
Inleiding

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam. Een fonds dat in 
april  2006 notarieel is opgericht en vanaf 2007 daadwerkelijk aan haar doelstellingen uitvoering 
geeft.

Het  Gemeenschapsfonds  Schiedam  gaat  uit  van  een  nieuwe  formule.  Het  fonds  beschikt  in 
tegenstelling tot  vele  andere  fondsen,  niet  over  een in  het  verleden opgebouwd of  beschikbaar 
gesteld vermogen waarvan de vermogensgroei kan worden uitgekeerd. Het fonds zal zelf geld bij 
“Schiedammers” moeten  genereren  voordat het kan uitkeren en is  dus eigenlijk een intermediair 
tussen  “donateurs”  en  “aanvragers”.  De  door “Schiedammers”  beschikbaar  gestelde  middelen 
worden ingezet voor activiteiten vóór Schiedammers. Hiermee wordt beoogd de betrokkenheid van 
Schiedammers bij lokale aangelegenheden te vergroten en de kwaliteit van het wonen en leven in 
Schiedam een positieve impuls te geven. Wat de inkomsten betreft wordt dan ook in het bijzonder 
een  beroep  gedaan  op  Schiedammers  die  vele  jaren  in  Schiedam  wonen,  werken  of  hebben 
gewoond  en  de  stad  nog  steeds  een  warm hart  toedragen.  Schiedammers  die  de  mogelijkheid 
hebben  en  bereid  zijn  om  middelen  beschikbaar  te  stellen  om  een  grote  verscheidenheid  aan 
projecten in Schiedam te ondersteunen.

Het bestuur van het fonds draagt er zorg voor dat binnen haar doelstellingen deze middelen aan de 
juiste doelen worden toegekend en ziet er op toe dat deze middelen goed worden besteed.

Gezien het aantal aanvragen dat in 2008 is binnengekomen, 48 stuks, is het duidelijk dat het fonds 
steeds meer bekendheid krijgt binnen de Schiedamse gemeenschap. Dit is bijna een verdubbeling 
t.o.v. 2007. In het jaarverslag is te zien dat de aanvragen betrekking hebben op activiteiten van zeer 
uiteenlopende aard, geheel in overeenstemming met de doelstelling van het fonds. Activiteiten voor 
allerlei groeperingen en bevolkingsgroepen, van jong tot oud en voor alle Schiedammers. Zeker 
65% van de aanvragen is gehonoreerd. Voor die activiteiten is een weloverwogen financiële steun 
toegezegd. Steun die gegeven kon worden door de donaties welke het fonds uit de Schiedamse 
gemeenschap heeft ontvangen, waardoor het fonds ondertussen een klein kapitaal heeft opgebouwd. 
Doch enige terughoudendheid in het toe te kennen bedrag is nodig om de komende jaren zo veel 
mogelijk en een breed scala aan  aanvragen te kunnen blijven honoreren. Wil het fonds voor de 
lange  termijn  blijven  functioneren  en  binnen  Schiedam  voor  ondersteuning  voor  “nieuwe” 
activiteiten een steeds belangrijkere rol gaan vervullen dan zal het fonds naar wegen moeten zoeken 
om nog meer bekendheid en vertrouwen te krijgen, in de hoop dat meer potentiële donateurs via het 
fonds hun steentje aan de Schiedamse gemeenschap willen bijdragen.

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

A.P.M. van Leeuwen,

voorzitter
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Historie

Onze samenleving verandert.  Bedrijven zijn  meer  en meer  bezig met  de ontwikkeling van een 
beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Burgers willen meer invloed uit 
kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken die 
niet altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Voor het realiseren van o.a. 
sociale,  educatieve en culturele  initiatieven  wordt  dan  ook steeds  vaker  omgezien  naar  private 
financiering.

Lokale  gemeenschapsfondsen  die  aktief  zijn  binnen  één  gemeente  bieden  hiervoor  goede 
mogelijkheden. Het bijzondere aan dit type fonds is dat het burgers en bedrijven de gelegenheid 
biedt om geld te geven voor lokale goede doelen in de breedste zin van het woord en zo ruimte 
creëert  voor  een  nieuwe  vorm  van  particulier  initiatief  voor  het  publieke  nut.  Het  lokale 
gemeenschapsfonds biedt een nieuwe structuur voor het inzamelen van geld voor  lokale en goede 
doelen.

