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Inleiding

Voor u ligt jaarverslag 2012 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” en “Schiedamse bedrijven” moeten  genereren voordat het kan uitkeren en is  dus 
eigenlijk een intermediair  tussen “donateurs” en “aanvragers”. De  dóór hen beschikbaar gestelde 
middelen  worden  ingezet  voor  activiteiten  vóór Schiedammers.  Hiermee  wordt  beoogd  de 
betrokkenheid van Schiedammers en Schiedamse bedrijven bij lokale aangelegenheden te vergroten 
en  de  kwaliteit  van  het  wonen  en  leven  in  Schiedam een  positieve  impuls  te  geven.  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 en  Schiedamse  bedrijven met  veelal  in  Schiedam wonende medewerkers.  Zij  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 2012 is binnengekomen is 55, dat is een toename van 19 t.o.v. 2011. 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. 
36  aanvragen  zijn  gehonoreerd,  dat  is  ruim  65%.  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 extra inspanningen worden verricht om  Schiedammers en Schiedamse 
bedrijven te bereiken die mogelijk bereid en in staat  zijn donateur of sponsor van het fonds te 
worden, een schenking te verrichten of het fonds in hun testament te laten opnemen.

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

A.P.M. van Leeuwen,voorzitter
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Historie

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

Lokale  gemeenschapsfondsen  die  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.  Ook  dit  jaar   kon  het  fonds  zich 
verheugen met  een eerste particuliere schenking over  een periode van vijf jaar en is weer een 
donatie 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 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 2012 ontvangen aanvragen is 55. Hiervan zijn er 36 positief beoordeeld. In het 
verslagjaar werd voor een totaal van ca. € 29.223,00 aan bijdragen toegekend. 
Voor de continuïteit van het Fonds zijn giften, schenkingen en/of legaten zowel van particulieren 
als bedrijven absoluut noodzakelijk.  In dat opzicht lijkt het Fonds zijn plaats in de Schiedamse 
gemeenschap nog niet te hebben gekregen. 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 2011 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 
en Schiedamse bedrijven te bereiken, die mogelijk bereid en in staat zijn donateur of sponsor van 
het fonds te worden, een schenking te verrichten of het fonds in hun testament te laten opnemen.

Het bestuur 

Het Gemeenschapsfonds Schiedam is aangesloten bij het Platform Gemeenschapsfondsen in 
Nederland. Dit platform is opgezet om de kennisuitwisseling tussen bestaande 
gemeenschapsfondsen te bevorderen en is tevens informatiebron voor geïnteresseerden.

Het bestuur* wordt gevormd door:
            Ad van Leeuwen         voorzitter

Dolf Jaeger        secretaris
Jeroen de Vos        penningmeester
Ernst Pols        bestuurslid
Hans van der Sloot      bestuurslid
Reinier Scheeres        bestuurslid

Raad van Toezicht:
Tom Geerdes        
Will van Wijk

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

VERLEENDE BIJDRAGEN

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.  Elk jaar wordt voor deze gelegenheid 

een projectkoor samengesteld. Dit koor bestaat uit goede amateurzangers. De solisten zijn evenals 
het orkest en dirigent professioneel. Sinds 1998 staan de uitvoeringen onder leiding van dirigent 
Bas van Houte. Deze aanvraag betreft de uitvoering op woensdag 21 maart 2012 in de Grote of Sint 
Janskerk te Schiedam.

Stichting KomKids Kinderopvang
Gerrit Verboonstraat 15 te Schiedam 

Deze  kinderopvang  vraagt  een  bijdrage  voor  het  project  Bellefleur:  Een  stuk  grond  bij 
Kindercentrum Bellefleur zal worden ingericht als avontuurlijke, natuurlijke speelplek met ontdek- 
en schuilhoekjes, natuurlijke elementen.  Geen “gelikte” speelelementen maar boomstammetjes met 
ook een natuurlijke plek voor “een lekkere plas”. Er is een verhoogd pad waarop je zelfs met een 

klein  fietsje  naar  beneden  kan.  Deze  speelplek  is  bestemd  voor  zowel  de  kinderen  van 
Kindercentrum Bellefleur als voor de kleine kinderen uit de wijk Groenoord. Bij de ontwikkeling 
van  de  inrichting  zijn  studenten  betrokken  van  de  VMBO-opleiding  van  het  Life  College  in 
Schiedam.
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Stichting Natuurcentrum KNVV De Boshoek
Bospad 3 te Schiedam 

Het natuurcentrum bestaat in 2013 vijf en twintig jaar. Een groot opgezette renovatie, met name 
verfwerk en de opbouw van educatieve  diorama's  en vitrines  verkeert  in het eindstadium. Men 
beseft dat er niet alleen objecten die geënt zijn op vogels  tentoongesteld dienen te worden vandaar 
dat aan  een kunstenaar de opdracht is gegeven een “Vitrine zee rotspoel” te vervaardigen. Het

behelst  het  biotoop rotspoel  met  leven rondom basaltblokken. Terwijl  aan de voorzijde van de 
vitrine allerlei zeeleven onder en boven water te zien is, is aan de achterzijde te zien welke dieren 
(meest schelpdieren) onder het zand leven en met behulp van een adembuis zuurstof uit het water en 
voedsel innemen.

