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Mede dankzij onderstaande sponsors kan het 

Gemeenschapsfonds Schiedam 

financiële ondersteuning geven aan Schiedamse activiteiten.

Damen Shiprepair B.V.

DSW Zorgverzekeraar

Facilicom

Huisman B.V.

Koninklijke De Kuyper B.V.



Inleiding

In het jaar 2015 heeft de  Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam ondersteuning kunnen bieden aan tal van 
grotere en kleinere activiteiten ten dienste van de Schiedamse jeugd, cultuur en de samenleving in het 
algemeen. 

Het aantal aanvragen dat in 2015 is binnengekomen is 44.  Deze hadden betrekking op activiteiten van 
uiteenlopende aard, werden gedaan door een veelheid van organisaties en bevolkingsgroepen van jong tot 
oud. Achtentwintig  aanvragen, ofwel ruim zestig procent, zijn gehonoreerd. Voor de hierin voorgestelde 
activiteiten is een weloverwogen financiële steun toegezegd. Steun die gegeven kon worden door de donaties 
die 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 blijft nodig om de 
komende jaren zo veel mogelijk en een breed scala aan  aanvragen te kunnen blijven honoreren. Wil het 
fonds echter 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 bij de Schiedamse gemeenschap te krijgen,

Het Gemeenschapsfonds neemt in Schiedam een unieke plaats in. Met de donaties kunnen op kleine en soms 
grotere schaal activiteiten worden gerealiseerd die op andere wijze misschien niet ,of misschien slechts 
beperkt plaats hadden kunnen vinden. Ook is de donatie in meerdere gevallen een aansporing aan de 
organisatoren en blijk van maatschappelijke waardering. 

Het Gemeenschapsfonds 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 
genereert zelf inkomsten  bij “Schiedammers” en “Schiedamse bedrijven”. Uit deze inkomsten worden 
bedragen ter beschikking gesteld. Het Gemeenschapsfonds is dus min of meer  een intermediair tussen 
“sponsors” en “aanvragers”. De door 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. Schiedamse bedrijven met veelal in Schiedam wonende medewerkers hebben hierin een 
mogelijkheid om hierin blijk te geven van hun verbondenheid met deze stad.

Een aantal bedrijven is hierin reeds voorgegaan. Wil het Fonds de gestelde taken blijven vervullen dan hoopt 
het bestuur dat meer potentiële donateurs via het fonds hun steentje aan de Schiedamse gemeenschap 
bijdragen. De komende jaren zullen door het bestuur daarom blijvend 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 of een schenking te doen. 

Wat de inkomsten betreft wordt in het bijzonder ook 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 dit door 
sponsoring, donatie of testamentaire  beschikking kenbaar willen maken.

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.

Tot slot  zeg ik dank aan ieder die zich via het fonds voor de Schiedamse gemeenschap heeft 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  actief  zijn  binnen  één  gemeente  bieden  hiervoor  goede

mogelijkheden. Het bijzondere aan dit type fonds is dat het burgers en bedrijven de gelegenheid

biedt om geld te geven voor lokale goede doelen in de breedste zin van het woord en zo ruimte

creëert  voor  een  nieuwe  vorm  van  particulier  initiatief  voor  het  publieke  nut.  Het  lokale

gemeenschapsfonds biedt een nieuwe structuur voor het inzamelen van geld voor  lokale en goede

doelen.

De introductie van lokale gemeenschapsfondsen in Nederland vond plaats in 2001.

Als voorbeeld dienden de zgn. Community Foundations die in Angelsaksische landen al veel langer

bestaan. Een studie naar deze Community Foundations door de Vrije Universiteit te Amsterdam op

initiatief  en  onder  leiding  van  prof.dr.  T.N.M.Schuyt,  heeft  tot  initiatieven  geleid  om  ook  in

Nederland te komen tot de oprichting van lokale gemeenschapsfondsen. Dit initiatief liep in eerste

instantie  via  de  burgemeesters  van  een  zestal  gemeenten.  Zij  hebben  binnen hun gemeente  de

oprichting van een lokaal gemeenschapsfonds bevorderd door het zoeken van initiatiefnemers.

Schiedam is één van die gemeenten. Op initiatief van oud-burgemeester Reinier Scheeres is in het

jaar  2004   een  “denktank”  samengesteld  die  als  opdracht  kreeg  om  te  onderzoeken  of  een

Gemeenschapsfonds  in  Schiedam zou  kunnen  functioneren  naast  de  bestaande  fondsen  als  het

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en anderen.