De introductie van lokale gemeenschapsfondsen in Nederland vond plaats in 2001.
Als voorbeeld dienden de zgn. Community Foundations die in Angelsaksische landen al veel langer 
bestaan. Een studie naar deze Community Foundations door de Vrije Universiteit te Amsterdam op 
initiatief  en  onder  leiding  van  prof.dr.  T.N.M.Schuyt,  heeft  tot  initiatieven  geleid  om  ook  in 
Nederland te komen tot de oprichting van lokale gemeenschapsfondsen. Dit initiatief liep in eerste 
instantie  via  de  burgemeesters  van  een  zestal  gemeenten.  Zij  hebben binnen hun gemeente  de 
oprichting van een lokaal gemeenschapsfonds bevorderd door het zoeken van initiatiefnemers.

Schiedam is één van die gemeenten. Op initiatief van oud-burgemeester R.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 
A.P.M.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 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.
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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.  

Donaties worden slechts verstrekt aan instellingen die geregistreerd zijn bij de Kamer van 
Koophandel en zijn in principe éénmalig.
 
Vrijstelling van schenkings- en successierechten

Het gemeenschapsfonds Schiedam is aangemerkt als een instelling, bedoeld in artikel 24, vierde lid 
van  de  Successiewet  1956.  Dit  betekent  dat  schenkingen  aan  het  fonds  vrijgesteld  zijn  van 
schenkingsrechten en successierechten tot het normbedrag.  De door het Gemeeschapsfonds gedane 
schenkingen zijn ook vrijgesteld van schenkingsrecht: de ontvanger behoeft geen aangifte te doen.

Financiën

Gezien het aantal in 2008 ontvangen aanvragen (48) kan geconstateerd worden dat het bestaan van 
het Fonds bekend begint te raken. Hiervan zijn er 30 positief beoordeeld. In het verslagjaar werd 
voor  ruim  €  15.000  aan  bijdragen  verstrekt.  Aan  het  eind  van  2008  was  het  aan  bijdragen 
toegezegde nog uit te keren bedrag  bijna € 30.000.
Voor de continuïteit van het Fonds zijn giften, schenkingen en/of legaten absoluut noodzakelijk.  In 
dat opzicht lijkt het Fonds zijn plaats in de Schiedamse gemeenschap nog niet te hebben gekregen. 
Eén gift werd verkregen, die, ontvangen na sluiting van de boeken, verantwoord wordt in 2009.

3



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 2008 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.

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
Wim Bovy penningmeester
Ernst Pols bestuurslid
Hans van der Sloot bestuurslid
Reinier Scheeres bestuurslid

Raad van Toezicht:
Tom Geerdes
Will van Wijk

 *  Alle bestuursfuncties zijn op vrijwillige basis en zonder enige vergoeding.
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PROJECTEN

VERLEENDE BIJDRAGEN

Stichting Educare 
Emmastraat 1 te Schiedam 

In het theater De Teerstoof werd een project voor de groepen 3 en 4 van een basisschool afgesloten 
met een presentatie onder schooltijd voor alle ouders, bekenden, enz. Na zes theaterlessen werd aan 
hen verteld over de werkwijze van de jeugdtheaterschool. De reactie van meerdere kinderen was

confronterend. De eerste vraag was hoeveel het lesgeld bedroeg. Om daarna hardop te zeggen dat 
“zij dit niet konden betalen”.  Educare heeft een budget gecreërd met als doel kinderen en jongeren 
van minder kapitaalkrachtige ouders de mogelijkheid te geven zich te scholen in toneel, dans en 
zang bij Jeugdtheaterschool De Teerstoof. 

HBSS – Jeugdafdeling
Olympiaweg, Harga  te Schiedam 

De jongste jeugd van de vereniging heeft het jaarlijkse pupillenkamp en het B-
team gaat het paasweekend naar onze partnerstad Neath in Wales op bezoek bij 
een  voetbalvereniging.  Een  jarenlange  traditie  en  voor  de  jongens  een 
onvergetelijke ervaring. 

