deze worden gepresenteerd  aan de
gemeente en de kindergemeenteraad. Met de resultaten en nieuwe ideeën die hier in staan, gaat de
kindergemeenteraad (en hopelijk ook de gemeente) vervolgens mee aan de slag. 
Ter afsluiting van het project organiseren de kinderwijkteams een bijzondere activiteit in hun wijk.
De  kinderen  bedenken  deze  activiteit  zelf,  helpen  mee  met  de  organisatie  en  de  nodigen  de
wijkbewoners en hun klasgenootjes hiervoor uit. Insteek van de activiteit is dat de kinderen en de
andere wijkbewoners op een leuke manier met elkaar kennismaken en dat de kinderen vertellen wat
ze allemaal geleerd en ontdekt hebben tijdens het project. 

Stichting Net Niet Genoeg
Chopinplein 113 te Schiedam 

Deze  stichting  organiseert  twee  maal  per  jaar  een  Net  Niet  Genoeg  Dag  voor  inwoners  van
Schiedam die  letterlijk  “net  niet  genoeg”hebben.  Denk hierbij  bijvoorbeeld  aan klanten  van de
Voedselbank  in  Schiedam.  Daarnaast  organiseert  men  in  november  voor  de  kinderen  in  de
doelgroep een Sinterklaasfeest. Die dag kunnen de kinderen langskomen voor leuke activiteiten en
natuurlijk komt Sinterklaas langs met leuke cadeautjes voor alle kinderen.
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Stichting Vage
Postbus 590 te Schiedam 

Dit is alweer de 24ste editie van 't Maasboulevardfeest, dat dit jaar gehouden wordt op 12-13-14 juli
2013.  Al  23 jaar  is  't  Maasboulevardfeest  één  van de  grootste  gratis  toegankelijke  festivals  in
Schiedam.  Een  uniek  evenement  want  't  Maasboulevardfeest  wordt  georganiseerd  door
vrijwilligers. 't Maasboulevardfeest is één van de best bezochte en leukste feesten van Schiedam,
Vlaardingen en Maasluis en zeer uniek in Nederland aangezien het gehele festival door onbetaalde
vrijwilligers wordt georganiseerd.

Iedere dag is een publiekstrekker geprogrammeerd en op vrijdag wordt direct uitgepakt met een
zeer populaire band zodat het publiek drie dagen kan genieten.

Stichting SuikerZoetFilmFestival
Warande 157 te Schiedam

Van  28  november  tot  en  met  1  december  2013  wordt  de  negende  editie  van  het
SuikerZoetFilmFestival georganiseerd in Schiedam. Met 8000 bezoekers is het festival de laatste
jaren uitgegroeid tot het grootste gratis indoor filmfestival in Nederland.

Het  hart  van  het  festival  bestaat  uit  de  vertoning  van  een  90-tal  filmtitels  op  uiteenlopende
(historische) locaties in Schiedam. Als onderdeel van het festival wordt in een separaat programma
ook aandacht besteed aan andere kunstdisciplines als dans en muziek.
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Stg Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

Het Jenevermuseum initieert onder de naam van “Schiedam Brandersstad, Jouw Stad”een educatief
erfgoedproject i.s.m. het gemeentearchief, stichting Rondvaartboten Schiedam en museummolen de
Nieuwe Palmboom.  Het doel is leerlingen op een leuke aansprekende manier de geschiedenis van
Schiedam als brandersstad te vertellen in de vier erfgoedinstellingen.

Zo worden de leerlingen in groep 8 ambassadeurs van Schiedam. Ze kunnen familie en vrienden
rondleiden langs de historische hoogtepunten van Schiedam.
Dit  educatieve  aanbod  is  bedoeld  voor  leerlingen  van  de  midden-  en  bovenbouw  van  de
basisscholen, te weten de leerlingen van groep 5,6,7 en 8.

