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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
In de wetenschap dat de pandemie onverminderd heerste in de samenleving, begon het bestuur van
het Gemeenschapsfonds Schiedam, net als de stad, vol goede moed aan het jaar 2021. De ervaring in
het voorgaande jaar leerde dat tijdens de pandemie sociaal-culturele en andere activiteiten op een laag
pitje staan. Ook bestuurlijke contacten, bijvoorbeeld met Schiedamse bedrijven die sponsor van het
fonds zijn, verliepen minder direct en vooral langs schriftelijke weg. We hebben die contacten gemist
en zodra de gelegenheid zich aandient, zullen we ze weer aantrekken.
De sponserende bedrijven zijn van vitaal belang voor het Gemeenschapsfonds. Er is immers geen
sprake van een in het verleden opgebouwd vermogen, waarvan de groei kan worden besteed voor de
ondersteuning van lokale projecten en andere activiteiten door en voor de Schiedamse gemeenschap.
Helaas liet 2021 hetzelfde beeld zien als 2020. Opeenvolgende overheidsmaatregelen ter bestrijding
van de pandemie vormden voor velen een - begrijpelijke - belemmering voor het nemen van
initiatieven en het starten van projecten. Voor het bestuur betekende dit, dat het maken van plannen
om de bekendheid van het fonds te vergroten, het werken aan fondsenwerving en het zoeken van twee
nieuwe bestuursleden verdere vertraging opliepen.
Veel kwam stil te liggen in de stad en de aanvragen voor ondersteuning namen in aantal af en al
voorgenomen activiteiten werden (opnieuw) uitgesteld. Het bleef stil in Schiedam. Sommige
initiatiefnemers schakelden weer over op online producties en gelukkig kon het fonds daarbij opnieuw
ondersteunen.
In 2021 ontving het fonds 20 aanvragen. Deze werden alle in behandeling genomen; sommige pas na
verzoek om nadere informatie aan de aanvrager. Dit leidde uiteindelijk tot 12 positieve beslissingen
en 8 afwijzingen. Een overzicht van de gesteunde activiteiten is als gebruikelijk opgenomen in dit
jaarverslag.
Op het moment van schrijven van dit Jaarverslag zijn de vooruitzichten gunstig. De meeste
maatregelen zijn ingetrokken, besmettingen nemen af en de samenleving laat het voorjaar zien:
activiteiten starten of worden aangekondigd, plannen worden gemaakt. Dat is een goed teken, ook
voor het fonds, want het primaire doel is uiteindelijk om naar vermogen te ondersteunen bij
(vrijwilligers)initiatieven die de samenleving in Schiedam leuker maken!
Voor de verdere ontwikkeling en versterking van het fonds heeft het bestuur goede voornemens, die
we snel tot uitvoering willen brengen: uitbreiding van het aantal sponsoren, bestendigen van de relatie
met de huidige sponsoren, versterking van het bestuur en vergroting van de naamsbekendheid o.a.
met behulp van social media. U hoort van ons!

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 voorwaarden 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 2021 ontvangen aanvragen is 20. Hiervan zijn er 12 positief beoordeeld en 8 afgewezen.
In het verslagjaar werd voor een totaal van €11.500 aan bijdragen toegezegd; helaas zijn er een
tweetal activiteiten geannuleerd vanwege de Covid-19 pandemie; voorts bleven 2 projecten ruim
binnen de kosten, waardoor het toekennen van garantiesubsidie niet nodig was, waardoor de
verplichtingen over 2021 €3.500 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 2021 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 actieve 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 2021 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 2021 gevormd door:
Hein van Asseldonk
Ad van Leeuwen

*

Alle bestuursfuncties zijn op vrijwillige basis en zonder enige vergoeding.
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PROJECTEN
TOEGEZEGDE BIJDRAGEN
Stichting Invie
De stichting Invie (Innovatie Voor Iedereen) heeft het doel jongeren in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar
met hun ouders en/of verzorgers kennis te laten maken met de nieuwste technologische innovaties,
door het organiseren van verschillende activiteiten.
Door samenwerking met bedrijven, worden de jeugd en hun ouders/verzorgers bewust gemaakt van
de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt in hun eigen omgeving.

