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Mede dankzij onderstaande sponsors kan het
Gemeenschapsfonds Schiedam
financiële ondersteuning geven aan Schiedamse activiteiten.

Damen Shiprepair
DSW Zorgverzekeraar
Facilicom
GustoMSC
Huisman Equipment
Jumbo Maritime
Koninklijke De Kuyper
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Inleiding
Het Gemeenschapsfonds Schiedam beschikt anders dan vele andere fondsen niet over een in het
verleden opgebouwd vermogen waarvan de groei kan worden uitgekeerd. Het fonds genereert zelf
inkomsten bij “Schiedammers” en “Schiedamse bedrijven” en zet deze inkomsten in ter
ondersteuning van lokale initiatieven ten behoeve van de Schiedamse gemeenschap.
Het afgelopen jaar, begon als een jaar als alle eerdere. Het bestuur van het Gemeenschapsfonds keek
terug op 2019 en vooruit naar een nieuw jaar met veel aanvragen voor financiële steun aan diverse
leuke en uitdagende projecten en initiatieven. De samenstelling van het bestuur was gewijzigd, enkele
leden van het eerste uur teruggetreden en de rolverdeling enigszins gewijzigd.
Geïnspireerd plannen maken om de bekendheid van het fonds te vergroten, werken aan
fondsenwerving en nog twee nieuwe bestuursleden zoeken, dat waren doelen.
En toen werd alles anders. Opeens was voorzichtigheid het hoogste doel geworden, waken voor ieders
gezondheid, vanuit huis werken en werd 1,5 meter de maat van alles.
Dat had gevolgen voor de activiteiten van het bestuur, maar vooral voor de activiteiten in de stad.
Vrijwel alles kwam stil te liggen en de aanvragen droogden langzaam op. Het werd stil in de stad.
Sommige initiatiefnemers schakelden over op online producties en gelukkig kon het fonds daarbij
ondersteunen
In 2020 ontving het fonds 37 aanvragen. Deze werden alle in behandeling genomen; sommige pas na
verzoek om nadere informatie aan de aanvrager . Dit leidde uiteindelijk tot 22 positieve beslissingen
en 15 afwijzingen. Een overzicht van de gesteunde activiteiten is als gebruikelijk opgenomen in dit
jaarverslag.
In de governance van het fonds kwam een wijziging. De al lang functionerende leden van de Raad
van Toezicht, de heren Tom Geerdes en Will van Wijk, beëindigden hun rol. Als opvolgers traden
aan de heren Ad van Leeuwen (oud-voorzitter van het bestuur ) en Hein van Asseldonk.
In de loop van het jaar verwelkomden wij Marijn Poel als nieuw lid van het bestuur !
Het Gemeenschapsfonds was aangesloten bij Lokale Fondsen Nederland. Deze organisatie heeft haar
activiteiten als zodanig neergelegd en aansluiting gezocht bij het Landelijk Samenwerkingsverband
Actieve bewoners (LSA) Deze organisatie heeft ook ons fonds aangeboden te kunnen functioneren
als landelijke koepel, maar heeft echter een andere focus. Om die reden is daarover nog geen besluit
genomen.
Al met al was het een sober jaar voor het fonds, maar vooral voor de stad en voor iedereen die
activiteiten had voorbereid en had willen uitvoeren. Het valt te hopen dat de pandemie snel achter de
rug is en alles in Schiedam weer kan bruisen als voorheen.
Marcel Houtkamp, 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, heeft hij de heer Ad van
Leeuwen benaderd om zo'n fonds op te richten.
Oprichting van het Gemeenschapsfonds Schiedam.
Bij de 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 er voor open donaties te ontvangen
waaraan bestedingsvoorwaarden ten aanzien van de doelstelling van besteding zijn verbonden of
waaraan naamgeving op prijs wordt gesteld.
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:
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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.
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 2020 ontvangen aanvragen is 37. Hiervan zijn er 22 positief beoordeeld en 15
afgewezen. In het verslagjaar werd voor een totaal van €19.245 aan bijdragen toegezegd; helaas zijn
er een zestal activiteiten geannuleerd vanwege de Covid-19 pandemie, waardoor de verplichtingen
over 2020 €5.250 lager uitkomen. In een enkel geval is er nog wel financiële ondersteuning gegeven
voor de gemaakte kosten.
Voor de continuïteit van het Fonds zijn giften, schenkingen en/of legaten zowel van particulieren als
bedrijven absoluut noodzakelijk.
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 2020 opgenomen.
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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.
Om zoveel mogelijk relevante projecten te kunnen ondersteunen is in principe het maximum toe te
zeggen garantiesubsidiebedrag € 2.000,- per project.
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 bestuur* werd in 2020 gevormd door:
Marcel Houtkamp
voorzitter
Jan-Anne Boswinkel
secretaris
Jeroen de Vos
penningmeester
Bart de Leede
bestuurslid
Marinda Verhoeven
bestuurslid
Marijn Poel
bestuurslid (vanaf september 2020)
Raad van Toezicht werd in 2020 gevormd door1:
Tom Geerdes
Will van Wijk