Stichting Culturama
St.Liduinastraat 60a te Schiedam 

Verueno is een tweedaags wereldmuziekfestival, dat dit jaar voor het derde achtereenvolgende jaar 
georganiseerd wordt in het Julianapark te Schiedam-West. Een uniek festival voor Schiedam, maar 
ook voor plaatsen in de directe regio; er is in de directe omgeving geen wereldmuziekfestival te 
vinden. 
Muziek, dans, poëzie, beeldende kunst, heerlijk eten en drinken. En dat alles, met de hulp van veel 
vrijwilligers, onder het lover van de schitterende bomen rond de koepel, bovenop de heuvel in het 
mooiste park van Schiedam. 
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Stichting Evenementen Promotie Schiedam 
Rubenslaan 22 te Schiedam 

Op zaterdag 16 november 2013 is Sinterklaas weer aangekomen met een spectaculaire intocht in
Schiedam, toegezongen door wel 20.000 Schiedammers. Na een rondrit door Schiedam neemt hij
zoals gebruikelijk zijn intrek in het Sinterklaaspaleis aan de Hoogstraat. In het paleis krijgt

Sinterklaas ongeveer 15.000 bezoekers die door hem en de vele Zwarte Pieten zullen worden
verwend. Alle kinderen gaan met Sinterklaas op de foto!

Stichting Winterlicht
Warande 16 te Schiedam 

De manifestatie Winterlicht is gebaseerd op de lichtmanifestaties in het Julianapark in de vijftiger
jaren  van de  vorige  eeuw. Er  zijn  toen  drie  lichtmanifestaties  georganiseerd  waar  duizenden
bezoekers op af kwamen. Deze manifestaties vonden, in tegenstelling tot Winterlicht, in de zomer
plaats. 

De donkere dagen voor kerstmis zijn de dagen van gezellig samenzijn, van lichtjes en verhalen.
Het doel van het festival Winterlicht is om van 12 tot 15 december voor een breed publiek een
bijzondere  lichttentoonstelling  te  creëren  waarbij  ongeveer  20  hedendaagse  en  vernieuwende
(licht)kunstenaars zich in het park kunnen manifesteren.
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Basisschool Sint Jozef
Nassaulaan 42 te Schiedam 

Op  initiatief  van  de  ouders  krijgen  alle  leerlingen  van  de  Sint  Jozefschool  vanaf  schooljaar
2013/2014 extra lessen aangeboden op het gebied van duurzaamheid. Deze projecten vinden niet
alleen plaats in de school, maar hier worden de hele wijk en stad bij betrokken. Op 16 oktober vindt

de kick off plaats van dit bijzondere duurzaamheidsprogramma met een grote duurzaamheidsdag in
West waar van alles te beleven is voor zowel de kinderen als de buurtbewoners.
In  de  ochtend  kunnen  de  kinderen  en  buurtbewoners  deelnemen  aan  allerlei  activiteiten  en
workshops waarmee ze op originele wijze kennis maken met het thema duurzaamheid. Ook is er
een  duurzaamheidsmarkt  waar  allerlei  (lokale)  partijen  staan  die  zich  met  duurzaamheid  bezig
houden. Aan het einde van de ochtend presenteren de kinderen de resultaten van deze workshops
aan de ouders en de buurtbewoners op de duurzaamheidsmarkt.  

Stichting Stolpersteine Schiedam 
Boterstraat 83 te Schiedam 

Stolpersteine is van een oorsprong een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947,
Berlijn). Hij brengt gedenktekens aan in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's
verdreven, gedeporteerd,  vermoord of tot  zelfmoord zijn gedreven. Deze  Stolpersteine (letterlijk
struikelstenen)  herinneren  onder  andere  aan  Joden,  Sinti  en  Roma,  politieke  gevangenen,
homoseksuelen, Jehova's getuigen en euthanasie slachtoffers.

De kunstenaar noemt ze  Stolpersteine, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je
moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam,
geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. De kleine stenen (10
x 10 cm) worden door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst.
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Stichting Apollo Toneel Schiedam 
Dr. Sauerstraat 11 te Schiedam 

Het toneelstuk “Gestrand” wordt op 13, 14 en 15 december gespeeld. 
De voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met het Schiedamse popkoor “Pleasure”.
Door de toneelopstelling wordt het publiek een onderdeel van het toneelbeeld.

