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Mede dankzij onderstaande sponsors kan het

Gemeenschapsfonds Schiedam 

financiële ondersteuning geven aan Schiedamse activiteiten.

Damen Shiprepair B.V.

DSW Zorgverzekeraar

Facilicom

Huisman B.V.

Koninklijke De Kuyper B.V.
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Inleiding

In het jaar 2014 heeft de  Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam ondersteuning kunnen bieden aan tal van

grotere  en  kleinere  activiteiten  ten  dienste  van de  Schiedamse  jeugd,  cultuur  en  de  samenleving  in  het

algemeen. 

Het aantal  aanvragen dat in  2014 is binnengekomen is  49.  Deze hadden betrekking op activiteiten van

uiteenlopende aard, werden gedaan door een veelheid van organisaties en bevolkingsgroepen van jong tot

oud.  Achtentwintig  aanvragen, ofwel bijna zestig procent, zijn gehonoreerd. Voor de hierin voorgestelde

activiteiten is een weloverwogen financiële steun toegezegd. Steun die gegeven kon worden door de donaties

die 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  echter  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 bij de Schiedamse gemeenschap te krijgen,

Het Gemeenschapsfonds neemt in Schiedam een unieke plaats in. Met de donaties kunnen op kleine en soms

grotere schaal  activiteiten worden gerealiseerd die  op andere wijze misschien niet,  of  misschien slechts

beperkt  plaats  hadden  kunnen  vinden.  Ook  is  de  donatie  in  meerdere  gevallen  een  aansporing  aan  de

organisatoren en blijk van maatschappelijke waardering. 

Het Gemeenschapsfonds 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

genereert  zelf  inkomsten   bij  “Schiedammers”  en  “Schiedamse  bedrijven”.  Uit  deze  inkomsten  worden

bedragen ter  beschikking gesteld.  Het  Gemeenschapsfonds is  dus min  of meer   een intermediair  tussen

“sponsors” en “aanvragers”. De door 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. Schiedamse bedrijven met veelal in Schiedam wonende medewerkers hebben hierin een

mogelijkheid om hierin blijk te geven van hun verbondenheid met deze stad.

Een aantal bedrijven is hierin reeds voorgegaan. Wil het Fonds de gestelde taken blijven vervullen dan hoopt

het  bestuur  dat  meer  potentiële  donateurs  via  het  fonds  hun  steentje  aan  de  Schiedamse  gemeenschap

bijdragen.  De komende jaren zullen door het bestuur daarom 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 of een schenking te doen. 

Wat de inkomsten betreft wordt in het bijzonder ook 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 dit door

sponsoring, donatie of testamentaire  beschikking kenbaar willen maken.

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.

Tot slot  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  actief  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 , ook voor de volgende

jaren,    ontvangen    van   de   Schiedamse   bedrijven  Damen  Shiprepair  B.V.,  D.S.W.

Zorgverzekeraar,  Facilicom,  Huisman B.V., en Koninklijke De Kuyper B.V.,
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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 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 2014 ontvangen aanvragen is 49. Hiervan zijn er 28 positief beoordeeld. In het 

verslagjaar werd voor een totaal van  € 21.400,00 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 2014 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. Ook het

komend jaar zullen door het bestuur  weer 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

Oranjevereniging “Wilhelmina” Kethel
Vivaldilaan 113, 3122 HX  Schiedam

Deze vereniging organiseert al tientallen jaren Koninginnedag in Schiedam Kethel. Koninginnedag

in Kethel is inmiddels een begrip in Schiedam geworden en kent een vaste traditie.  Nu wordt de 

Koningsdag  georganiseerd  die  bestaat  uit  een  zestal  activiteiten:  aubade,  braderie,  feestplein,

weiland, lampionnenoptocht en vuurwerk. 

