Inleiding
Voor u ligt jaarverslag 2010 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 dóór “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 dit hebben
gedaan 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.
Het aantal aanvragen dat in 2010 is binnengekomen is 42. 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. Bijna 75% 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 beperkt 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. Het komend jaar zullen door het bestuur
dan ook extra inspanningen worden verricht om actiever Schiedammers te bereiken die mogelijk
bereid en in staat zijn donateur van het fonds te worden, een schenking te verrichten of het fonds in
hun testament te laten opnemen.
Hierbij zeg ik dank aan ieder die zich via het fonds heeft ingezet voor de Schiedamse gemeenschap.
In het bijzonder hen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de mogelijkheid tot uitvoering
van de doelstellingen van het fonds en mijn medebestuursleden voor hun constructieve inbreng.
A.P.M. van Leeuwen,

voorzitter
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Historie
Onze samenleving verandert. Bedrijven zijn meer en meer bezig met de ontwikkeling van een
beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Burgers willen meer invloed uit
kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken die
niet altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Voor het realiseren van o.a.
sociale, educatieve en culturele initiatieven wordt dan ook steeds vaker omgezien naar private
financiering.
Lokale gemeenschapsfondsen die aktief zijn binnen één gemeente bieden hiervoor goede
mogelijkheden. Het bijzondere aan dit type fonds is dat het burgers en bedrijven de gelegenheid
biedt om geld te geven voor lokale goede doelen in de breedste zin van het woord en zo ruimte
creëert voor een nieuwe vorm van particulier initiatief voor het publieke nut. Het lokale
gemeenschapsfonds biedt een nieuwe structuur voor het inzamelen van geld voor lokale en goede
doelen.
De introductie van lokale gemeenschapsfondsen in Nederland vond plaats in 2001.
Als voorbeeld dienden de zgn. Community Foundations die in Angelsaksische landen al veel langer
bestaan. Een studie naar deze Community Foundations door de Vrije Universiteit te Amsterdam op
initiatief en onder leiding van prof.dr. T.N.M.Schuyt, heeft tot initiatieven geleid om ook in
Nederland te komen tot de oprichting van lokale gemeenschapsfondsen. Dit initiatief liep in eerste
instantie via de burgemeesters van een zestal gemeenten. Zij hebben binnen hun gemeente de
oprichting van een lokaal gemeenschapsfonds bevorderd door het zoeken van initiatiefnemers.
Schiedam is één van die gemeenten. Op initiatief van oud-burgemeester Reinier Scheeres is in het
jaar 2004 een “denktank” samengesteld die als opdracht kreeg om te onderzoeken of een
Gemeenschapsfonds in Schiedam zou kunnen functioneren naast de bestaande fondsen als het
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en anderen.
Nadat deze groep het nut van een lokaal Gemeenschapsfonds had onderkend is door hem de heer
Ad van Leeuwen benaderd om een gemeenschapsfonds op te richten.
Oprichting van Het Gemeenschapsfonds Schiedam.
Bij zijn oprichting kon het Gemeenschapsfonds niet beschikken over een startkapitaal, nodig
enerzijds om de aanloopkosten, waaronder de kosten van de noodzakelijke publiciteit, te
financieren, en anderzijds om zich te manifesteren. Dankzij een donatie van € 50.000,00 door het
De Groot Fonds voor het eerste jaar en een toezegging voor het tweede jaar kon een prima start
worden gerealiseerd. De akte van oprichting van Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam werd op
21 april 2006 bij van der Valk Netwerk Notarissen kosteloos gepasseerd.
Schenkingen
Regelmatig komt het voor dat particulieren en bedrijven gelden voor de lokale gemeenschap ter
beschikking willen stellen. Zij kunnen dit rechtstreeks doen, maar ook via een bemiddelende
instantie. In dit laatste geval is een donatie aan het Gemeenschapsfonds Schiedam de ideale
oplossing: het fonds heeft inzicht in de financiële behoeften van lokale projecten en stelt middelen
ter beschikking volgens objectieve criteria. Verder staat het Fonds ervoor open donaties te
ontvangen waaraan bestedingsvoorwaarden ten aanzien van de doelstelling van besteding zijn
verbonden of waaraan naamgeving op prijs wordt gesteld. In het verslagjaar kon het bestuur zich
verheugen met de aanmelding van de eerste donateurs. Afgelopen jaren is regelmatig een schenking
ontvangen van Huisman BV, een bekend Schiedams bedrijf.
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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 schenkingsrecht
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
Gezien het aantal in 2010 ontvangen aanvragen (42) kan geconstateerd worden dat het bestaan van
het Fonds bekend begint te raken. Hiervan zijn er 31 positief beoordeeld. In het verslagjaar werd
voor een totaal van ca. € 30.000,00 aan bijdragen toegekend.
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.
De komende jaren zal hieraan door het bestuur extra 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 2010 opgenomen.
Een aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van de volgende documenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De actuele statuten van de aanvragende instantie
Een actueel uittreksel uit het Handelsregister (waaruit de huidige samenstelling van bestuur/
directie blijkt)
Een volledige projectbeschrijving
Begroting en gedetailleerd dekkingsplan
Een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag is ingediend
Laatstverschenen jaarverslag inclusief jaarrekening
Relevante informatie over organisatie en activiteiten
Indien van toepassing: kopie van de offerte
Beknopte historie van de organisatie.