Stichting Kunstof
Van Swindenstraat 56 te Schiedam 

Door deze stichting wordt jaarlijks het Festival Kabaal gehouden. Dit jaar wederom in het typisch 
Schiedamse volkspark De Plantage.  Het is  een platform voor jonge kunstenaars en beginnende 
bandjes  en  aan  hen  wordt  de  mogelijkheid  geboden om te  exposeren  waar  jongeren  ook zijn. 
Vanzelfsprekend zal het cohesie creëren tussen verschillende jongerenculturen.    
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Stichting Matthäus Passion Schiedam 
Lange Haven 134 te Schiedam 

Deze stichting is in 1995 opgericht met als doel het verzorgen van een jaarlijkse uitvoering van de 
Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach in Schiedam. Dit vindt meestal in de grote Kerk

 plaats. Het koor bestaat uit goede amateurzangers, de solisten zijn evenals het orkest en de dirigent 
professioneel. 
 

Stichting De Schiedamse Molens
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

Op de Nationale Molendag op zaterdag 10 mei 2008 is het thema dit jaar “Molens en Jenever tussen 
kunst en kitsch”. Met dit lokale evenement wil deze stichting samen met het Jenevermuseum extra 
waardering en aandacht genereren voor de cultuurhistorische betekenis van molens en jenever en 
hiermee tevens bijdragen aan de promotie van Schiedam als toeristische bestemming.
 

Rijnmondband Schiedam 
Lange Nieuwstraat 183 te Schiedam 

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de Jeugd Rijnmondband is er op 7 juni 2008 een 
spetterend muziekfestival opgevoerd, georganiseerd door een groep vrijwilligers, samengesteld uit 
leden van de Rijnmondband: “Het Jeugdmuziekfestival 2008”. Het doel is jongeren van 8 tot 16 jaar 
kennis te laten maken met de sfeer waarin muziek wordt gemaakt door ruim 100 jonge muzikanten.  
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Stichting De Rolantino”s – muziekgroep voor verstandelijk gehandicapten
Oude Maasstraat 13 te Schiedam 

“In 1995 is  Annelies  Kars  serieus  gaan nadenken over  het  vormen van een muziekgroep voor 
mensen met een beperking. Je kunt niet over een nacht ijs gaan want er komt veel meer bij kijken 
dan alleen maar muziek maken. In oktober 1996 besloot zij de persberichten te versturen en binnen 
14 dagen waren er 13 aanmeldingen. Hierna groeide dit orkest zeer snel uit.” Dit is een citaat uit een 
publicatie van de Rolantino's. Een geweldig initiatief! Het gemeenschapsfonds Schiedam steunde 
het Festival Muziek & Handicaps: WIJ GAAN ERVOOR! gepresenteerd door Marnix Kappers in 
het Theater aan de Schie op 21 juni 2008.

Hermes-DVS – C & FC
Olympiaweg 20 te Schiedam 

Het is alweer de 22e keer dat Hermes-DVS het Tentenkamp voor de kinderen organiseert. Vorig 
jaar was het thema “Het Wilde Westen” met een fantastisch uitje naar Bobbejaanland in België, een 

workshop “linedance” en in de Hermes “Saloon” waren beroemde Wildwest figuren zoals Buffalo 
Bill, Lucky Luke en de beruchte Daltons van de partij. 

Bibliotheek Waterweg
Stadserf 1 te Schiedam 

De tweede  editie  van  “Boek  & Bal”  vond  plaats  op  22  maart  2008  in  het  Fortis  Theater  en 
Bibliotheek Waterweg in Schiedam. De avond bevat diverse culturele en literaire elementen zoals 
bekende auteurs, gastsprekers, cabaretiers, workshops en interactief theater en wers afgesloten met 
een groots muzikaal bal. Eén van de doelstellingen is het bevorderen van de betrokkenheid van de 
lokale bevolking bij cultuur en de eigen binnenstad.
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Stichting Jenevermuseum Schiedam
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

De tentoonstelling “De wijze en de dwaas” ,de alchemist in woord, en beeld neemt de bezoeker mee 

terug naar de Middeleeuwen. In tientallen etsen, gravures en prenten, verzameld door dr. Arthur 
Brinkman is te zien hoe de maatschappij de alchemist zag. Verschillende werken laten de alchemist 
zien als een wijsgeer die waardevol wetenschappelijk onderzoek verrichtte, weer andere brengen 
hem in beeld als een dwaas die geloofde dat hij onedele metalen in goud kon veranderen.