*

Alle bestuursfuncties zijn op vrijwillige basis en zonder enige vergoeding.

1

Eind 2020 zijn de leden van de Raad van Toezicht statutair afgetreden en zijn de nieuwe leden Hein van Asseldonk en
Ad van Leeuwen
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PROJECTEN
TOEGEZEGDE BIJDRAGEN
Stichting Het Dak Op
Het Dak Op is de stichting die zich onder andere door middel van theater bezighoudt met de
ontwikkeling van het Badpark op de plek van het sportfondsenbad. KNAP is een hecht gezelschap
van ongeveer 15 acteurs en evenzoveel vrijwilligers in de ondersteuning van de voorstellingen in de
buurt van Schiedam West. Inmiddels zijn een behoorlijk aantal voorstellingen gemaakt. Eerst in het
vervallen sportfondsenbad van Schiedam en de laatste jaren, na de definitieve sluiting van dat pand
op diverse, bijzondere locaties, in Schiedam.

fotografie: Paul de Graaff

De vrijwillige acteurs voeren in 2020 een op Shakespeare’s Richard III gebaseerd en door Tom
Lanoye bewerkt toneelstuk op: Risjaar Modderfokker in de oude Sodafabriek in Schiedam.
Stichting Het Dak Op i.s.m. Toneelverenigingen Apollo en Utile Dulci
Theatergroep KNAP (Stichting Het Dak Op) en de toneelverenigingen Apollo en Utile Dulci zijn
amateurtheatergezelschappen in Schiedam, die voor het derde jaar op rij gezamenlijk een
Eenakterfestival organiseren in het Wennekerpand. Om de beurt is een van de verenigingen/
stichtingen penvoerder/organisator hiervan. Dit jaar ligt de organisatie bij KNAP.

Er worden 4 Eenakters gepresenteerd met 1 overkoepelend thema, dit jaar is de werktitel “Het
Ongeluk”.
Knap speelt twee korte eenakters te weten Geluk bij een ongeluk van Peter van Straaten en Een lichte
lunch van Corrie van der Rol. Utile Dulci speelt Het jubileum van Anton Tsjechov en Apollo speelt
Schoon van Jos Ahlers.
Helaas moest deze voorstelling vanwege Covid-19 worden geannuleerd.
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Stichting Rolantino’s
Stichting De Rolantino’s stelt mensen met een handicap in staat om zich te profileren door hen een
platform aan te reiken. De stichting nodigt niet alleen mensen van de Schiedamse Gemeenschap uit,
maar benadert ook landelijk de diverse woonvoorzieningen en instanties, waardoor dit initiatief steeds
bij een groter publiek en doelgroep zichtbaar wordt.
Door zich te profileren worden het zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfkennis en bewustwording van
mensen met een handicap gestimuleerd. Zij gaan hun kwaliteiten ontdekken en dit gebruiken in hun
dagelijks leven. Hiervoor zijn optredens van groot belang.