Continuïteit van het Fonds
Wil het fonds voor de lange termijn blijven functioneren en binnen Schiedam voor ondersteuning
voor “nieuwe” activiteiten een steeds belangrijkere rol gaan vervullen dan zal het fonds naar wegen
moeten zoeken om nog meer bekendheid en vertrouwen te krijgen, in de hoop dat meer potentiële
donateurs via het fonds hun steentje aan de Schiedamse gemeenschap willen bijdragen. Het komend
jaar zullen door het bestuur dan ook extra inspanningen worden verricht om actiever Schiedammers
te bereiken, die mogelijk bereid en in staat zijn donateur van het fonds te worden, een schenking te
verrichten of het fonds in hun testament te laten opnemen.
Het bestuur
Het Gemeenschapsfonds Schiedam is aangesloten bij het Platform Gemeenschapsfondsen in
Nederland. Dit platform is opgezet om de kennisuitwisseling tussen bestaande
gemeenschapsfondsen te bevorderen en is tevens informatiebron voor geïnteresseerden.
Het bestuur* wordt gevormd door:
Ad van Leeuwen
voorzitter
Dolf Jaeger
secretaris
Jeroen de Vos
penningmeester
Ernst Pols
bestuurslid
Hans van der Sloot bestuurslid
Reinier Scheeres
bestuurslid
Raad van Toezicht:
Tom Geerdes
Will van Wijk

*

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

Stichting Theatergroep Opslag voor Cacao
Veenlantstraat 3 te Schiedam
Het project is “DRUK”, een beeldende theatervoorstelling die wordt gemaakt voor de
kinderboekenweek 2010.
OVC speelt in op actuele thematiek en streeft er naar kinderen uit alle lagen van de bevolking te
bereiken want iedereen moet kennis kunnen maken met theater. Naast de voorstelling wordt er altijd

uitgebreid lesmateriaal ontwikkeld zodat op verschillende manieren de thema's uit de voorstelling
worden belicht.
Ruim duizend kinderen hebben de voorstelling bezocht en volgend schooljaar zullen nogmaals 600
schoolkinderen de voorstelling bezoeken in Schiedam.

De Kring, Openbare basisschool
Frans Halsplein 33 te Schiedam
De Kring is geselecteerd om mee te doen aan “De Ontdekking”, het provinciale project waarin
scholen voor primair onderwijs samenwerken met culturele instellingen in hun gemeente. De
scholen brengen in kaart welke interessante culturele bronnen (van molen tot theatergezelschap, van

beeldend kunstenaar tot oudheidkamer) er in de omgeving van hun school te vinden zijn. Er wordt
onderzoek gedaan naar verhalen en feiten van wijk west, toen en nu en er wordt een
kinderkunstroute in de wijk gemaakt.
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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.
Deze aanvraag betreft de uitvoering op 24 maart 2010 in de Grote of Sint
Janskerk te Schiedam.