Stichting Vrienden van de Muziekgroep De Erkertjes
Drs. Stijkelstraat 41, 3132 BT  Vlaardingen

De Rolantino’s, het orkest van mensen met een beperking is inmiddels een begrip. De vrienden van

de Erkertjes wil hieraan extra steun geven want deze, in 2014 opgerichte stichting heeft als doel het 

bevorderen van muziekuitoefening door gehandicapten.  Annelies  Kars (  Rolantino's)  helpt  deze

stichting op weg als muzikaal leider. Het project “Met inzet en plezier”wil laten zien dat niet alleen

samen repeteren en het bespelen van een instrument belangrijk is, maar dat daaraan een optreden

gekoppeld moet worden.
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Bewonersvereniging Kethel Oost
Koekoekslaan 27, 3121 XJ Schiedam

De bewonersvereniging Kethel Oost koesterde al langere tijd de wens om een kunstwerk in de wijk

te plaatsen dat zowel zal bestaan uit een gezichtsbepalend beeld dat bij de entree van de wijk wordt

geplaatst als uit een een serie van acht bronzen vogels op een tak, die in elke straat op een blinde

kopgevel worden geplaatst. De beelden komen ten goede aan het karakter van de wijk.

Stichting Musis
Westvest 48c, 3111 BW Schiedam 

Van der Feijst's 'Geschiedenis van Schiedam' is nog altijd een evenveel geraadpleegd als gevraagd

standaardwerk. Het geeft een compleet beeld en encyclopisch overzicht van de geschiedenis van

Schiedam. Een grote verdienste van het werk is de toegankelijkheid voor een breed publiek. Voor

alle geïnteresseerden in de geschiedenis van Schiedam is 'Van der Feijst”de eerste vraagbaak.

Vanzelfsprekend is dit boek, dat z'n verschijning beleefde in 1975, aangevuld met tal van nieuwe

onderzoeksgegevens  en  preciseringen.  Stichting  Musis  heeft  op  zich  genomen  om  dit  in

samenwerking met het Gemeentearchief en het Fonds Historische Publicaties uit te geven.
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Stichting Evenementen Schiedam SEPS
Rubenslaan 22, 3116 BN  Schiedam

Na tien jaar georganiseerd te zijn door de lokale televisiezender Look TV staat het Ouderenfestival

onder de paraplu van de Stichting Evenementenexploitatie Schiedam (SEPS) op eigen benen. Het

uitgangspunt is om ouderen gratis met een feestelijk theaterprogramma bijeen te brengen. 

Ouderen vallen in de hedendaagse maatschappij steeds vaker buiten de boot en vereenzamen. SEPS

wil door middel van dit festival de ouderen met elkaar in contact laten komen en deze mensen op

een gezellig dag uit trakteren.

Vereniging Vrienden van het Jenevermuseum
Stadhouderslaan 85, 3116 HL  Schiedam

“The Bottle of Schiedam” is de titel van een tentoonstelling die is geïnspireerd op de titel van een

stilleven  van  Henri  Matisse  (tijdgenoot  van  Vincent  van  Gogh  en  Paul  Gauguin),  waarin  de

Schiedamse Jeneverfles een centrale plaats inneemt. Het schilderij hangt in het befaamde Pushkin

Museum in Moskou en is geschilderd in 1896.

De vereniging van “Vrienden van het Jenevermuseum” die deze tentoonstelling organiseert wil met

deze  tentoonstelling  een  bijdrage  leveren  aan  het   wekken  van  meer  belangstelling  voor  het

cultuurhistorisch  erfgoed  van  Schiedam  en  de  moderne  beeldende  kunst  van   Schiedamse

kunstenaars wordt vervaardigd. 

9



Stichting Lichtsporen
Thomas a Kempisstraat 23, 3117 CA Schiedam

De Stichting Lichtsporen organiseert het project “Kiek Schiedam”.  Uniek is niet dat historische

plaatsen opnieuw worden gefotografeerd. Wel geheel nieuw is het gegeven dat voor dit project een

fotogame voor smartfoto’s wordt ontwikkeld en dat de zoektocht naar het verleden per hedendaagse

smartphone wordt afgelegd.  Dit project vestigt hiermede op een goede en innovatieve wijze de

aandacht op de historie van Schiedam.