Stichting Kunstwerkt
Korte Haven 125 te Schiedam 

“Het bereiden van voedsel kan beschouwd worden als een metafoor voor een 
alchemistische transformatie van een grondstof in een axtatische substantie, die  
degenen die haar tot zich nemen, tot een staat verheft die boven de gewone 
realiteit uitstijgt”.
Het uitgangspunt van deze tentoonstelling, van 27 juli t/m 31 augustus,  is een 
nieuwsgierigheid  naar  de  voedingsbronnen  van  de  kunst,  naar  de 
inspiratiebronnen  van  de  leden  van  Stichting  Kunstwerkt.  Willen  de  deze 
blootleggen of gaat het juist om de verschijningsvorm? Het publiek komst als 
gast proeven in de keuken en blijft niet onberoerd. Het thema is universeel en 
niet nieuw, de vorm, het feestmaal, moet telkens gedekt worden. 

ODI – Christelijke korfbal vereniging
Nassaulaan te Schiedam

Deze  korfbalvereniging  werd  op  11  april  1918  opgericht  dus  wordt  het  90-jarig  jubileum 
gevierd.Onderdeel  van  de  vereniging  is  de  jeugdafdeling.  Hiervoor  worden  een  korfbalclinic, 
wedstrijden en een uitstapje georganiseerd, waaraan ons fonds graag een bijdrage toegezegd heeft. 
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SWS – Stichting Welzijn Schiedam 
Tuinlaan 60 te Schiedam

SWS heeft, net als vorig jaar,  Summer Madness georganiseerd van 21 juli – 31 augustus, voor de 
jeugd tussen 12 en 23 jaar. Het is weer waanzinnig gezellig geworden onderaan de Vlaardingerdijk! 
Deze jongeren konden 6 weken lang chillen in het park en deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo 
was  er  een  open  podium  waar  iedereen  zijn  talent  kon  tonen,  een  gezellige  bbqavond,  een 
scootermeeting waar je onder    professionele leiding je scooter kan pimpen, Een voetbalcompetitie, 
survivaldag of je kick halen uit bungeejumping.

Het Windas – openbare basisschool
Nachtegaallaan 2 te Schiedam 

Er is dit  jaar o.a.  Een multifunctionele ruimte aan het bestaande gebouw op de Nachtegaallaan 
aangebouwd. De ruimte wordt voor tal van activiteiten gebruikt: opvang, overblijf, opvoeringen van 
kinderen, presentaties etc. Voor deze ruimte was behoefte aan presentatieapparatuur. Hieraan heeft 
het fonds een bijdrage geleverd.

Axia – Gymnastiek vereniging
Oostsingel 35 te Schiedam 

De gymnastiekvereniging Excelsior die al meer dan 80 jaar bestond is in 2006 gefuseerd met Arma 
en  verzorgt  gymnastiek  en  turnen  voor  de  Schiedamse  jeugd,  nu  onder  de  naam  Axia.  De 
vereniging organiseert ook een strandwandeling, het Sinterklaasfeest en een kampweekend waaraan 
gemiddeld 90 kinderen deelnemen. Aan een enkel onderdeel hiervan geeft het fonds een bijdrage.
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C.J.V. Schiedam 
Lange Haven 129 te Schiedam 

CJV  Schiedam,  onderdeel  van  YMCA  Nederland,  organiseert  naast  diverse  jeugd-  en 
soosactiviteiten ieder jaar een kampweek voor Schiedamse jeugd. Inschrijven staat vrij, ongeacht 
religie of achtergrond. Hieraan wordt  deelgenomen door  gemiddeld 110 deelnemers.  Het  kamp 
vindt plaats op landgoed Den Treek, het YMCA Kampeercentrum te Leusden. Een gedeelte van de 
kosten wordt gesubsidieerd door ons fonds.