VNFG, Stichting tot viering en herdenking van nationale feest- en gedenkdagen
Deze stichting organiseert jaarlijks festiviteiten op Koninginnedag en op 4 mei de Herdenking der
Gevallenen. Dit jaar is de bevrijding van Nederland 65 jaar geleden. Men wil de jongere generatie

en ook de Nieuwe Nederlanders bewust maken dat vrijheid en onafhankelijkheid niet
vanzelfsprekend zijn en voor de oudere generaties dit nog eens memoreren.. 5 mei 2010 wordt
gevierd met “Het Grote 65-jarig Bevrijdingsfestival”.

Stichting Meredia, meer respect en dialoog
Smetanalaan 110 te Schiedam
Tijdens gesprekken met diverse mensen, die reeds actief werkzaam zijn op het gebied van de
multiculturele samenleving in Schiedam kwam naar voren dat er behoefte was aan inhoudelijke
gesprekken vanuit de diverse culturen. Hieruit heeft de stichting Meredia het idee opgepakt om een
toneelstuk uit te gaan voeren met vrouwen en mannen uit verschillende culturen. Meredia is van

mening dat het oefenen en uitvoeren van een toneelstuk al spelenderwijs leidt tot kennis van elkaar,
interesse in elkaar en daarmee dialoog.
Om dit te bereiken wordt een toneelstuk opgevoerd op basis van “de Winkel van Sinkel”.
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Stichting Schiedamse Jazz
Korte Haven 123 te Schiedam
Deze stichting organiseert Jazz/Blues gerelateerde activiteiten en nu dus “Bluesroute Scyedam” op
29 en 30 mei 2010. Een gratis toegankelijk evenement waar muziek en gezelligheid de boventoon
voeren. Er zijn in Nederland meer Bluesroutes, die allemaal heel goed bezocht worden. Voor de

hele organisatie worden alleen Schiedamse ondernemers ingeschakeld. Bij de “buitenoptredens”
zijn 7 bands ingeschakeld en bij ca. 30 horecagelegenheden ook muziek wordt gemaakt.

HBSS – jeugdafdeling
Olympiaweg, Harga te Schiedam
De jongste jeugd van de vereniging heeft het jaarlijkse pupillenkamp voor de F, E
en D jeugd met nu een weekend naar de Hoge Rielen in Baarle Nassau. Een
jarenlange traditie en voor de jongens een onvergetelijke ervaring.

Stichting Van het Park
Tuinlaan 58 te Schiedam
Deze stichting organiseert het kunstevenement “Nacht van het Water” in het Stadspark “De
Plantage” op 11 september 2010. Dit thema sluit aan bij het themajaar “Waterjaar 2010” in
Schiedam.Het is een actie van de bewoners van de Plantage. Zij realiseren zich dat dit unieke

woonmilieu gekoesterd moet worden en spannen zich voortdurend in om dit stuk Schiedam in alle
opzichten een “parel in de stad”te laten zijn.
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Stichting SWS Welzijn
Tuinlaan 60 te Schiedam
Summer Madness wordt wederom georganiseerd door deze stichting. Het is een zesdaags festival
voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar uit Schiedam en omstreken in de maand juli. Hiermede biedt
SWS de jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding en een gezellige, multiculturele belevenis.

Daarnaast kan met dit evenement het contact tussen de jongeren en jongerenwerkers geïntensiveerd
worden, waardoor SWS Jong nog beter kan inspelen op de wensen en behoeften van jongeren.

Stichting Amutoza
Korte Haven 43 te Schiedam
Deze stichting organiseert 4 workshops op het gebied van theater en muziek voor Schiedamse
jongeren van 8 tot 13 jaar. Schiedamse jongeren van de basisschool die niet met vakantie gaan of op
zoek zijn naar een leuke aktiviteit in de zomervakantie wordt een uitdagende aktiviteit geboden op

het gebied van amateurpodiumkunst om ze op die manier verder te interesseren voor de Schiedamse
amateurpodiumkunst. Een mooi project waar leerlingen van de basisschool worden uitgedaagd om
hun talet te ontwikkelen.