Stichting GeNeCo
Postbus 16463 te Amsterdam

Deze stichting Genootschap van Nederlandse Componisten heeft het plan opgevat om zelf actie te 
ondernemen met  het organiseren van concerten met  Nederlandse klassieke muziek uit  heden en 
verleden en schakelt de niet professionele koorzanger(es) in om Nederlandse vocale werken uit te

  

voeren ter bevordering van de koorzang in het algemeen. De stichting  ontvangt een bijdrage  voor 
de organisatie van een  concert  in de Grote Kerk op 16 september 2012 met medewerking van 
Toonkunstkoor Schiedam.
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Stichting het Festeyn
Korte Haven 123 te Schiedam

Het decor is er al! De binnenstad van Schiedam is de gedroomde achtergrond voor evenementen, 
ook  voor  het  evenement  dat  deze  stichting  organiseert:  “Schiedam  Rocks  in  de  50's”.  Een 
evenement,  gehouden  op  4  augustus  2012,  over  de  gebeurtenissen  in  de  roerige  50-er  jaren, 
wederopbouw na de oorlog, (sub)culturen en muziek. Het programma is zeer gevarieerd en
 

activiteiten, waaronder verschillende bands, vinden plaats op meerdere locaties in de binnenstad. 
Ook  staan  Classics  (auto's  en  motoren)  opgesteld  op  het  Stadserf  die  een  tour  maken  door 
Schiedam. Het Theater aan de Schie, lezingen met muziek, en het Wennekerpand met een film en 
een Grand Café uit de jaren 50 worden betrokken bij deze activiteiten.

St.Radboud muziekvereniging
Kerkweg 46a te Schiedam

Deze muziekvereniging “wil met het Jubileumconcert 2002-2012 de gelegenheid benutten om onze 
stad “Schiedam”positief in het zonnetje te zetten, met name de mensen en bedrijven die de stad 
vormen. Schiedam is een fijne stad met veel cultuur en ondernemende mensen maar de beleving 

daarvan dient wel te worden gestimuleerd. De uitvoering bestaat uit die stukken die de opbouw en 
het  leven  in  de  stad,  en  met  name  de  stad  Schiedam,  extra  belichten.  Hiertoe  zijn  ook  eigen 
composities gemaakt door ondersteunende tekstschrijvers die dit extra belichten. Daarnaast worden 
er tijdens de uitvoering foto's getoond die de opbouw, het karakter en het fijne van het wonen in de 
stad Schiedam extra kracht bijzetten.”
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Stichting Intorno
Jozef Oreliosingel 251a te Schiedam 

Op 2 juni 2012 presenteert  INTORNO  in de Blauwe Brug het festival 'Klassiek voor Kooters' 
Dit laagdrempelige festival maakt het mogelijk kinderen met hun ouders kennis te laten maken met 
vrolijke klassieke muziek in de vorm van voorstellingen en workshops. 
Klassiek voor Kooters is oorspronkelijk een ééndaags festival waarin één of meerdere klassieke 
muziek voorstellingen geprogrammeerd worden. Gedurende de dag zijn er naast voorstellingen ook

workshops. Deze workshops hebben alles te maken met wat er in de voorstellingen van die dag te 
horen en te zien is. De muzikale aankleding van de ruimte geeft een extra dimensie aan het festival. 
Klassiek voor Kooters onderscheidt zich van andere festivals in Nederland omdat tijdens dit festival 
de focus ligt op klassieke muziek, iets wat in het huidige festivalaanbod nog niet bestaat en waar 
wel vraag naar is. Kinderen komen tijdens hun opvoeding niet meer vanzelfsprekend in aanraking 
met klassieke muziek. Het festival Klassiek voor Kooters speelt hier op in en brengt kinderen op 
speelse  wijze  in  aanraking  met  deze  discipline.  Deze  eerste  aanraking  draagt  bij  aan  de 
ontwikkeling van het kind. 