Stichting De Rolantino's – muziekgroep voor verstandelijk gehandicapten
Oude Maasstraat 13 te Schiedam 

In  januari  2002  is  een  Europees  orkest  van  personen  met  verstandelijke  en  lichamelijke 
beperkingen: FECO, First European Colour Orchestra, opgericht.  Doel is om via muziek aan te 
tonen  dat  deze  personen  volwaardig  kunnen  participeren  aan  onze  samenleving.  Oprichter  is 

Annelies  Kars  van  de  Stichting  Rolantino's  (Nederland).  Momenteel  zijn  zes  Europese  landen 
betrokken bij FECO. De opzet is dat ieder jaar een ander land gastland is voor het orkest waaraan 
circa 100 leden uit de diverse landen deelnemen. Het gastland financiert en organiseert het verblijf, 
de repetities en optredens van FECO. Dit jaar is Nederland gastland met Music without Limits te 
Schiedam van 21 oktober t/m 25 oktober 2009.

Stichting Azhar
Loeffstraat 39 te Schiedam 

Samen met Bibliotheek Waterweg en verschillende vrijwilligersorganisaties heeft  deze stichting 
“Marhaba  Marco  2008”  georganiseerd.  Het  doel  van  het  evenement  is  het  bevorderen  van 
ontmoeting in  Schiedam tussen verschillende culturen.  Tijdens  het  evenement  is  veel  aandacht 
besteed aan sport, muziek, toneel, kunst, dans, cabaret en theater. Door deze culturele overdracht 
hopen de organisatoren dat er in de toekomst meer multiculturele activiteiten georganiseerd zullen 
worden.
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Stichting Van het Park
Tuinlaan 58 te Schiedam 

In  het  park  “De Plantage”  is  door  deze  stichting  het  evenement  “Water  en  vuur  in  het  Park” 
georganiseerd met de start op 6 september 2008. Het hele park krijgt een eigen aankleding in het 
thema, waarbij rond 10 bomen een blauwe cirkel komt en rond de stam van de boom een koker met 
opgeprinte vlammen, die 's avonds van achteruit verlicht worden. De avond begint met Flamenco 
als “vuurdans” en na een workshop en demonstraties blijft de rest van deze avond de dansvloer 
toegankelijk. 

In vijftig woningen is 's  avonds en 's nachts een bijzonder schouwspel te zien. Vanaf de straat 
kunnen de bezoekers genieten van een keur aan impressies, oude films, lichtkunst, performances en 
schimmenspellen.

Stichting Jenevermuseum Schiedam
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

De fototentoonstelling “Zweet  & Jenever” -  een initiatief  van de Vereniging Vrienden van het 
Jenevermuseum –  is  gehouden in  de  periode  september  –  december  2008.  Een  tentoonstelling 

waarin de harde werkers uit de branderijen en distilleerderijen centraal stonden. Een deel van de 
tentoonstelling bevatte niet eerder getoonde foto's uit privé collecties. 

Bibliotheek Waterweg
Stadserf 1 te Schiedam 

Het  thema  van  de  Kinderboekenweek  “Zinnenenverzinzin”  diende  als 
inspiratie  voor   het  “Kinder  Boek  &  Bal”  dat  op  5  oktober  2008 
plaatsvond in het Theater aan de Schie en Bibliotheek Waterweg aan het 
Stadserf  in  Schiedam.  Het  richt  zich  op  kinderen  vanaf  6  jaar.  Alle 
ingrediënten  voor  een  geslaagd  kinderfeest  waren  aanwezig,  zoals 
kinderboeken,  populaire  auteurs  die  hun  werk  voordragen,  boeken 
signeren en workshops geven, muziek, disco, knutselen, verkleedpartijen 
etc. Kortom een divers en interactief programma.

11



Stichting Kunstalliantie
Singel 159 a te Schiedam 

Op initiatief van deze stichting werd van 20 t/m 23 november 2008 het “SuikerZoet Filmfestival 
2008” georganiseerd. Het thema Suikerzoet vormt een onuitputtelijke bron voor uiteenlopende 

films,  zowel  nieuwe  films  als  filmklassiekers.  Het  festival  is  gericht  op  feel  good  movies  en 
melodrama. In de programmamering wordt een mix gemaakt van toegankelijke publieksfilms, art 
house movies en oude klassiekers. Westerse en niet westerse cinema van hoogwaardige kwaliteit 
worden in de programmering gecombineerd. Het festival beoogt de kijker een dwarsdoorsnede te 
bieden van alle aspecten die melodrama in zich heeft. In de aandacht voor dit genre is dit festival in 
Nederland uniek. 