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. Elk jaar wordt dit festival georganiseerd,
telkens in een andere stad/regio met als doel zoveel mogelijk mensen in Nederland te bereiken. Dit
jaar voor de 24e keer en zal in het Theater aan de Schie in Schiedam plaatsvinden.
In verband met de Covid-19 situatie is het evenement vooralsnog doorgeschoven naar 2021.

Christelijke Jongerenvereniging Schiedam
De Christelijke Jongerenvereniging Schiedam is opgericht in 1886 en heeft als doel het verrichten
van jeugd- en jongerenwerk. In het pand de Vonk, het gebouw van CJV Schiedam aan de Lange
Haven, worden activiteiten georganiseerd voor voornamelijk jongeren.

Het pand de Vonk is met veel klussen de afgelopen 2 jaar grotendeels opgeknapt; wat mist is een
nieuwe vloer die nodig is om elke maand de druk bezochte disco middagen en avonden voor de
kinderen te organiseren.
Het Gemeenschapsfonds Schiedam heeft een financiële bijdrage gegeven om deze nieuwe vloer
mogelijk te maken.
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Stichting ’t Huis te Poort
Stichting ’t Huis te Poort organiseert culturele evenementen in het kerkje 't Huis te Poort in Schiedam.
Het kerkje is een passende en intieme locatie voor de (oud)klassiek concerten en literaire activiteiten
van de stichting. ’t Huis te Poort is met zijn eigenzinnige programmering niet meer weg te denken
uit het culturele landschap van Schiedam.

Om nieuw talent een kans te geven is ’t Huis te Poort LAB in het leven geroepen. Bekende musici
krijgen de gelegenheid hun beste leerlingen voor te dragen voor een optreden. In 2020 is het de beurt
aan de Braziliaanse blokfluitiste Inês d’Avena.
In verband met Covid-19 zijn helaas een aantal concerten geannuleerd of zijn uitgevoerd in de
Westvestkerk.

Stichting Apollo Toneel
Apollo Toneel is een Schiedamse Stichting met als doel het bevorderen van amateurtoneelkunst. Dit
wordt onder andere gedaan door jaarlijks een toneelvoorstelling te presenteren.
Bestuur, productieteam en spelers van Apollo Toneel zijn alle vrijwilligers. Alleen de regisseur en
benodigde docenten zijn betaalde professionals.

Voor 2020 is gekozen voor het toneelstuk Nu even niet-Nu even wel van Maria Goos en wordt
geregisseerd door Stephan Zeedijk. De voorstelling zal in de theaterzaal van het Wennekerpand
worden gegeven, het culturele centrum voor amateurkunstbeoefening in Schiedam.
In verband met Covid-19 is de voorstelling vooralsnog uitgesteld naar 2021.

9

Stichting Multicultureel Schiedam
De Stichting Multicultureel Schiedam (SMS) is in 2005 opgericht en met haar activiteiten bereikt
SMS een groot deel van de autochtone en allochtone Schiedamse gemeenschap, mannen en vrouwen
met diverse etnische en religieuze achtergronden. Met haar activiteiten wil SMS de solidariteit en
sociale cohesie tussen diverse bevolkingsgroepen en organisaties bevorderen.

De dialoog Iftar is voor moslims en niet-moslims waarbij de gezamenlijke maaltijd centraal staat en
waarbij men met elkaar in gesprek gaat; bij elkaar een kijkje in elkaars keuken nemen en proeven van
elkaars cultuur, letterlijk en figuurlijk. 20 jaar geleden is de eerste Iftar-dialoog georganiseerd in
Schiedam Nieuwland. In dit jubileumjaar wordt stilgestaan bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden
is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven.
Helaas moest dit evenement vanwege Covid-19 worden geannuleerd.