Historische Vereniging Schiedam
Stadhouderslaan 29 te Schiedam 

Deze vereniging heeft de beschikking gekregen over een nieuw onderkomen, het Bezoekerscentrum, op 
de Hoogstraat 74a te Schiedam.
De vereniging maakt dit Bezoekerscentrum volledig geschikt voor ontvangst van Schiedammers, zowel 
leden als niet-leden en tevens als archief- cq. werkruimte. 
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Kids Bouwdorp Schiedam 
Louise de Colignystraat 20 te Schiedam 

Schatten en Sultans grandioos succes op Oranjeburgh:

Sultan Eric kreeg zijn paleis in Kids Bouwdorp in Schiedam. Meer dan achthonderd verschillende 
Schiedamse kinderen van 4 tot 12 jaar bezochten van 10 tot en met 13 juli Kids Bouwdorp om daar 
samen een bouwwerk te zagen, timmeren, verven en te versieren voor sultan Eric. Op het terrein  
van  Oranjeburgh,  waar  vroeger  het  Vlietland  ziekenhuis  stond  en  binnenkort  een  nieuwe wijk 
verrijst, verschenen in vier dagen tijd prachtige kinderbouwwerken. Paleizen van drie verdiepingen, 
winkels, schepen, schatkisten en andere bouwsels. Allemaal gebouwd door kinderhanden die soms 
eerder nog nooit een klauwhamer of zaag vast hadden gehad. Met slechts een paar spettertjes regen 
en heerlijk Turks brood met Hollandse hagelslag of kaas, werd het een geweldig succes.

 
De kinderen gingen aan de slag met het Schiedam-thema van het jaar: Verborgen Schatten. De 400 
jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije zijn een hot thema in Schiedam, waar de 
grootste  Turkse  gemeenschap  van  Nederland  woont.  Vierhonderd  jaar  geleden  trok  de 
Schiedammer Cornelis Haga met schepen vol schatkisten naar Turkije om de sultans te bedanken 
dat  hij  vrij  handel  mocht  drijven  in  het  gebied.  Dat  wordt  uitgebeeld  met  houten  schepen, 
schatkisten, paleizen en veel meer.

Basisschool 't Meesterwerk
De Meesterstraat 40 te Schiedam 

Deze school in de wijk Nieuwland te Schiedam is een brede wijkschool. In de afgelopen jaren heeft  
de school veel geïnvesteerd in het welbevinden van de kinderen. Projecten als Superster(k), met alle 
aandacht  voor  een  gezonde  leefstijl,  het  bewegen  en  het  spelen  in  een  aantrekkelijke  speel-
leeromgeving  voor  school  en  buurt  zijn  hier  voorbeelden  van.  Samen  met  de  ouders  en  de 

kinderopvang is het plan opgevat om van het terrein aangrenzend aan de school een natuurspeeltuin 
te maken voor school, opvang en buurt, dat ingedeeld is in zones voor de kinderen in de leeftijd van 
0 – 6 jaar.
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 Scouting Burgemeester van Haaren
Burg. Van der Lippad 3 te Schiedam 

Scouting BvH   is als onderdeel van Scouting Nederland een Scoutinggroep die zowel land- als 
waterwerk  onderdelen  kent.  Voor  het  waterwerk  hebben zij  de  beschikking over  drie  schepen, 
enkele vletten en voor het landwerk beschikken zij over een clubhuis dat gebruikt wordt voor zowel 

scoutingactiviteiten, als ook voor buitenschoolse kinderopvang. 
De Scoutinggroep heeft besloten om het waterwerk uit te breiden met een onderdeel “waterwelpen” 
van 7 - 11 jaar, en te  investeren in eigen boten waarbij is gekozen voor kano's geschikt voor 3  
waterwelpen. 

C.J.V. Schiedam 
Lange Haven 129 te Schiedam 

Ook  dit  jaar  gingen  er  weer  ongeveer  100  Schiedamse  kinderen  op  zomerkamp  met 
C.J.V.Schiedam. Ingeschreven is ongeacht religie of achtergrond. Een groep van 30 vrijwilligers 
zorgt voor begeleiding en organisatie. De kinderen worden verdeeld naar leeftijd (van 6 tot 16 jaar) 

over  3  kampen.  Deze  drie  kampen  vinden  tegelijk  plaats  op  landgoed  Den  Treek,  bij  het 
kampeercentrum in Leusden.

10



C & FC Hermes DVS
Olympiaweg 20 te Schiedam 

Dit is de jaarlijkse aanvraag van HDVS voor haar tentenkamp. Het  is opgezet om de cricketjeugd 
van C&FC Hermes DVS van 6 tot en met 14 jaar gedurende 5 dagen aan tal van activiteiten te laten 
deelnemen, waarbij overnachting zal plaatsvinden in diverse tenten die op eigen complex neergezet

 worden. De oudere jeugd vanaf 15 jaar wordt hier eveneens bij betrokken middels hulpleiderschap. 
Seniorleden  worden  benaderd  voor  leiderschap  gedurende  deze  week  en  de  ouders  van  de 
deelnemers worden betrokken bij diverse vrijwilligerstaken, zoals het assisteren bij maaltijden en 
het draaien van nachtdiensten.
Doel  hiervan  is  de  saamhorigheid  binnen  de  gehele  cricketafdeling  groot  te  houden  en 
samenwerking binnen verschillende leeftijden te stimuleren.