Vanuit  cultureel  en  maatschappelijk  oogpunt  is  de  productie  een  succes  geworden.  Alle
voorstellingen  waren  uitverkocht  en  reacties  van  het  publiek  en  lokale  pers  waren  positief.
Hiermede heeft Apollo Toneel na een gedwongen afwezigheid een uitsteken rentree gemaakt. 

Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus
Dam 36 te Schiedam 

De wereldpremiere van een door Roel van Oosten gecomponeerd werk voor groot gemengd koor en
orkest wordt uitgevoerd in samenwerking met het gemengd zangkoor Oosterheide uit Oosterhout en
vindt plaats op 9 februari 2014 in de Grote- of St.Janskerk te Schiedam.

De uit te voeren werken zijn Preludio Sinfonica en Messa di Gloria van Puccini en Canzoniere van
Roel van Oosten.
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Stichting Bibliotheek Waterweg
Stadserf 1 te Schiedam 

De doelstelling van Boek & Bal Schiedam is om cultuur in de breedste zin van het woord, en
literatuur in het bijzonder, op een laagdrempelige, creatieve, aansprekende en verrassende manier
onder  de  aandacht  te  brengen.  Boek  &  Bal  is  een  feestelijk  evenement  dat  de  landelijke
Boekenweek  afsluit.  In  een  dynamisch  programma  worden klassieke  literatuur  en  dichtkunst

afgewisseld met populaire vormen van vertelkunst, waarbij ook digitale media worden ingezet.
Dit  jaar  zal  in  de  programmering  speciale  aandacht  uitgaan naar  de  jong volwassenen in  de
leeftijdscategorie 20 – 35 jaar. Door een bijzonder programma met woordkunst, poëzie, singer-
songwriters,  muziek  en  rap  wordt  deze  doelgroep  de  mogelijkheid  geboden  om literatuur  te
ontdekken.  Daarnaast  wordt  samengewerkt  met  het  onderwijs  om  jongeren  actief  bij  het
evenement te betrekken.
Het programma nodigt uit tot deelname en inspireert om de culturele instellingen die Boek & Bal
organiseren ook op een later moment te bezoeken. 
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JAARREKENING 2013

EN

ACCOUNTANTSVERKLARING
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JAARREKENING 2013 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)

31 december 2013 31 december 2012
ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa 5.448 4.421

Liquide middelen 192.921 210.223

Totaal activa 198.369 214.644

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen 171.524 191.679

Kortlopende schulden

Nog uit te keren bijdragen 26.250 22.370
Overlopende passiva 595 595

Totaal passiva 198.369 214.644

2. Staat van baten en lasten 2013

Baten 

Giften, donaties e.d. 3.500 10.043

Lasten

Verleende bijdragen -21.245 -11.453
Mutatie toegezegde bijdragen -3.880 -17.770
Organisatiekosten -1.996 -1.138

Exploitatieresultaat -23.621 -20.318

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.655 8.575
Rentelasten en soortgelijke kosten -189 -1.051

Som financiele baten en lasten 3.466 7.524

Resultaat -20.155 -12.794

3. Bestemming resultaat

Ten laste vrij besteedbaar vermogen -20.155 -12.794
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JAARREKENING 2013 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Toelichting balans
31 december 2013 31 december 2012

Overlopende activa

Te vorderen rente ASN Bank 151 225
Te vorderen rente ABN AMRO 3.504 2.403
Te vorderen dividendbelasting 1.793 1.793

5.448 4.421

Liquide middelen 

ABN AMRO 0601542789 8.888 3.818
ABN AMRO 0506728676 175.336 197.933
ASN Bank 956740499 8.697 8.472

192.921 210.223
Overlopende passiva

Accountantskosten 595 595

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, 
voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover 
 de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire 
bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar,
 met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.







Secretariaat : 

Sonderdanckstraat 3 - 3116 BS Schiedam 
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