Stichting Foundation Round Table
Boterstraat 5b, 3111 NA Schiedam

De Ronde Tafel Schiedam organiseert een evenement dat een extra, positieve impuls geeft aan de

stad Schiedam en het belang van sport onder de aandacht brengt. Het is een gratis toegankelijk

topsportfeest  voor  de  gemeente,  haar  inwoners,  bezoekers  en  atleten.  Het  evenement  heeft

onmiskenbaar  nieuwswaarde  en  zorgt  er  daarmee  voor  dat  het  imago  van  Schiedam nationaal

nadrukkelijk  wordt  versterkt.  Bovendien  bevordert  de  organisatie  een  gevoel  van  trots  bij  de

inwoners van de stad. Schiedammers worden verder aangespoord om zelf ook te participeren door

mee te doen aan een badeendjesrace voor het goede doel.
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Stichting Stadsomroep Schiedam
Lange Nieuwstraat 233-B, 3111 AJ Schiedam

Het programma Haan & de Boer is een nieuwe talkshow van deze stichting. Het oude programma,

Passage 12 was al  bijna vijfentwintig jaar het zaterdagochtendprogramma van Radio Schiedam.

Sinds de introductie van Look TV werd het programma ook uitgezonden op televisie. Nu wordt het

een praatprogramma voor de televisie met twee talkshows en vier gasten. Twee of drie van de

gasten zijn politicus of politiek gelieerd en één of twee gasten zijn van buiten de politiek. Daarbij

kan  gedacht  worden  aan  mensen  uit  de  culturele  wereld,  uit  de  wijken,  de  sportwereld  of

ondernemers. De hosts gaan het gesprek aan met om-en-om één van de gasten, waarbij de andere

gasten kunnen inhalen. 

Stichting Kik'r
Groenelaan 127, 3114 CE  Schiedam

Het ‘Schiedams Zomerpakket voor kinderen’ behelst een zomerse stadswandeling, zoals ook in de

jaren 1950 werden georganiseerd. Tijdens het lopen moeten kinderen in het centrum op zoek naar

het nummer dat staat op een stadsplattegrond en hierbij de juiste sticker plakken, ze moeten dus de

gebouwen op straat vergelijken met de gebouwen die op de stickers staan.

 

De  doelstelling  is  om de  kinderen  meer  kennis  te  bieden  over  de  (geschiedenis  van  de)  stad.

Daarnaast wordt er een Zomerpakket uitgedeeld met verschillende flyers etc. zodat de kinderen op

de hoogte zijn van alle andere activiteiten die deze zomer in Schiedam plaats vinden. 
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Stichting Suikerzoet Festival
Burg.Honnerlage Gretelaan 500, 3118 BB Schiedam +

Het Schiedamse SuikerZoetFilmFestival wordt in 2014 voor de tiende keer georganiseerd. In deze

jubileumeditie wil de organisatie zich van haar beste kant laten zien. Jaarlijks nemen meer partijen

deel  in  dit  unieke  evenement.  Groeiend  is  ook  de  aandacht  voor  jeugdprogrammering.  In  het

bijzonder besteedt ‘het Suikerzoet’ aandacht voor  Nederlandse jeugdfilms, die de laatste jaren van

steeds grotere kwaliteit zijn. Ook willen de organisatoren meer investeren in de zichtbaarheid en de

professionalisering van het festival. Dit werd in 2013 reeds gedaan o.a. door het nog beter inzetten

van techniek en actuelere programmering. In samenwerking met de opleidingen ‘animatie’ van de

Willem de Kooning Academie en het Grafisch Lyceum Rotterdam worden door de stad verspreid

verschillende animaties geprojecteerd. Met het thema 'klassieke feelgood-momenten' wordt hierin

een eigen invulling geven aan klassieke filmscenes. 

Van Tilt Uitgeverij
Postbus 1411, 6501 BK Nijmegen

Het Gemeentearchief Schiedam heeft met Uitgeverij VanTilt het initiatief genomen tot de uitgave

van een Historische Atlas van Schiedam. Deze is  onderdeel  van en identiek  aan een vijftiental

andere  atlassen   waaronder  die  van  Rotterdam,  Amsterdam,  Den  Haag,  Nijmegen,  Groningen,

Walcheren, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Haarlem en laatstelijk die van Dordrecht.

De reden voor het initiatief om te komen tot een Historische atlas van Schiedam is gelegen in de bij

het  Gemeentearchief  Schiedam  gegroeide  overtuiging  dat  Schiedam  in  deze  inmiddels

gerenommeerde serie niet langer zou mogen ontbreken. Als hoofdauteurs van deze atlas traden de

historici Laurens Priester en Henk Slechte op, bijgestaan door de historici Hans van de Sloot en

Geert Medema. 
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Eccola Zangschool
Burg.Knappertlaan 181 B, 3116 BE  Schiedam

De kinderen van deze zangschool studeren hard voor de uitvoering van de bekende musical “Oliver

Twist”.  In  hun  opleiding  leren  ze  al  vanaf  het  begin  solistisch  te  zingen,  hierbij  wordt  het

zelfvertrouwen gekweekt wat bijdraagt tot de groei van de  persoonlijkheid. Maar óók samen zingen

wordt de kinderen geleerd; het gevoel van “we doen het samen, maar ieder is belangrijk”. Durven

zingen en je eigen stem ontdekken.