MAC Brandersstad
Spinhuispad 19 te Schiedam 

Dit  is  een  multifunctioneel  dagcentrum  voornamelijk   voor  mensen  met  een  psychiatrische 
achtergrond. Deze mensen kunnen in een werkproject werken en helpen reparaties uit te voeren 

onder begeleiding van een vrijwilliger van buiten Mac Brandersstad. Schiedammers kunnen terecht 
bij  MAC  Reparatie  Service  en   kleine  huishoudelijke  apparaten   ter  reparatie  afgeven.  Door 
samenwerking en ten uitvoer brengen van reparaties wordt de individuele zelfstandigheid alsook het 
geloof in eigen kunnen verhoogd.
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Badmintonclub The Smashing Fellows
Hargplein 24 te Schiedam   

Badmintonclub The Smashing Fellows is de badmintonclub van Schiedam en bestaat al sinds 1953. 
TSF maakt badminton voor iedereen mogelijk van beginners tot recreanten en competitiespelers, 
zowel  jeugd  als  senioren.  TSF  heeft  net  als  vele  andere  sportverenigingen  te  maken  met  een 
teruglopend  aantal  leden.  In  het  afgelopen  seizoen  heeft  het  bestuur  het  ledenaantal  kunnen 
stabiliseren door zeer actief het badminton en de club te promoten in de regio. In het nieuwe seizoen 
organiseert  TSF een kennismakingsavond en  een toernooi  ter  promotie  van de club  en met  de 
bedoeling het ledenbestand op te voeren om een gezonde vereniging te houden.

Stichting Westvest 90
Nassaulaan 38 te Schiedam   

In de concertseries van Westvest 90 wordt altijd een aantal zondagmiddagconcerten opgenomen. Er 
is  altijd  een  kinderconcert  en  een  concert  waarin  de  prijswinnaars  van  het  Prinses  Christina 
Concours optreden. Dit seizoen is er een optreden op zondagmiddag op 17 maart 2013, te geven

 

door het Trio C tot de Derde bestaande uit Carel den Hertog, viool; Coos Lettink, accordeon en 
Caspar Terra, klarinet. Dit trio brengt vrolijke Klezmer-, Balkan- en Zigeunermuziek ten gehore. 
Hiervoor wordt ook een aantal bewoners van bejaardentehuizen uitgenodigd die weinig mobiel zijn 
en  afhankelijk  van  een  rolstoel.  Vervoer  naar  het  kerkgebouw  geschiedt  met  bussen  door 
vrijwilligers.
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Spaland – Wijk- en bewonersvereniging
Speltakker 9 te Schiedam 

Deze  vereniging  organiseert  de  jaarlijks  terugkerende  bewoners  contactdag  in  wijk  Spaland  in 
Schiedam  (dit gaat om de wijken De Akkers, De Hoven, De Gaarden, De Velden en De Ringvaart) 
en  wel  op  zaterdag  25 augustus  2012.  Dit  jaar  wil  men  ook graag  de  bewoners  van  de  wijk 
Sveaparken  (dit  gaat  om  de  wijken  Sveadal,  Sveaborg,  Sveholm  en  Sveafors)  in  Schiedam 
uitnodigen om mee te doen met deze dag. 

                

 

Vorig jaar vond de (her)opening plaats van het park Spa land in de wijk De Akkers en  De Hoven. 
Ook dit jaar is weer gekozen voor deze ruime locatie, om zo bewoners van Spaland en nu ook van 
Sveaparken met elkaar  in contact te brengen, d.m.v.  Sport  &   spel, animatie en recreatie  voor 
kinderen en volwassenen. Door  elkaar beter te leren kennen ontstaat er sociaal een beter klimaat in 
de wijk en onderwerpen (positieve maar ook negatieve) zijn nu eenmaal eenvoudiger te bespreken 
als men elkaar kent.   

Stichting Elivia
Edisonstraat 30B te Schiedam 

Deze stichting  heeft  als  doel  “het  doorgeven van  goede herbruikbare  kleding  aan  mensen  met 
kinderen  die  het  hard  nodig  hebben,  maar  (tijdelijk)  niet  meer  kunnen  betalen.  De 
Kinderkledingbank  geeft  herbruikbare  baby-  en  kinderkleding,  speelgoed  en  spullen  voor  de 
babyuitzet  gratis  weg aan mensen die weinig geld hebben om zelf  kleding aan te schaffen.  De 
doelgroep is: kinderen in de leeftijdscategorie  van 0 tot 15 jaar uit  gezinnen met  een minimaal 
inkomen.