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 werd dit jaar deelgenomen door gemiddeld 100 deelnemers. Het
kamp vond plaats op landgoed Den Treek, het YMCA Kampeercentrum te Leusden.
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Stichting Westvest 90
Nassaulaan 38 te Schiedam
De Westvest90-kerk uit 1909, ontworpen door prof. Henri Evers is een rijksmonument. In het
najaar van 1999 is de Stichting Westvest 90 opgericht met als doel de instandhouding van de kerk.

De afgelopen jaren heeft de Stichting zich beziggehouden met groot onderhoud van het gebouw en
is er tevens in geslaagd met de organisatie van kamermuziek-concerten het gebouw op de culturele
kaart te zetten, niet alleen in Schiedam, maar ook ver daar buiten.
Deze concerten worden druk bezocht en in het kader van doelmatige exploitatie was het zeer
gewenst over te gaan tot aanschaf van koffieapparatuur waarmee grote hoeveelheden koffie gezet
kunnen worden.

SH Spirit, hockeyclub
Hargalaan 10 te Schiedam
De Kampcommissie van Hockeyvereniging Spirit organiseert eens in de twee jaar een jeugdkamp
voor de C- en D- jeugd. 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. Vooral aandacht wordt besteed aan het sociale vlak van de
hockeyvereniging. Kennismaken, team- en clubgevoel zijn de belangrijkste aspecten van het kamp.

Stichting AmuToZa
Korte Haven 43 te Schiedam
Deze stichting Amateur Muziek Toneel Zang Schiedam vraagt subsidie voor het project “Stap in de
Spot Show, een evenement dat plaats vond in maart in het Theater aan de Schie. Deze show is een
vervolg op de succesvolle multidisciplinaire theaterproductie “Bo & Beest”, ook gesubsidieerd door

ons fonds. Doel van het project is het algemene publiek kennis te laten maken met de diverse
vormen van de Schiedamse amateurkunst.
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Bibliotheek Waterweg
Stadserf 1 te Schiedam
Bij het KinderBoek&Bal op 10 oktober 2010 zullen zo'n 500 kinderen en ouders worden
uitgedaagd om met interactieve onderdelen op een aantrekkelijke wijze te ontdekken dat letters en
teksten veel meer zijn dan het lezen van een boek. Het is een ontdekkingstocht met theater,
schrijvers, workshops. Optredende schrijvers, een decor met bewegend beeld, geluid en interactieve

nieuwe mediatoepassingen zorgen samen voor deen bijzondere middag. Daarnaast is er uitgebreid
aandacht voor een aantal bijzondere literaire publicaties op het gebied van kinderliteratuur. En zoals
elk jaar wordt de middag afgesloten met een feestelijk bal.

Stichting 't Huis te Poort
Dam 30 te Schiedam
Sinds enige jaren organiseert Stichting 't Huis te Poort in de gelijknamige, recent schitterend
gerenoveerde, Oud Katholieke kerk aan de Dam in het centrum van Schiedam hoogwaardige
culturele evenementen voor een breed publiek. De evenementen zijn: oud-klassieke concerten,

literaire avonden, filmavonden en activiteiten die de kerk een buurtfunctie geven. Voor het culturele
seizoen 2010-2011 is een zeer ambitieus en inhoudelijk prachtig programma opgesteld. Hoewel de
kwaliteit van het aanbod zonder meer hoogwaardig is te noemen, is de sfeer ontspannen en
daarmee de toegankelijkheid hoog. Dit vertaalt zich in een groeiend aantal bezoekers, veelal uit
Schiedam en omstreken.
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Orpheus, Schiedams Mannenkoor
Noordsingel 106 te Rotterdam
Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor ORPHEUS is één van de oudste mannenkoren in
Nederland en de oudste culturele vereniging van Schiedam.
Het gaf zondag 17 oktober 2010 een Museumconcert. Evenals in 2008 en 2009 werd ook nu
samenwerking gezocht met andere musici.