Stichting Centrummanagement Schiedam 
Postbus 404 te Schiedam 

In  de  periode  dat  Sinterklaas  in  ons  land  is  verblijft  hij  in 
Schiedam in het “Sinterklaashuis” aan de Hoogstraat 94-96.De 
Sint arriveert daar 19 november, na de intocht en eet, leeft en 
slaapt daar in een toepasselijk interieur en is op woensdag en 
zaterdag  te  bezoeken  door  kinderen.  Op  donderdag  mogen 
schoolklassen  en  andere  groepen  Sinterklaas  een  bezoek 
brengen.  Het  gehele  project  wordt  gecoödineerd  door  Pim 
Schenkelaars,  ondersteund  door  leerlingen  van  het  Albeda 
College.

Scouting Franciscus-Lodewijkgroep
Lange Haven 11 te Schiedam 

Deze scoutinggroep in het centrum van Schiedam biedt al 75 jaar een gevarieerde 
vrijetijdsbesteding voor kinderen vanaf 5 jaar.

 “Na renovatie van de buitenkant van ons 
monumentale clubgebouw, het  brandveilig maken van de 
binnenkant en een nieuwe toiletgroep is de keuken 
hard aan renovatie toe. De huidge keuken is na ca. 20 
jaar versleten en de oven is  stuk” .

De uitvoering van het project wordt met eigen inbreng 
gedaan. Het fonds zorgt voor het materiaal.
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Bibliotheek Waterweg
Stadserf 1 te Schiedam 

Vanuit het beleidsplan 2008-2011 met als motto “Samen in de stad.... voor 
inspiratie en informatie”is het concept Sterke Vrouwen, Sterke Stad 
ontwikkeld. Dit project heeft een netwerkfunctie en ondersteunt vrouwen 
bij het vinden van de juiste partners waarmee zij nieuwe 
samenwerkingsvormen kunnen aangaan. Het zet aan tot actie, maakt gebruik van 
diverse vormen van professionaliteit en maakt ruimte voor nieuwe initiatieven. 
Er worden maandelijkse bijeenkomsten gehouden op elke 8ste van de maand in 
een vestiging van de bibliotheek gedurende het jaar 2009. 

Stichting Ipse de Bruggen
Olivier van Noortstraat 4 te Schiedam 

Deze locatie in Rijnmond is een instelling waar mensen met een verstandelijke en lichamelijke 
beperking kunnen wonen, werken en recreëren. Er zijn 7 woonvoorzieningen en 1 dagcentrum.
Het is al lang een wens om het terrein met de feestdagen gezellig aan te kleden. Hiervoor is slechts

 een klein budget. Nu wordt een grote kerstboom geplaatst op het plein van deze vestiging. De 
cliënten, die zeer zintuiglijk gericht en sfeergevoelig zijn, beleven het opzetten van de boom mee 
om vervolgens van de sfeer te genieten. Het geheel draagt bij aan de gezamenlijke kerstbeleving en 
een saamhorigheidsgevoel in de winterse decembermaand.

Stichting Schiedams Winterhart 
Lange Haven 89 te Schiedam 

Deze stichting organiseert “Winterhart 2008”. Rond Kerstmis wordt enkele weken een kunstijdbaan 
geplaatst op het Stadserf te Schiedam. Het was wederom een groot feest. Met 24 dagen ijspret, ruim 
15.000 bezoekers op de ijsbaan en een bomvolle St.Janskerk tijdens de kerstmarkt heeft Schiedam 
een mooie jaarafsluiting achter de rug. 

13



Stichting Jenevermuseum Schiedam
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

De tentoonstelling “100 jaar Jenever reclame” loopt van april tot september 2009. Het onderwerp 
van deze tentoonstelling is reclame, jenever reclame! Reclame is uiteraard een breed onderwerp wat 
ook een breed publiek zal interesseren.Het onderzoek richt zich met name op de periode 1890-1990.
Een periode waarin de reclame voor jenever grote vernaderingen meemaakte: van praaloptochten, 
naar bioscoopreclame in de jaren 30, naar de eerste TV-commercial (in 1967 van Hooghoudt) en de 

snel daarop volgende TV- en radiocommercials en de buitenreclame (affiches). Niet alleen grafisch 
maken de jeneverreclames een deel uit van de nederlandse reclamegeschiedenis, maar ook menig 
pay off staat in ons geheugen gegrift:”Schat....”.