De benodigde kleding en andere geschikte kinderbenodigdheden kunnen bij de vestiging worden 
gebracht en de stichting zal door de stad rijden met een bakfiets om de materialen op te halen.  
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Stichting Jenevermuseum Schiedam 
Lange Haven 74-76 te Schiedam 

Het  Jenevermuseum organiseert  de  rondreizende  tentoonstelling  “Tersluiks.  Alcoholsmokkel  en 
sluikstokerij in de lage landen” in een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en Belgische 
musea in Schiedam, Hilvarenbeek, Beek, Hasselt en Antwerpen.  Opening van deze tentoonstelling 

vond plaats op 22 september 2012. Met deze tentoonstelling wordt niet zozeer de nadruk gelegd op 
smokkelattributen  of  illegale  stookopstellingen,  maar  wordt  de  bezoeker  meegenomen  naar  de 
wereld van smokkelaars, stokers, douaniers. 

Stichting Cultuur Borrelt
Burg. Knappertlaan 243a te Schiedam 

Cultuur Borrelt verzorgt vier culturele zomerse zondagmiddagen in het Julianapark in Schiedam-
West. De middagen staan in het teken van Turkse muziek, theater en dans. De organisatie is in 
handen van de bewoners van Schiedam-West.  Cultuur Borrelt vindt plaats op 24 mei, 15 juli, 26 
augustus en 16 september 2012.
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 Stichting Kunstalliantie
Oostsingel 48 te Schiedam 

Kunstalliantie organiseert  het Straattheaterfestival.  Om verbindingen te leggen tussen de diverse 
locaties  waar  activiteiten  plaats vinden  in  het  tweede  weekend  van 
september  is  het “Straattheaterfestival  Van  de  straat” 
een  uitstekende  activiteit.   De verschillende  activiteiten  zullen  op 
strategische plaatsen op de route plaatsvinden  in  overleg  met  de 
overige  organiserende  partijen. Op  verschillende  locaties  worden 
gedurende  twee  dagen  -8  en  9 september-  korte  voorstellingen, 
performances  en  installaties geprogrammeerd. Te denken valt dan 
aan  10  minuten  momenten.  Dit zal een mix worden van professionals 
en  amateurs.  De projectorganisatie  zal  een  gerichte 
vraag  neerleggen  bij verenigingen en professionals om een 
kwalitatief  hoge  bijdrage  te krijgen  en  bij  het  gevoel  en  thema 
van  het  festival  aan  te  sluiten .Het thema Verborgen Schatten – met 
de  viering  van  400  jaar betrekkingen  Turkije-Nederland  zal 
een  rol  spelen  bij  de  aan  te trekken acts. 

Vluchtelingenwerk Maasdelta afd. Schiedam 
's-Gravelandseweg 557 te Schiedam 

Kinderen van ouders die hun land ontvlucht zijn, hebben dikwijls een heftige geschiedenis achter de 
rug.  Een goede manier om (traumatische) ervaringen te verwerken kan beeldende expressie zijn. 
Het  gebruik  van  beelden  in  plaats  van  woorden  kan  helpen  de  achterliggende  ervaringen  te 
verwerken.Maar  ook  kunnen  kinderen  hun  talenten  ontdekken  en  gestimuleerd  worden  in  hun 
creativiteit. 
In overleg met De Boshoek is een plan uitgewerkt om tot een schildering te komen: Het project 
“Natuur van hier en daar: de bijen”. Op het atelier van het stedelijk museum gaat een kunstenaar in 

de zomer met de kinderen aan de slag om een muurschildering te maken voor De Boshoek. Dit 
project  zal  als  pilotproject  dienen  om  de  belangstelling  en  enthousiasme  van  de 
vluchtelingenkinderen voor het kinderatelier te meten en de doelstellingen te toetsen.
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Stichting Evenementen Schiedam (SEPS)
Rubenslaan 22 te Schiedam

Het is allemaal goed gegaan op zee! Sinterklaas en zijn Pieten zijn op zaterdag 17 november 2012 
aangekomen in Sintstad Schiedam. 
De  Sint  kwamt  om 12.00  uur  aan  op  het  Hoofd  (Maasboulevard)  waar  de  burgemeester  hem 
welkom heette. Daarna vertrok Sint Nicolaas per touringcar richting de Nolenslaan. Hier werd hij 
luid toegezongen.  Daarna startte  de  rondrit  in  het  centrum.  Sint  en Pieten reden via  de Lange 
Kerkstraat en Land van Belofte naar het Stadserf, waar de officiële ontvangst plaatsvond door de 
burgemeester. 