Stichting Suikerzoet Festival
De organisatie van de openluchtbioscoop Film in het Park kan worden gezien als opvolger van Film
op ’t Erf. Als locatie is vorig jaar is gekozen voor De Plantage – het oudste park van Nederland – en
is er samenwerking gezocht met de Bewonersvereniging van de Plantage, hetgeen ook een grotere
inzet van vrijwilligers mogelijk maakte. Voor de voorstellingen worden geen kaartjes verkocht, maar
worden wel stoelen verhuurd.

Ook voor 2020 is weer gekozen voor de Plantage als locatie en ook weer samenwerking met de
Bewonersvereniging de Plantage. Het programma omvat 3 dagen films in de openlucht met iedere
avond een feelgood of drama film.
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Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci
De Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci is opgericht op 11-11-1911 door scholieren en docenten
van de Rijks HBS (het huidige Lyceum Schravenlant) en het Stedelijk Gymnasium. Deze oudste
toneelvereniging van Schiedam is nog steeds actief met jaarlijks een openbare voorstelling. Daarnaast
treedt de groep regelmatig op in bejaarden- en verzorgingshuizen in de regio.

Jaarlijks wordt er in gezamenlijk overleg met de regisseur Guido Jonckers een keuze gemaakt voor
een openbare avondvullende voorstelling waarin een actueel maatschappelijk thema centraal staat.
In 2020 is gekozen een eigentijdse bewerking voor volwassenen van het sprookje De gelaarsde kat.
In verband met Covid-19 is de voorstelling vooralsnog uitgesteld naar 2021.
Stichting Schiedamse Theaters
Vanwege de Covid-19 pandemie en de daardoor tijdelijke sluiting van onder meer theaters, heeft het
Theater aan de Schie gezocht naar initiatieven waarmee aan de Schiedamse samenleving en
daarbuiten zij een culturele en maatschappelijke bijdrage kunnen blijven leveren.

Als u niet naar het theater kunt komen, komt het theater naar u! De oorsprong van theater dateert van
500 jaar voor Christus en is in de eeuwen erna getransformeerd naar het toneelspel zoals we dat nu
kennen. Een voorbeeld daarvan is de periode van de Karrespelen. Met paard en wagen reden de
acteurs een stad of dorp binnen en traden op, op de wagen. Dit idee wordt nu ook weer uitgevoerd:
Ze rijden met een platte wagen door Schiedam en brengen de stad vertier, verbroedering, bezinning,
steun, verontwaardiging en liefde, kortom: Theater!
Helaas moest zelfs deze aanpak vanwege Covid-19 worden geannuleerd.
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Stichting Aanzet
De Stichting Aanzet, een deskundige educatieve partner voor professionals en ouders op het gebied
van onderwijs, opvang en opvoeding, heeft het concept van de Boekfiets ontwikkeld. Het betreft een
initiatief om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en het leesplezier van kinderen en ouders te
vergroten. Met de Boekfiets wordt voorleesplezier naar kinderen en ouders toegebracht.

In samenwerking met Komkids en Bibliotheek Schiedam wil Aanzet een extra Boekfiets laten rijden
in Schiedam. Vanuit deze organisaties wordt de inzet van medewerkers en vrijwilligers gecoördineerd
en gefinancierd. De Boekfiets is een speciaal ontwikkelde bakfiets gevuld met kinderboeken,
spelmaterialen en een muziekinstallatie. Er worden boeken voorgelezen, liedjes gezongen en
beweegspelletjes gedaan met kinderen en ouders. Zo wordt het voorleesplezier op een nieuwe en
leuke manier overgebracht aan jonge kinderen en hun ouders.

Stichting Somali Children’s Support
De Stichting Somali Children’s Support probeert om kinderen in kansarme situaties te ondersteunen
door aandacht te besteden aan het helpen scheppen van een thuissituatie, waarin meer tijd en aandacht
kan zijn voor de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van onderwijsmogelijkheden tot het
moment dat hij of zij een beroep kan gaan uitoefenen dat hem of haar helpt zelfstandig uit de armoede
te ontsnappen waarin het kind is grootgebracht.