Bij het project Kinderkantoor gaat het er om voor de kinderen een veilige en stimulerende omgeving
creëren waar ze kunnen leren. Een plek waar ze rustig aan hun huiswerk kunnen werken en vragen
kunnen stellen aan de begeleider van de groep.
In de pilotfase zal de focus liggen op kinderen van statushouders uit de wijk Nieuwland. Blijkt de
behoefte groter te zijn, wordt het opengesteld voor alle basisschoolkinderen vanaf groep 6 in
Schiedam.

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.

Het project Sterker Nieuwland is gericht op activiteiten in het kader van bewegen en gezond zijn. Dit
betreft onder meer wandelgroepen, hardlopen en zaalactiviteiten. Begeleiding is er door bewoners
met ondersteuning van vrijwilligers van SMS. Voorts worden voorlichtingsbijeenkomsten gegeven
over gezonde voeding, budgetteren, regelingen en deelname sportverenigingen, en
gezondheidsrisico’s van overgewicht.
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Stichting Suikerzoet Filmfestival
Naast het Suikerzoet Filmfestival is aangegeven vanuit de stad dat er behoefte is aan een filmevenement in de nazomer en buitenlucht. Film in ’t park is ontstaan na een doorstart van Film op ’t Erf die
van 2016 tot 2018 op het stadserf werd georganiseerd. Film in ’t Park, nu voor de derde keer
georganiseerd, werkt zoveel mogelijk samen met Schiedamse ondernemers en culturele instellingen.

Ook voor 2021 is weer gekozen voor de Plantage als locatie en ook weer samenwerking met de
Bewonersvereniging de Plantage. Film in ’t park staat voor 3 dagen fijne films in de openlucht met
iedere avond een feelgood, drama of blockbuster film. Voor de voorstellingen worden geen kaartjes
verkocht, maar worden wel stoelen verhuurd.

Stichting Mooi Werk
Culture Sneak Peek is een dag voor brugklassers in Schiedam in de eerste periode van het schooljaar
waarbij leerlingen kennismaken met culturele instellingen in de stad.
Tijdens de Culture Sneak Peek volgen leerlingen bij verschillende kunst- en cultuurinstellingen
creatieve en culturele workshops. Die bestaan uit onder meer rap, moderne dans, hiphop, een
historische rondleiding, urban sketching, visual storytelling, stop motion video, mode en lifestyle en
een rondleiding door het archief.

Op school zal een gezamenlijke start zijn met de leerlingen. Daarna gaan de leerlingen in groepen
van gemiddeld 8 leerlingen uiteen om de stad te verkennen. Leerlingen doen of een ochtend of een
middag mee waarbij ze 3 workshops volgen. Elke workshop is op een andere locatie.
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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 zal ook dit seizoen 2021-2022 er anders uitzien dan de voorgaande jaren. Het
aantal toe te laten bezoekers staat nog steeds onder druk. Gelukkig zijn met de musici goede afspraken
te maken om mooie concerten te realiseren. Ook dit jaar zijn twee familievoorstellingen
geprogrammeerd: één voor kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders en de tweede
familievoorstelling voor kinderen nu vanaf 3 jaar.

Stichting Schievents
De Stichting Schievents bestaat uit een jonge groep mensen, die een brede (nieuwe) doelgroep op een
laagdrempelige manier wil laten kennismaken met klassieke muziek. Het project Fabrieklassiek 2021
betreft een klassiek muziek concert op een sfeervolle en industriële locatie in het hartje van Schiedam.

Met het organiseren van Fabrieklassiek wil de organisatie het culturele aanbod binnen Schiedam en
omstreken verbreden. Klassieke muziek wordt op laagdrempelige wijze gepresenteerd waardoor het
toegankelijk is voor een bredere doelgroep. De verrassende combinatie van een fabrieksomgeving
met klassieke muziek maakt een frisse en moderne setting waar mensen van alle verschillende
achtergronden elkaar ontmoeten.
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Muziekvereniging Sint Radboud
Muziekvereniging Sint Radboud Schiedam is een veelzijdige club die elk jaar weer mooie concerten
op de planken probeert te zetten in Schiedam. Muziek in de klas beoogt de mogelijkheid voor
kinderen om kennis te maken met Algemene Muzikale Vorming en blaasinstrumenten uit de wereld
van het harmonieorkest.

De muzieklessen, onder de noemer ‘Muziek in de Klas’, bestaan uit een aantal lessen Algemene
Muzikale Vorming (AMV) waarbij leerlingen spelenderwijs - letterlijk en figuurlijk - kennismaken
met de basisbeginselen van muziek, waaronder noten lezen.