Stichting Kunstalliantie
Singel 159 a te Schiedam 

Sinds oktober 2008 is Schiedam een kunstinitiatief rijker: De “Ketel Factory”in de Hoofdstraat. 
Hier zullen professionele cultuurmakers hun bedrijf vestigen. De creatieve energie van alle 

personen bij elkaar kunnen een synergie bewerkstelligen, die het pand tot een inspirerende plek 
maakt. Dit heeft hen geïnspireerd tot een eerste gezamenlijke project : “Golflengte 3114”.
Dit project zal de Gorzen exploreren op een nog niet eerder gedane wijze door middel van vier 
beeldende kunst projecten. Dit leidt tot opnieuw kijken naar verleden en heden. Het zal een andere 
blik werpen op de woonwijk als sociaal maatschappelijk gegeven en betrekt de bewoner bij dit 
bewustwordingsproces.Onderdeel van dit project is een  radio-uitzending die gedurende een gehele 
dag  een  schat  aan  informatie  levert,  met  boeiende,  bekende,  poëtische,  verwarrende,  grappige 
verschillende en mythische Gorzense bijdragen. 
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Stichting AmuToZa Schiedam 
Korte Haven 43 te Schiedam 

Schiedam  kent  een  bloeiend  verenigingsleven  op  het  gebied  van  amateurkunst.  Afzonderlijk 
verzorgen  enthousiaste  Muziek-  Zang-  en  Toneelverenigingen  regelmatig  fraaie  optredens. 
Gezamenlijk werd tot nu toe echter weinig ondernomen zeker niet als het ging om optredens van 
combinaties  van  de  genoemde  disciplines.  Vrijwilligers  sloegen  de  handen  ineen  om   een 
gezamenlijk evenement te  realiseren. En het plan werd concreet gemaakt. Het evenement kreeg de 
wervende naam SCHIEDAM SPEELT...! Op 25 april 2009 zal de binnenstad gevuld worden met de 
tonen en  stemmen van de musicerende  en  acterende jeugd en volwassenen,  en  de  Schiedamse 
burger kan al winkelend en wandelend op een laagdrempelige manier kennismaken met al wat de 
amateurverenigingen te bieden hebben.
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AANTAL AANVRAGEN  tot 31 december 2008.

Ontvangen 48
Toegewezen en uitgekeerd 12
Toegewezen en nog uit te keren 18
Toegewezen, geen gebruik gemaakt   1
Afgewezen 17

Verantwoording toegezegde bijdragen 2007 :

O.B.S. Het Startblok uitgekeerd in 2008
Sint Anthonisgilde uitgekeerd in 2008
De Boshoek uitgekeerd in 2008
Winterhart 2007 geen gebruik gemaakt
TSF geen gebruik gemaakt
Dierenbescherming Schiedam project loopt nog

Jaarrekening 2008 Gemeenschapsfonds Schiedam

Balans
Waarderingsgrondslagen
Het effectendepot is gewaardeerd tegen aanschafprijzen
Overige activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
"Algemene reserve" is na verwerking van "resultaat boekjaar"

Activa 31-dec-08 31-dec-07
Betaalrekeningen 750 37.703
Spaartegoeden 95.217 77.150
Effectendepot 178.983 171.989

274.950 286.842

Passiva
Algemene reserve 274.950 284.942
verplichtingen  1.900

274.950 286.842

Staat van baten en lasten
2008 2007

Giften, donaties, enz 325.607
Dividend en rentebaten 8.004 246
Bijzondere baten 1.002
Verleende bijdragen -15.441 -33.850
Organisatiekosten -3.557 -7.061
Resultaat boekjaar( toevoeging (-)/ 
onttrekking aan "Algemene reserve") 9.992 -284.942

0 0

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 maart 2009
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Toegezegde bijdragen aan:

Dierenbescherming
Educare Kunstalliantie
Rijnmondband Centrummanagement
Bibliotheek Bibliotheek
Jenevermuseum Scouting Franciscus
Rolantino's Ipse de Bruggen
Azhar Winterhart 2008
Van Het Park Jenevermuseum
Jenevermuseum Kunstalliantie
Bibliotheek Amutoza

Totaal toegezegde bijdragen :  €  28.860,00
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Secretariaat : Sonderdanckstraat 3
3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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