Het project Sta Sterk en Leer Leren is gericht op kinderen met leerachterstand problemen en sociale
weerbaarheid problemen. Het doel is om kinderen te stimuleren door middel van onderwijshulp het
bevorderen van positieve schoolprestaties, meer zelfvertrouwen te geven, een betere communicatie
tussen ouders en kind te creëren en kinderen leermethodes eigen maken die het best passen bij hun
eigen voorkeuren en sterke kanten.
In verband met Covid-19 is het project vooralsnog doorgeschoven naar 2021
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Stichting Schievents
De in 2020 opgerichte Stichting Schievents heeft ten doel het verbinden en inspireren van personen
aan de hand van culturele- en maatschappelijke evenementen. Het idee voor Fabrieklassiek ontstond
bij het pianospelen in de werkplaats De Drilschuur op het Dirkzwagerplein.

Met het organiseren van Fabrieklassiek wil de organisatie het culturele aanbod binnen Schiedam en
omstreken verbreden. Klassiek muziek wordt aangeboden op een laagdrempelige manier, waardoor
het toegankelijk is voor een bredere doelgroep.

Stichting Concours Schiedam
De Stichting Concours Schiedam organiseert jaarlijks het Concours Schiedam. Het Concours
Schiedam staat landelijk goed aangeschreven. Het aantal aanmeldingen voor het concours Schiedam
is veelal zo groot, dat het een zeer goed gevuld en gevarieerd programma kan zijn, waarin
gerenommeerde korpsen uit het gehele land kunnen strijden om promotie naar een hogere klasse.

Dit jaar is i.v.m. Covid-19 het jaarlijks Concours Schiedam niet op deze manier mogelijk, maar is een
ander vorm gekozen. Een vereniging doet een opvoering (20 min), daarna discussie van de vereniging
met de professionals (jury) middels feedback van de jury en toelichting op de keuze door de
vereniging (20 min); daarnaast kan er 20 min met de professionals gewerkt aan verbetering van de
opvoering. Het evenement kan door vele belangstellenden worden gevolgd via een livestream.
Helaas moest zelfs deze aanpak vanwege Covid-19 worden geannuleerd.
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Stichting Westvest 90
Stichting Westvest 90 is opgericht met als doel de monumentale Westvest90-kerk in stand houden.
Het gebouw, gebouwd in 1909, behoort tot de parels van de Schiedamse binnenstad. De stichting
Westvest 90 initieert en organiseert culturele en maatschappelijke evenementen in dit gebouw, met
name de jaarlijkse concertserie die inmiddels naam en faam heeft verworven. Door de prachtige
akoestiek voor kamermuziek kan de kerk ook verhuurd worden voor cd opnamen.

Door het coronavirus, dat ook de muziekwereld hard getroffen heeft, zal dit seizoen er anders uitzien
dan de voorgaande jaren. Gelukkig zijn er met de musici afspraken kunnen maken om twee concerten
van 1 uur te geven, zodat er de gelegenheid is om meer muziekliefhebbers te kunnen ontvangen.
Wegens groot succes wordt voor de zesde keer een kinderfestival georganiseerd.

Stichting Suikerzoet Filmfestival
Al 15 keer is het Suikerzoet Filmfestival georganiseerd en is ook nog altijd het enige gratis
toegankelijke indoor filmfestival van Nederland en heeft mede om die reden veel sympathie bij
bezoekers en omstanders. Vrijwilligers maken het festival; al jaren kan Suikerzoet rekenen op een
vaste kern van vrijwilligers, die worden aangestuurd door een coördinatieteam.