Concertpianist Natalja Korobanjko werd weer bereid gevonden het publiek van twee mooie
pianorecitals te laten genieten en voor de pianobegeleiding te zorgen. De Bell Ringers, leerlingen
van de Zeeuwse Koorschool uit Goes, waren de muzikale verrassing. Handbell-ringing is in
Nederland nog steeds een zeer zeldzaam fenomeen.

Jeugdtheater De Teerstoof
Nieuwstraat 12 te Schiedam
Op een geheime locatie in Schiedam brengt de Winterfluisteraar de kerstverhalen ‘Het Meisje met
de Zwavelstokjes’, ‘Wolven in de Kerstnacht’ en ‘De Belofte van de Harpspeler’ tot leven. Het
verhaal over het meisje dat op haar blote voeten door de stad zwerft om zwavelstokjes te verkopen,
is bekend bij een groot publiek. De andere verhalen die de winterfluisteraar vertelt, zijn minder
bekend maar even mooi. In ‘Wolven in de Kerstnacht’ worden een boer en een oude vrouw belaagd
door hongerige, bloeddorstige wolven. In het donkere winterse bos wordt de boer gedwongen een
moeilijke keuze te maken. ‘De belofte van de Harpspeler’ vertelt het verhaal van een harpspeler die
gevraagd is om zijn muzikale kunsten ten gehore te brengen aan het hof van de koningin. De
harpspeler gaat met tegenzin, hij laat zijn vrouw en kind liever niet alleen. Hij belooft hen drie keer
thuis te zijn met de kerst. Lukt het hem zijn belofte te houden?

De Winterfluisteraar is een prachtige, sfeervolle kerstvoorstelling voor het de hele familie, die
warmte brengt in koude tijden.uitgevoerd op verschillende binnen- en buitenlocaties in het centrum
van Schiedam tijdens Winterhart. De voorstelling is gerealiseerd met kinderen, jongeren en
volwassenen. Tevens vindt samenwerking plaats tussen amateurs en professionals.
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Stichting Centrummanagement Schiedam
Postbus 404 te Schiedam
Gedurende de maanden november en december is in het Stedelijk Museum Schiedam het
Sinterklaaspaleis weer in gebruik worden genomen. Dit was in 2009 een daverend succes waarbij

ruim 23.000 kinderen en volwassenen het paleis bezocht hebben. Nu werden ongeveer 20.000
bezoekers verwacht om Sinterklaas de hand te schudden. Deze derde keer dat Sinterklaas zijn intrek
nam in het Sinterklaaspaleis was wederom een groot succes.

Orpheus, Schiedams Mannenkoor
Noordsingel 106 te Rotterdam
Het Schiedamse Mannenkoor kreeg onverwacht de mogelijkheid om het Schiedamse publiek te
laten genieten van twee internationale koren die deelnemen aan het Internationale Korenfestival

Tonen 2010 in het Westland. De gasten waren het “Gori Vrouwenkoor” uit Georgië en het “Coro
Polififonico Lumina Vocis”uit Italië.

SWS Welzijn
Postbus 696 te Schiedam
Deze stichting vroeg een financiële bijdrage voor de 5e Mondiale Muziek Manifestatie: “In een
wereld van Muziek is plaats voor iedereen!”

Door de jaren heen heeft SWS bewezen een belangrijke functie te vervullen in onze samenleving.en
plek waar veel culturen elkaar ontmoeten. Mede dankzij deze manifestatie wordt de onderlinge
samenwerking steeds beter en wordt een bezoek gebracht aan Griekenland, Iran, Schotland,
Frankrijk, Roemenië en Afrika onder leizing van Annelies Kars.
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Hermes-DVS – C & FC
Olympiaweg 20 te Schiedam
Het is inmiddels de 24e keer dat Hermes-DVS het Tentenkamp voor de kinderen organiseert. In de
week van 9 tot en met 13 augustus zijn ongeveer 70 cricketers ondergebracht in tenten op het eigen

complex. De leeftijden van de deelnemers lopen uiteen van 6 tot 18 jaar, een leuke mix die de
gehele week op sleeptouw is genomen door de nodige leiders.