Stichting Triple C
Triple C -Care, Cure & Culture is een Schiedamse Stichting die eind 2018 is opgericht en is een
collectief van maatschappelijk betrokken ondernemende personen die een verschil willen maken in
de zorg, welzijn en cultuur. De aanleiding om Dickens Festijn Schiedam te organiseren is vanwege
het feit dat de historische binnenstad al een waar Dickens decor heeft. Het doel is een gezellig
evenement te organiseren voor jong en oud en om verbindingen te leggen met inwoners met
verschillende culturen van Schiedam en omliggende gemeenten.

In 2019 heeft Triple C het Dickens festijn Schiedam georganiseerd, dat een groot succes is geweest.
Door de corona omstandigheden kon het in 2020 in die vorm niet doorgaan en is het Schiedams
Dickens verhaal ‘online’ gemaakt. Voor 2021 is een plan opgesteld in het verlengde van het Dickens
Festijn 2019.
In verband met Covid-19 moest helaas ook dit evenement worden geannuleerd.
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Stichting Evenementen Promotie Schiedam SEPS
Na een jarenlange traditie van een grootse Sinterklaasintocht in Schiedam is de tijd aangebroken voor
een ander concept. In 2020 zijn er al vanwege Corona beperkingen alleen filmpjes van de Sint met
zijn Pieten in Schiedam gemaakt. In 2021 heeft er een groot feest plaatsgevonden met optredens op
het Stadserf.

Er is een voorprogramma met verschillende optredens met daarna de ontvangst van de Sint door de
burgemeester op het podium op het Stadserf. Hierna is er nog een rondgang van Sinterklaas langs het
publiek. Uiterlijk 16.00 uur vertrekt Sinterklaas naar zijn Sinterklaaspaleis, De Korenbeurs aan de
Lange Haven.

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.

♫ Harmonie-orkest ♫ HD-Junior (opleidingsorkest) ♫
♫ Zwarte Pieten Band ♫ Interne muziek opleiding ♫
♫ Twirlteams "The Yellow Rainbows" ♫

Ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van CMV Harpe Davids wordt een jubileumconcert
gegeven
In verband met Covid-19 is het evenement doorgeschoven naar 2022
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Stichting Muziek Grote Kerk
De stichting Muziek Grote Kerk Schiedam is opgericht in 1998. Doelstelling is het voor publiek ten
gehore brengen van orgelmuziek en andere muzikale uitingen, zowel op locatie in Schiedam als via
digitale kanalen. Voorts de promotie van het hoofdorgel en koororgel in de Grote Kerk te Schiedam.
Jaarlijks worden daartoe orgelconcerten en andere activiteiten op muzikaal gebied in de Grote Kerk
te Schiedam georganiseerd. Daarnaast worden inloopconcerten op de zaterdagmiddag georganiseerd,
waarbij koren en ensembles verschillende muziekstijlen ten gehore brengen.

Hoewel de coronacrisis grote invloed heeft gehad op de activiteiten in 2021, wordt ook voor 2022
weer een programma opgetuigd met een serie orgelconcerten en als mogelijk ook weer
inloopconcerten met koren en blazersensembles.
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 2021 wordt het festival voor de 16e keer georganiseerd. Vorig jaar heeft het festival helaas niet
plaats kunnen vinden vanwege de coronamaatregelen.
Helaas moest dit evenement vanwege Covid-19 wederom worden geannuleerd.
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JAARREKENING 2021
EN
ACCOUNTANTSVERKLARING
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JAARREKENING 2021 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)
31 december
2021

31 december
2020

0
0
102.725
102.725

0
0
107.802
107.802

78.376
22.050

78.582
24.865

2.299

4.355

102.725

107.802

Baten
Giften, donaties e.d.

2.500

9.000

Lasten
Verleende bijdragen
Organisatiekosten 1
Exploitatieresultaat

-3.445
-1.901
-2.846

-10.920
-2.837
-4.757

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

2
-178
-176
-3.022

0
-188
-188
-4.945

-207

-8.020

-2.815

3.075

0
-3.022

0
-4.945

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva
2. Staat van baten en lasten 2021

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

1

Betreft kosten website, drukwerk, accountant
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JAARREKENING 2021 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

Toelichting balans
31 december 2021
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 2020

0

0

0

0

0
0

0
0

4.308
89.299
9.118
102.725

9.387
89.297
9.118
107.802

2.299

4.355

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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