In 2020 wordt het festival voor de 16e keer georganiseerd. Duidelijk is wel dat het festival niet op
de gebruikelijke manier georganiseerd kan worden en is in principe gekozen voor uitvoering in
afgeslankte vorm.
Helaas moest dit evenement vanwege Covid-19 worden geannuleerd.
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Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids
De christelijke muziekvereniging Harpe Davids werd opgericht in 1921. Het orkest treedt
hoofdzakelijk binnen op, vaak in wijkcentra, verzorgingscentra of in concertzalen. Soms treedt men
ook buiten de stad op: o.a. tijdens concertwedstrijden. Het orkest bestaat op dit moment uit 45 leden.

Door de Covid-19 crisis kunnen helaas geen activiteiten als concerten worden georganiseerd. Bedacht
is nu om in samenwerking met Schie TV een Kerst- en een Nieuwjaarsconcert te organiseren zonder
publiek, welke dan via Schie TV op 25 en 26 december en op 1 januari 2021 zullen worden
uitgezonden.
Helaas moest zelfs deze aanpak vanwege Covid-19 worden geannuleerd.
Stichting Muziek Grote Kerk
Stichting Muziek Grote Kerk is opgericht in 1998. De doelstelling is de instandhouding en de
promotie van het hoofd- en koororgel in de Grote Kerk te Schiedam. Daartoe worden jaarlijks
orgelconcerten georganiseerd, waarbij gerenommeerde organisten worden uitgenodigd om de fraaie
klanken van het Flentrop(hoofd)orgel en het Pelgrim(koor)orgel ten gehore te brengen. Daarnaast
worden inloopconcerten georganiseerd op de zaterdagmiddag, waarbij koren en ensembles
verschillende muziekstijlen ten gehore brengen.

Hoewel de coronacrisis grote invloed heeft gehad op de activiteiten in 2020, wordt ook voor 2021
weer een programma opgetuigd met een serie orgelconcerten en als mogelijk in de loop van 2021 ook
weer inloopconcerten met koren en blazersensembles.
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Stichting Evenementen Promotie Schiedam SEPS
De intocht van Sinterklaas in Schiedam en activiteiten in het Sinterklaas paleis worden jaarlijks
georganiseerd door de Stichting Evenementen Promotie Schiedam. Doordat echter vanwege de
cororona-maatregelen het niet mogelijk is een fysiek intocht te realiseren, is uitgeweken naar een
digitale vorm.

Middels de samenwerking met SchieTV en een “ Sintstad Kanaal “ , wordt iedereen op de hoogte
gehouden van de activiteiten van de Sint met zijn helpers in Schiedam. Omdat dit jaar ook het
Sinterklaaspaleis niet doorgaat, wordt in de periode 16 november 2020 tot 4 december 2020 op
doordeweekse dagen een kort dagelijks journaal uitgezonden vanuit de “Werkkamer “ van de Sint. In
dit journaal kan de Sint inspelen op actuele zaken in Schiedam.

Stichting Niemand Buiten Spel
Stichting Niemand Buiten Spel zet zich in voor mensen die zich in een onmogelijke positie vinden.
Zij willen deze groep mensen d.m.v. zorg, welzijn en steunhulp bieden. Hierdoor verbinden zij ze
met andere mensen, halen mensen uit hun sociale isolement, empoweren om de eenzaamheid en de
armoede te bestrijden. Wat begon met statushouders, is inmiddels uitgebreid met andere kwetsbare
doelgroepen die zij graag een steuntje in de rug willen geven om zich in de maatschappij staande te
kunnen houden en zich op meerdere vlakken te kunnen ontwikkelen.