Er wordt gewerkt met een kleine groep, dus ieders persoonlijke inbreng is daarom van groot belang.

Geprobeerd wordt de kinderen het echte mooie zingen bij te brengen en via optredens ervaring te

laten opdoen. Zo wordt elk jaar een optreden in het Wennekerpand verzorgd.

Stichting Evenementen Promotie Schiedam
Rubenslaan 22, 3116 BN  Schiedam

Gedurende  de  maanden  november  en  december  staat  is  Sinterklaas  onderwerp  van  gesprek  in

Schiedam. Ook dit jaar weer. Met medewerking van ruim 250 vrijwilligers is zowel de intocht als

het Sinterklaaspaleis  wederom een groot succes geworden. Vanaf 10.00 uur verzamelt  zich een

grote menigte (10.000) op de Maasboulevard om Sinterklaas te verwelkomen. 

Hierna volgt de Sint zijn bekende route naar zijn Sinterklaaspaleis op de Hoogstraat waar ook het

Stedelijk Museum is en neemt daar ruim twee weken zijn intrek. Hier wordt hij bezocht door onder

andere veel groepen van verschillende scholen. De vrije inloop is een groot succes en alle kinderen

krijgen pepernoten en iets te drinken voordat ze bij met de Sint op de foto gaan. Er zijn ook veel

bezoeker van buiten Schiedam.
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Stichting Toonkunst Schiedam 

Kievietslaan 72, 3122 XH Schiedam 

Toonkunst Schiedam is een muzikaal veelzijdig gezelschap dat vele koorwerken uitvoert. Voor wat

betreft  de repertoirekeuze verlaat  Toonkunst  regelmatig de vertrouwde paden van Bach en zijn

tijdgenoten. Nu staat in november de Italiaanse componist Gioacchino Rossini op het programma

met de uitvoering van “Petite messe solennelle”.

Deze  opera  is  geschreven  voor  koot,  vier  vocale  solisten,  twee  piano's  en  harmonium.  Deze

bezetting zorgt voor een bijzonder en kenmerkend geluid.

Met deze bezetting wordt het stuk uitgevoerd in de Korenbeurs te Schiedam met als primeur dat het

daar en in wijde omgeving nog nooit is uitgevoerd.

Stichting Culturama
St. Liduinastraat 60a, 3117 CV  Schiedam

Deze stichting organiseert het tweedaags wereldmuziekfestival Verueño, dat dit jaar voor het vierde

achtereenvolgende  jaar  gehouden  zal  worden  in  het  Julianapark  te  Schiedam-West.  Een  uniek

festival voor Schiedam, in de directe omgeving is geen wereldmuziekfestival op te merken.

Muziek, dans, poëzie, beeldende kunst, heerlijk eten en drinken. En dat alles onder het lover van de

schitterende bomen rond de koepel, bovenop de heuvel in het mooiste park van Schiedam.

Dit festival wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. 
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Geriatrisch Centrum DrieMaasStede
Postbus 4023, 3102 GA Schiedam 

Dit centrum maakt dankbaar gebruik van vele vrijwilligers die het mogelijk maken het de gasten zo

aangenaam mogelijk te maken. Onderdeel hiervan is het optreden voor onze gasten van het

zangkoortje  Nostalgia  dat  zeer  regelmatig  optreedt  in  DrieMaasstede,  Frankeland  en  de

Zonnebloem.  Om  een  goede  geluidsoverdracht  te  bewerkstelligen  werden   twee  microfoons

aangeschaft.