Stichting Cultuur Borrelt
Burg.Knappertlaan 243a te Schiedam
Podiumkunsten bij Cultuur Borrelt in de winter. Een grote tent vormt het warme winterse hart van
het festival in het Julianapark van 10 tot en met 12 december 2010. In die tent spelen zich dit
weekend een aantal mooie verrassingen af. Na de opening van burgemeester Verver begint Cultuur
Borrelt met een vuurspektakel van de Pyromancer en de landelijk zeer goed ontvangen voorstelling

‘zachtaardig vergooid’ van Alex Roeka (met band). dj Alex (Sexy Lexie) Friederich draait daarna
nog even door. Op zaterdagmiddag zijn er voor de kinderen voorstellingen, workshops en een
lampionnenfeest. ’s Avonds is er met ‘Het orakel’ een prachtige mix van podiumkunsten te
bewonderen. De zondag krijgen jazz en klassiek uitgebreide aandacht en een swingend Salsa-einde.
En bij Cultuur Borrelt is er altijd iets te knabbelen en te babbelen.

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk
Lekstraat 55 te Schiedam

Deze stichting heeft het daglicht gezien in juli 2004 en heeft als doelstelling zich in te zetten voor
het in stand houden van de Heilig Hartkerk met zijn culturele, historische en sociale waarden. Er
vinden veel maatschappelijke en culturele activiteiten plaats, die gedragen worden door de inzet van
ongeveer negentig vrijwilligers. Men vraagt subsidie voor de aanschaf van een beamer met passend
scherm.
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Speeltuin in 't Park
Dr.Schaepmansingel 51 te Schiedam
Deze vereniging beheert “Het Speeleiland” in Schiedam Nieuwland waar kinderen van 0 t/m 12 jaar
onder toezicht veilig kunnen spelen. Het is een sociaal-multicultureel eiland waar ouders en

kinderen veel gebruik van maken. Omdat in de winter de activiteiten doorgaan en het gebouwtje
niet geïsoleerd is heeft men hoge stookkosten en desondanks geen behaaglijke omgeving.Ons fonds
subsidieert het aanschaffen van de benodigde materialen om het gebouwtje te isoleren.

ROOG Opera- en Operettegezelschap
Hargplein 43 te Schiedam
Deze zangvereniging repeteerde in eerste instantie in Rotterdam maar sinds een aantal jaren maakt
men gebruik van de Magnalia Deïkerk in Schiedam. Dit heeft geleid tot een groeiend aantal
Schiedamse leden. Men wil graag operettemuziek brengen bij mensen in de woon- en bejaarden- en

zorgcentra. Hiervoor is per uitvoering een vergoeding benodigd ter betaling van een professionele
dirigent en pianist. Voor Schiedamse concerten verstrekt ons fonds subsidie.

Femmes Vocales
Drevenpark 59 te Vlaardingen
Femmes Vocales is een Schiedams vrouwenkoor en telt ongeveer 30 leden, woonachtig in
Schiedam en omgeving. Het koor repeteert wekelijks in de St.Jan de Doperkerk te Schiedam. Dit
jaar zijn

vele concerten gegeven. Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan geeft het koor een concert op 20
november 2010 in de Dorpskerk, Noordeinde in Schiedam, gesubsidieerd door ons fonds.
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Stichting De Teerstoof
De Teerstoof heeft een budget gecreëerd met als doel kinderen en jongeren van ouders of
verzorgers die niet kapitaalkrachtig zijn de mogelijkheid te geven zich te scholen in toneel, dans en

zang bij de theaterschool. Ons fonds draagt hieraan bij.