Stichting Centrummanagement Schiedam 
Postbus 404 te Schiedam

Gedurende  de  maanden  november  en  december  is  in  het  Stedelijk  Museum  Schiedam  het 
Sinterklaaspaleis weer in gebruik genomen. Dit is alweer het vijfde jaar dat Sinterklaas de stad 

bezoekt en zijn verblijfplaats heeft waarbij gemiddeld 15.000 bezoekers per jaar een ontmoeting 
hebben  met  Sinterklaas  en  zijn  stafleden.  Zij  kunnen  met  hem  op  de  foto,  kinderen  kunnen 
pepernoten maken enz.

Stichting Nationaal Jenevermuseum
Lange Haven 74-76 te Schiedam

De historische binnenstad van Schiedam is op zaterdag 13 oktober vanaf 20.00 uur het decor voor 
de  Nacht  van de  Geschiedenis.  Op verschillende  locaties  kunnen liefhebbers  van geschiedenis, 
cultuur, muziek of van een goed verhaal genieten van een gevarieerd programma. Ingrediënten zijn: 

lezingen, optredens, rondleiding, straattoneel, een workshop buikdansen en een feest na.
De activiteiten vinden plaats  in het Nationaal Jenevermuseum, de Havenkerk,  de Monopole, de 
branderszaal  en  in  Jeneverie  ’t  Spul.  Alle  locaties  bevinden  zich  op  loopafstand  van  elkaar. 
Bezoekers van de Nacht van de Geschiedenis kunnen om de twintig minuten een andere lezing, 
workshop of optreden kiezen op één van de locaties. Zo kan iedereen zelf het programma naar wens 
samenstellen.
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Stichting Kik'r
Groenelaan 127 te Schiedam

Op zaterdag 29 september wordt op de Brandersfeesten een Lekker Fris Festival georganiseerd voor 
de jeugd.  Het Lekker Fris Festival is een feest voor jongeren tussen de 11 en 14 jaar waarbij het  
drinken  van  fris  gepromoot  wordt.  Er  wordt  geen  alcohol  geschonken  en  de  jongeren  worden 
bediend door het Lekker Fris Team. Dit zijn jongeren die net iets ouder zijn dan de doelgroep en die 

als  hippe  rolmodellen  het  drinken  van  fris  promoten.  Op  SG  Spieringshoek  en  op  het 
Maasboulevardfeest hebben er ook al Lekker Fris Festivals plaatsgevonden. 
Op de Brandersfeesten vindt het Lekker Fris Festival plaats bij het water achter het Proveniershuis, 
Het thema is 'Lekker Fris takes over' en de jongeren kunnen bij de bar voor 1 euro fris kopen. 

Spirit Hockeyclub
Postbus 407 te Schiedam

Hockeyvereniging Spirit organiseert eens in de twee jaar een jeugdkamp voor de C- en D-jeugd van 
de vereniging. Deze kinderen, zowel jongens als meisjes, zitten in de leeftijdscategorie van 10 t/m 
14 jaar. Op dit kamp wordt geen aandacht besteed aan het hockey technische deel, er gaan zelfs 

geen hockeysticks mee, maar er is vooral aandacht voor  het sociale vlak van de  hockeyvereniging. 
Kennismaken, teamgevoel en clubgevoel zijn de belangrijkste aspecten van het kamp. 
Op de externe kamphuislocatie,  wordt  2  nachten  verbleven met  circa  100 kinderen  en 30 man 
begeleiding, ook dit zijn allemaal leden van de vereniging. 
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Stichting Winterhart Schiedam 
Kralingseweg 368 b te Rotterdam

Winterhart  organiseert  “Christmas  Fair  Schiedam”,  gehouden  op  zaterdag  15  en  zondag  16 
december 2012. Het traject Korenbeurs, Havenkerk en Jenevermuseum is een pittoreske route waar 
men inpandig kan genieten van sfeervolle marktkramen waar mooiste kerstartikelen en de lekkerste

      

 

verse kerstproducten kunnen worden gekocht en muzikale ondersteuning. In de aula en op het plien 
van het Stedelijk museum vindt een muzikaal programma plaats. Op het traject worden straattheater 
ingezet  om verbinding te  leggen tussen  de diverse locaties.  Stichting  Winterhart  zorgt  voor  de 
invulling van het randprogramma en het werven van handelaren van binnen en buiten de stad. 

Stichting Musis
Broersvest 75 te Schiedam 

Het eerste exemplaar van het boek ‘De Schiedamse Bleekneusjes – Kinderuitzendingen tussen 1900 
en  1971’  werd  op  vrijdag  21  december  2012  in  de  Cornelis  Hagazaal  in  het  Stadskantoor 
aangeboden aan wethouder  Johan Grijzen.  Het  boek is  geschreven door  Caroline  Nieuwendijk, 
medewerker  van  het  Gemeentearchief  Schiedam,  die  voor  het  boek  jarenlang  onderzoek  heeft 
verricht en vele interviews heeft afgenomen. 