CJV Schiedam
Lange Haven 129, 3111 CD  Schiedam

CJV Schiedam,  onderdeel  van  YMCA Nederland,  is  een  vereniging  die  al  meer  dan 125 jaar

bestaat.  Naast  diverse  jeugd-  en  soosactiviteiten  organiseert  CJV  Schiedam  ieder  jaar  een

kampweek voor de Schiedamse jeugd tussen de 6 en 16 jaar oud. Inschrijven staat iedereen vrij,

ongeacht religie of achtergrond. Elk jaar gaan er circa 100 kinderen mee op kamp. De kampweek

wordt begeleid door een groep van ongeveer 30 vrijwilligers die veel tijd (en vaak ook eigen geld)

in deze week steken. De vakantieweek vindt altijd plaats in de laatste week van de zomervakantie

op landgoed “Den Treek”, in het YMCA Kampeercentrum te Leusden.

Het CJV zag zich geconfronteerd met het feit dat voor een reeds georganiseerd kamp onvoldoende

animo  is  maar  wilde  desondanks  kinderen  uit  gezinnen  met  een  beperkt  budget  toch  de

mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het kamp.
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Stichting Opera aan de Schie
Nieuwe Haven 151, 3117 AA  Schiedam

Het festival  dient als muzikale omlijsting van Open Monumentendagen op 13 en 14 september

2014. De meeste solisten en pianisten zijn jonge professionals met een conservatorium opleiding.

Het festival biedt hun een podium. De operakoren die optreden bestaan uit amateurs, professioneel

begeleid door dirigent en pianist.

Er zijn zowel binnen- als buitenoptredens in Schiedam voorzien, gratis toegankelijk. Op zaterdag 13

september treden overdag solisten op met piano of andere begeleiding. Verder een uitvoering van

Orfeo ed Euridice en een uitvoering van l'Elisir d'Amore van Donizetti. Op zondag een opvoering

van Carmen (Bizet) en optredens door verschillende koren met als afsluiting een opera-sing-along. 

Voedselbank Schiedam 

Burg.Knappertlaan 80, 3117 BC Schiedam 

Na het grote succes van het kerstdiner in 2013 voor de cliënten van de voedselbank Schiedam in de

Grote of Sint Jans Kerk wordt dit in 2014 weer georganiseerd door de vrijwilligers van de Stichting

Voedselbank Schiedam, de Sint Jans Kerk en het Wijkcentrum Dreesplein.

Er worden  door verschillende bedrijven of instanties 34 tafels geadopteerd waar 10 personen per

tafel een onvergetelijke avond hebben.
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Spirit Hockeyclub
Postbus 407, 3100 AK  Schiedam

Hockeyvereniging Spirit organiseert eens in de twee jaar een jeugdkamp voor de C- en D-jeugd van

de vereniging. Deze kinderen, zowel jongens als meisjes, zitten in de leeftijdscategorie van 10 t/m

14 jaar. Op dit kamp wordt geen aandacht besteed aan het hockeytechnische deel, er gaan zelfs geen

hockeysticks mee, maar er is vooral  aandacht voor  het sociale vlak van de hockeyvereniging.

Kennismaken, teamgevoel en clubgevoel zijn de belangrijkste aspecten van het kamp.

Op een externe locatie, kamphuizen door heel Nederland, verblijft men 2 nachten, met circa 100

kinderen en 30 man begeleiding, ook dit zijn allemaal leden van de vereniging.

Stichting Apollo Toneel Schiedam
Lange Haven 62, 3111 CH  Schiedam

Apollo Toneel is een enthousiast Schiedams amateurtoneelgezelschap. Elk jaar worden er meerdere

producties gespeeld in het theater,  op locatie of tijdens evenementen.  Men werkt altijd met een

professionele regisseur aan de producties. Daarnaast worden er met enige regelmaat workshops of

trainingen georganiseerd.

Ieder jaar wordt minimaal één grote productie op de planken gebracht. Dit jaar is dat de voorstelling

“Bedgeheimen”, geschreven door Haye van der Heyden en voor het eerst op de planken gebracht

door Anne-Wil Blankers en Edwin de Vries. Het stuk leent zich bij uitstek voor vertolking door

beter geschoolde amateurs die hierin een hoog niveau kunnen bereiken. 
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Stichting Westvest 90
Nassaulaan 38, 3116 EX  Schiedam

Sinds 1999 organiseert Stichting Westvest 90 ieder winterseizoen concerten met klassieke muziek

in de Westvest90-kerk te Schiedam. Deze in 1909 gebouwde kerk heeft een fantastische akoestiek

voor kamermuziek en wordt door musici gerekend tot één van de mooiste zalen voor kamermuziek

in  Nederland.  In  de  afgelopen  vijftien  jaar  hebben  honderden  musici  en  ensembles  op  het

Westvest90-podium opgetreden. Daarnaast worden er veel cd-opnamen gemaakt door binnenlandse

en buitenlandse musici van naam.