Stichting Schiedams Winterhart
Westvest 38 te Schiedam
De karakteristieke binnenstad van Schiedam werd van 9 tot en met 24 december omgetoverd tot een
sprookjesachtig kerstlandschap. Op de Grote Markt werden op een bijzondere manier de lichtjes in
de kerstboom ontstoken en vonden verschillende kinderactiviteiten plaats. Op het plein was ook een

gezellig winterterras ingericht. In de Foyer van Theater aan de Schie wereden verrassende
kerstcadeaus te koop op de Kerstmarkt. Er is een sfeervolle lampionnentocht langs de havens van
Schiedam geweest, Jeugdtheater De Teerstoof speelt ‘De Winterfluisteraar’ en iedereen was
welkom bij Christmas Carols in de Grote- of St. Janskerk.
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AANTAL AANVRAGEN tot 31 december 2010.
Ontvangen
Toegewezen en uitgekeerd
Toegewezen en nog uit te keren
Toegewezen, geen gebruik gemaakt
Afgewezen
Teruggetrokken
Nog in behandeling

42
14
14
2
11
1

De Teerstoof

Stand van zaken toegezegde bijdragen 2007/2008/2009:
Dierenbescherming
2009:
Bridgeclub Sdam 59
Taizégroep Kethel
De Rietzeilers
Violen v.e. vlinder
Jenevermuseum
Apollotoneel
Scouting BvH
Kunstalliantie
SWS
Kunstwerkt

project loopt nog (2007). Alles geheel afgehandeld van 2008
uitgekeerd
“
“
“
“
“
“
“
“
geen gebruik gemaakt

Bibliotheek
Huis te Poort
Centrummanagement
Cultuur Borrelt
Amutoza
Winterhart 2009
Femmes Vocales
Soft- en Honkbalver.S'dam
Sequoia

uitgekeerd
“
“
“
“
geen gebruik
uitgekeerd
“
“

Toegezegde, nog niet uitgekeerde bijdragen in 2010 aan:
1023 Spirit
1033 SWS
1025 Amutoza
1036 Cultuur Borrelt
1026 Bibliotheek
1037 Heilig Hartkerk
1027 Huis te Poort
1038 Het Speeleiland
1029 De Teerstoof
1039 ROOG
1030 Centrummanagement
1040 Femmes Fatales
1031 Orpheus
1041 Winterhart
Nog in behandeling aanvragen 2010: 1042 De Teerstoof
Overzicht toezeggingen in bedragen:
Toegezegde bedragen in 2007:
€ 1.000,00 nog uit te keren
Toegezegde bedragen in 2008:
Alles uitgekeerd
Toegezegde bedragen in 2009:
Alles uitgekeerd
Toegezegde bedragen in 2010:
€ 15.439,00 nog uit te keren (Teerstoof nog in behandeling)
--------------Per 31 december 2010
€ 16.439,00 nog uit te keren
2010:
Toegezegd en uitgekeerd in 2010
Van 2009 uitgekeerd in 2010
Van 2008 uitgekeerd in 2010
Totaal uitgekeerd in 2010

€ 14.108,00
€ 24.367,00
€ 2.075,00
--------------€ 40.550,00
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JAARREKENING 2010 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Balans per 31 december 2010
(na resultaatbestemming)
31 december 2010

31 december 2009

ACTIVA
Vlottende activa
Overlopende activa

2.168

Effecten
Liquide middelen

190.720
28.733

184.451
69.941

Totaal activa

221.621

254.392

204.587

254.392

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden
Nog uit te keren bijdragen
Overlopende passiva
Totaal passiva

16.439
595
221.621

254.392

75

7.500

Verleende bijdragen
Mutatie toegezegde bijdragen
Organisatiekosten

-40.550
-16.439
-2.953

-37.522

Exploitatieresultaat

-59.867

-33.158

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

10.118
-56

12.600

Som financiele baten en lasten

10.062

12.600

-49.805

-20.558

-49.805

-20.558

2. Staat van baten en lasten 2010
Baten
Giften, donaties e.d.
Lasten

Resultaat

-3.136

3. Bestemming resultaat
Ten laste vrij uitkeerbaar vermogen

JAARREKENING 2010 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Toelichting balans
Overlopende activa
Te vorderen rente ASN Bank
Te vorderen dividendbelasting

31 december 2010

31 december 2009

1.283
885
2.168

Effecten
BNP P Euro Obligaties (slotkoers)
BNP P Euro Obligaties (kostprijs)

190.720

184.451

Liquide middelen
ABN AMRO
ASN Bank

1.064
27.669
28.733

Overlopende passiva
Accountantskosten

595

17

556
69.385
69.941

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

21