Door middel van de activiteiten Bewegen met doel worden mensen geholpen terug te keren in de
sociale maatschappij omdat zij door verschillende oorzaken (armoede/eenzaamheid/ onzekerheid/
lichamelijke beperkingen) niet (meer)meer deel van uitmaken; het project omvat diverse sportactiviteiten.
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Stichting Triple C
Triple C-Care, Cure & Culture is een jonge stichting in Schiedam. Het betreft een collectief van
maatschappelijk betrokken ondernemende personen die een verschil willen maken in de zorg, welzijn
en cultuur. Net als in 2019 was het de bedoeling weer een groots Dickens Festijn te organiseren, een
sociaal-cultureel evenement, waarbij de prachtige historische Dam, de Vlaardingerstraat en een
gedeelte van de Lange Haven in Schiedam Centrum werden omgetoverd in een gezellige 19e -eeuwse
kerstsfeer in een decor van ambachten, straattoneel, figuranten, zangkoren, dichters kooplui en
marktkramen in de Dickensstijl.

Vanwege de Covid-19 perikelen is een opzet als in 2019 niet mogelijk en is gekozen voor een andere
opzet: Dickens komt naar je toe deze Kerst! Het betreft een filmopname van Scooge met enkele
figuranten (op 1,5 m afstand), orgelmuziek, zang en een compilatie van vorig jaar. Die is op
kerstavond online gegaan en is altijd te bekijken (https://stichtingtriplec.nl/dickens-online-2020).

Stichting KunstWerkt
De Stichting KunstWerkt is een kunstenaarscollectief in Schiedam. Bij dit collectief zijn ruim 40
professionele kunstenaars aangesloten, afkomstig uit Schiedam en de regio (Rotterdam, Vlaardingen,
Maasluis). KunstWerkt wil van betekenis zijn voor het kunstklimaat in Schiedam en omgeving, voor
kunstliefhebbers en voor kunstenaars zelf. Ook wil KunstWerkt mensen bereiken voor wie kunst
minder vanzelfsprekend is. KunstWerkt is gericht op het bereiken van een breed publiek én op
specifieke doelgroepen.

Ook voor de Stichting KunstWerkt was 2020 door de coronapandemie een roerig jaar; van de 14
geplande exposities zijn er desondanks 10 gerealiseerd en, waar mogelijk, aangevuld met alternatieve,
extra activiteiten die vaak inspeelden op de actualiteit. Er ligt al weer een planning klaar voor 2021,
waarin ook het 30-jarig jubileum van de Stichting KunstWerkt wordt gevierd.

17

18

JAARREKENING 2020
EN
ACCOUNTANTSVERKLARING

19

JAARREKENING 2020 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

0
0
107.802
107.802

2495
31
107.978
110.504

78.582
24.865

86.597
21.790

4.356
107.802

2.117
110.504

Baten
Giften, donaties e.d.

9.000

11.388

Lasten
Verleende bijdragen
Organisatiekosten
Exploitatieresultaat

-10.920
-2.837
-4.757

-33.055
-2.875
-24.542

0
-188
-188

31
-1.997
-1.966

Resultaat

-4.945

-26.508

3. Bestemming resultaat
Ten laste vrij besteedbaar vermogen
Ten gunste (+) laste (-) van bestemmingsreserve
Ten gunste (+) laste (-) van bestemmingsfonds

-8.020
3.075

-15.678
-10.830
0
-26.508

PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva
2. Staat van baten en lasten 2020

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som financiële baten en lasten

-4.945
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JAARREKENING 2020 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Toelichting balans
31 december 2020
Vorderingen
Nog te vorderen donaties
Overlopende
activa
Te vorderen rente ASN Bank
Te vorderen rente ABN AMRO

Liquide middelen
ABN AMRO 0601542789
ABN AMRO 0506728676
ASN Bank 956740499
Overlopende passiva
Accountantskosten
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31 december 2019

0

2.495

0
0
0

0
31
31

9.387
89.297
9.118
107.802

4.598
94.265
9.115
107.978

4.356

2.117

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.
Bestemmingsreserve
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou
zijn toegestaan.
Bestemmingsfondsen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou
zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen
aangeduid als bestemmingsfonds.
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 :
Rietkraag 16 – 3121 TB Schiedam
www.gemeenschapsfondsschiedam.nl
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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