Op zondag 25 januari 2015 zijn de Fancy Fiddlers geprogrammeerd, een groep van jong strijkers in

de leeftijd van 6 t/m 19 jaar onder leiding van de bekende vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek.

Stichting PopUpTV
Lange Nieuwstraat 139, 3111 AG  Schiedam

PopUpTV  wordt  vanuit  stadspromotioneel  oogpunt  zeer  gewaardeerd  om  haar  vernieuwende

manier van nieuws brengen. PopUpTV maakt korte compilaties waarbij een op positieve manier

gebeurtenissen en ontwikkelingen in Schiedam onder de aandacht worden gebracht.

Voor Winterland 2014 gaat  PopUpTV 11 weken live  alle  onderdelen  en activiteiten  volgen en

interviews en promoties voor de Schiedamse buis brengen.
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Stichting LETS Ruilwinkel
Noordvestsingel 89, 3119 DC  Schiedam

Deze ruilwinkel biedt aan haar leden de mogelijkheid om goederen en diensten uit te ruilen met

andere leden. Er wordt bij zowel vraag als aanbod van goederen en diensten “betaald” met punten.

Het  systeem maakt  het  voor  mensen  met  een  kleine  beurs  mogelijk  om allerlei  noodzakelijke

spullen te kopen of te verkopen en diensten aan te bieden of af te nemen.

Naast de materiële betekenis biedt deze vorm van met elkaar samenwerken een centrale plek waar

mensen elkaar ontmoeten, sociale contacten onderhouden en dienstbaar aan elkaar zijn. Wie geen

ruilpunten heeft kan diensten afnemen tegen betaling van een zo laag mogelijke prijs.

Tot  de  aangeboden  diensten  behoort  ook  het  doen  van  kleine  reparaties  aan  fietsen.  Voor  de

werkplaats. Omdat de vraag hiertoe groeit dient de werkplaats te worden uitgebreid.

Stichting Rolantino's
Oude Maasstraat 13, 3114 TT  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 muziek-docent

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. 

Het project Muziek en Handicaps “Wij gaan ervoor” laat op 12 september 2015 in Theater aan de 

Schie 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. 

Dat betekent dat ruim 650 mensen kunnen  genieten van dit festival in dit mooie theater dat midden

in het centrum van Schiedam gelegen is. 

19



20



JAARREKENING 2014

EN

ACCOUNTANTSVERKLARING
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JAARREKENING 2014 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

31 december 2014 31 december 2013
ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa 4.533 5.448

Liquide middelen 178.536 192.921

Totaal activa 183.069 198.369

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen 164.064 171.524

Kortlopende schulden

Nog uit te keren bijdragen 18.400 26.250
Overlopende passiva 605 595

Totaal passiva 183.069 198.369

2. Staat van baten en lasten 2014

Baten 

Giften, donaties e.d. 8.500 3.500

Lasten

Verleende bijdragen -24.250 -21.245
Mutatie toegezegde bijdragen 7.850 -3.880
Organisatiekosten -2.117 -1.996

Exploitatieresultaat -10.017 -23.621

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.740 3.655
Rentelasten en soortgelijke kosten -183 -189

Som financiele baten en lasten 2.557 3.466

Resultaat -7.460 -20.155

3. Bestemming resultaat

Ten laste vrij besteedbaar vermogen -7.460 -20.155
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JAARREKENING 2014 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Toelichting balans
31 december 2014 31 december 2013

Overlopende activa

Te vorderen rente ASN Bank 116 151
Te vorderen rente ABN AMRO 2.624 3.504
Te vorderen dividendbelasting 1.793 1.793

4.533 5.448

Liquide middelen 

ABN AMRO 0601542789 847 8.888
ABN AMRO 0506728676 168.841 175.336
ASN Bank 956740499 8.848 8.697

178.536 192.921
Overlopende passiva

Accountantskosten 605 595

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.
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Secretariaat : 

Sonderdanckstraat 3 - 3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl

info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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