(De kinderuitzending begon in Schiedam in 1900 met een bijeenkomst van gegoede burgers die zich het lot aantrokken  
van  bleke  en  zwakke  arbeiderskinderen.  In  1907  bouwden  Schiedam  en  Delft  samen  het  koloniehuis  ‘Groot 
Dennenlust’ op de Veluwe. Hier konden Schiedamse bleekneusjes genieten van rust, goed eten en veel beweging in de 
buitenlucht. De kinderen verbleven ook in andere koloniehuizen of in pleeggezinnen. Die laatste kwamen goed van pas 
in de Hongerwinter  toen er  voedselschaarste  was.  Na de jaren  1950  werden  vooral  ‘zenuwpeesjes’,  kinderen met 
psychosociale problemen uitgezonden. Het uitzenden ging door totdat vanwege financiële problemen in 1971 plotseling 
het doek viel voor de kinderuitzending )
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Stichting Bibliotheek Waterweg Schiedam 
Stadserf 1 te Schiedam

Om uitdrukking te geven aan het implementeren van de nieuwe beleidsvisie van de bibliotheek 
realiseert zij dit jaar een grote koerswijziging ten aanzien van de programmering van Boek&Bal 
2013. Anders dan voorgaande jaren deelt Boek&Bal 2013 haar podia met Schiedamse partners en

biedt  met  een  aantrekkelijk  vernieuwd  programma  een  etalage  aan  deze  duurzame 
samenwerkingsverbanden.  Dit  maakt  dat  het  nieuwe Boek&Bal  als  bruisende afsluiting  van de 
boekenweek is georganiseerd. 

Stichting TalentProof Schiedam 
Boterstraat 45 te Schiedam

Deze stichting organiseert het danstheaterproject DansGlans. In 2013 gebruikt TalentProof sterke 
elementen als de band met de deelnemende jeugd en opgedane  contacten in de stad om opnieuw 
een mooie theaterproductie te ontwikkelen, met als doel minimaal 40 participerende jongeren, 6 
uitverkochte  voorstellingen  en  een  traject  om  bezoekende  scholieren  vooraf  een  actief 
participerende rol te bieden die zich richt op het werven van jeugd voor de diverse Schiedamse

  
instellingen en verenigingen op het gebied van podiumkunst die Schiedam rijk is. In juni wordt een 
extra  voorstelling  gespeeld  voor  alle  actieve  en  passieve  betrokkenen  binnen  de  Schiedamse 
amateurkunst.  Na  een  dag  vol  workshops,  optredens  en  informatiestands  van  Schiedamse 
verenigingen en instellingen wordt afgesloten met deze voorstelling van TalentProof. 
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Stichting Intorno Ensemble
Jozef Oreliosingel 251a te Schiedam

In het kader van kunst/wijkverbetering in de Schiedamse wijk Groenoord organiseert deze stichting 
het project “Luisterhoekjes Groenoord”. Het is en blijft vreemd dat er in de hele componistenbuurt 
geen noot valt te horen. Het project bevat het aanbrengen van een drietal “speeldozen” in de wijk 
Groenoord: als je er naartoe loopt valt de bekendste muziek te horen van componisten waarnaar

         
             

pleinen en straten in de buurt zijn genoemd, zodat ze voor voorbijgangers hoorbaar wordt, niet voor 
omwonenden. Want als omwonende wil je uiteraard geen ongevraagd geluid horen. In Groenoord is 
tot  nu  toe  nauwelijks  (aandacht  voor)  kunst,  terwijl  dit  de  beleving  van  de  buurt  enorm  kan 
verhogen. En dat kan deze wijk wel gebruiken. 

Stichting Public Events
Westvest 38 te Schiedam

Deze  stichting  verzorgt  een  2  daags  publieksevenement  rondom  de  molens  en  het  thema 
duurzaamheid genaamd WIEKEND. Het doel is het op de kaart zetten van de Schiedamse molens 
met  een  jaarlijks  terugkerend  duurzaamheidsevenement  met  de  Kameel  in  de  hoofdrol.  Voor 
kinderen  is  er  volop  entertainment  (theater,  muziek,  clowns  etc.)  en  zijn  er  diverse  leuke  en 

leerzame workshops. Daarnaast is het milieuvriendelijke vervoer van de ene naar de andere molen 
met de waterfiets, tuktuk of elektrische taxi een belevenis op zich. Voor de wat oudere jeugd is er 
een bakfietsdeejay, een solar cinema die draait op zonne-energie en een “silent disco”. Onderwijs, 
jeugd- en culturele instellingen worden hierbij nauwlettend betrokken.
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Rekreatievereniging Sibeliusplein
Sibeliusplein 290 te Schiedam

Deze vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en na al die jaren intensief gebruik en om aan de vraag naar 
(rekreatie-) activiteiten van deze tijd te voldoen is een grondige verbouwing/renovatie  nodig.De 
rekreatieruimte bevindt zich op de bovenste verdieping en voorziet in vele vormen van vermaak, 
zoals klaverjassen, biljarten, knutselen, darten, koersballen, pokeren, koken etc. 

Doel  van  het  project  is  de  gehele  recreatieruimte  weer  goed  bruikbaar  te  maken  c.q.  te  gaan 
herstellen,  zodat  de niet  benutte  ruimte  optimaal  wordt  benut  en bij  het  geheel  betrokken gaat 
worden zodat er meerdere (ook andere) recreatieactiviteiten tegelijkertijd gehouden kunnen gaan 
worden. Tevens om met name voor de zgn. zwakkere doelgroepen (ouderen, alleenstaanden, minder 
bedeelden,  enz.)  meer  recreatie  c.q.  ontspanning  en  activiteiten  in  een  veilige  (huiskamer-) 
omgeving aan te kunnen bieden.
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AANTAL AANVRAGEN  tot 31 december 2012

Ontvangen 55
Toegewezen en uitgekeerd 10
Toegewezen en nog uit te keren 24
Toegewezen, geen gebruik gemaakt   2
Afgewezen 19
Teruggetrokken   -
Nog in behandeling   -

Aanvragen van 2010 en 2011 die in 2012 zijn afgehandeld:

2010: 1038  Speeleiland naar 2013
1039  ROOG uitgekeerd

2011: 1101 Jenevermuseum “
1112 Verspeekpomp “
1115 Bibliotheek Waterweg “

Nog uit te keren aanvragen per 31 december 2012:

1202 KomKids 1239 Kunstalliantie
1209 GeNeCo 1240 Vluchtelingenwerk
1217 Historische vereniging 1243 Jenevermuseum
1218 KomKids 1244 Kik'r
1219 Meesterwerk 1245 Spirit
1223 CJV 1247 Winterhart
1226 Mac Brandersstad 1248 Centrummanagement Schiedam
1227 Sibeliusplein Rekreatiever. 1249 Musis
1228 TSF 1251 Bibliotheek
1229 Westvest90 1252 Talentproof
1236 Jenevermuseum 1253 Intorno
1237 Cultuur Borrelt 1255 SPE Public Events

Overzicht nog te betalen toezeggingen per 31.12.2012

n.t.b. toegezegde bedragen in 2010: €    1.500,00
n.t.b. toegezegde bedragen in 2011: €     -
n.t.b. toegezegde bedragen in 2012: €   20.870,00

 
2012:
Toegezegd en uitgekeerd in 2012 €    8.353,00
Van 2010 uitgekeerd in 2012 €       600,00
Van 2011 uitgekeerd in 2012 €    2.500,00

---------------
Totaal uitgekeerd in 2012 €  11.453,00

22



JAARREKENING 2012

EN

ACCOUNTANTSVERKLARING
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JAARREKENING 2012 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)

31 december 2012 31 december 2011
ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa 4.421 2.318

Effecten 192.975
Liquide middelen 210.223 14.375

Totaal activa 214.644 209.668

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen 191.679 204.473

Kortlopende schulden

Nog uit te keren bijdragen 22.370 4.600
Overlopende passiva 595 595

Totaal passiva 214.644 209.668

2. Staat van baten en lasten 2012

Baten 

Giften, donaties e.d. 10.043 9.000

Lasten

Verleende bijdragen -11.453 -23.297
Mutatie toegezegde bijdragen -17.770 11.839
Organisatiekosten -1.138 -1.273

Exploitatieresultaat -20.318 -3.731

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8.575 6.576
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.051 -2.959

Som financiele baten en lasten 7.524 3.617

Resultaat -12.794 -114

3. Bestemming resultaat

Ten laste vrij uitkeerbaar vermogen -12.794 -114
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JAARREKENING 2012 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Toelichting balans
31 december 2012 31 december 2011

Overlopende activa

Te vorderen rente ASN Bank 225 525
Te vorderen rente ABN AMRO 2.403
Te vorderen dividendbelasting 1.793 1.793

4.421 2.318
Effecten 

BNP P Euro Obligaties (slotkoers) 192.634

Liquide middelen 

ABN AMRO 0601542789 3.818 2.428
ABN AMRO 0506728676 197.933
ASN Bank 956740499 8.472 11.947

210.223 14.375
Overlopende passiva

Accountantskosten 595 595

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, 
voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover 
 de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire 
bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar,
 met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.







Secretariaat : 

Sonderdanckstraat 3 - 3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl

info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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