Nadat deze groep het nut van een lokaal Gemeenschapsfonds had onderkend 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 weer

verheugen met een  particuliere schenking en zijn donatietoezeggingen , ook voor de volgende

jaren,    ontvangen    van   de   Schiedamse   bedrijven  Damen  Shiprepair  B.V.,  D.S.W.

Zorgverzekeraar,  Facilicom,  Huisman B.V., en Koninklijke De Kuyper B.V.,
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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 2015 ontvangen aanvragen is 44. Hiervan zijn er 28 positief beoordeeld. 

In het verslagjaar werd voor een totaal van  € 26.465,00 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. Ook de komende jaren zal hieraan door het bestuur 
blijvend 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 2014 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. Ook het

komend jaar zullen door het bestuur  weer inspanningen worden verricht om actiever Schiedammers

en Schiedamse bedrijven te bereiken, die mogelijk bereid en in staat zijn donateur of sponsor van

het fonds te worden, een schenking te verrichten of het fonds in hun testament te laten opnemen.

Het bestuur 

Het 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

Oranjevereniging “Wilhelmina” Kethel
Vivaldilaan 113, 3122 HX  Schiedam

Deze vereniging organiseert al tientallen jaren Koninginnedag in Schiedam Kethel. Koninginnedag

in Kethel is inmiddels een begrip in Schiedam geworden en kent een vaste traditie.  Nu wordt sinds 

2014  de  Koningsdag  georganiseerd  die  bestaat  uit  een  zestal  activiteiten:  aubade,  braderie,

vrijmarkt, attracties voor kinderen, optredens voor jong en oud,  lampionnenoptocht en vuurwerk. 

Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus
Burg. Verkadesingel 33, 3135 KX  Vlaardingen

Het korenfestival wordt op zaterdag 19 september 2015 in het centrum van Schiedam gehouden en 

is voor de stad Schiedam een enorme opleving.

Het korenfestival staat onder auspiciën van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond en wordt

door het Koninklijk Schiedams Mannenkoor “Orpheus”georganiseerd. Er wordt in het kader van de

manifestatie geen entree geheven.

Vanuit heel Nederland komen 10 koren die dag onze stad bezoeken. Naast het verplicht optreden

voor een jury in de Grote of  St.Janskerk treden de koren op diverse lokaties op met uiteindelijk aan

het einde van de dag nog een slotoptreden met alle koren met in totaal 600 zangers.
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Stichting Evenementen Schiedam SEPS
Rubenslaan 22, 3116 BN  Schiedam

Stichting SEPS heeft in 2015 de organisatie van het 12e Ouderen Festival op zich genomen. 

Vanaf 12.30 uur stroomde op 20 april de foyer van het Theater aan de Schie vol met ruim 650  

65-plussers. 25 vrijwilligers hebben iedereen naar hun plaats begeleid. Iedereen heeft het enorm 

naar zijn zin gehad en genoot van het muzikale programma van o.a. Ger Vos en het Rotterdams

Opera & Operette Gezelschap. In de pauze werd er een drankje aangeboden en 3 wethouders gingen

rond met bitterballen. Na deze pauze was er een optreden van Bob Offenberg en als klap op de

vuurpijl kwam Imca Marina het publiek in een zonnige stemming brengen. 

SWS Welzijn
Schiedam

De jeugd in Schiedam beweegt te weinig. Om de speelplekken in Schiedam leefbaar te krijgen en te

houden is een professioneel netwerk nodig dat jeugd/jongeren en de omgeving activeert.Dit netwerk

wordt in Schiedam opgezet, begeleid en uitgevoerd door het project Streetrulez! 

35 sportcoaches worden opgeleid en voeren sportieve activiteiten uit op de sport- en speelplekken. 

Ouders en netwerkpartners worden actief betrokken met als doel de sociale cohesie te stimuleren en

een veilig speelklimaat te bewerkstelligen. 

De sportcoaches zelf zijn in de leeftijd van 15 t/m 27 jaar. Zij organiseren de activiteiten, de 

kinderen/jongeren die deelnemen aan de activiteiten zijn tussen de 8 en 15 jaar. De 35 sportcoaches 

bereiken minimaal 10.000 kinderen/jongeren op jaarbasis. Sportcoaches werken samen met 

verenigingen, het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, jongerenwerk, 

bedrijven en andere partners. 
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Stichting tot Viering Nederlandse Feest en Gedenkdagen (VNFG)
Grevelingenstraat 87, 3114 WB Schiedam 

Eens in de vijf jaar wordt  Bevrijdingsdag in  Schiedam met allerlei activiteiten  gevierd.  Doel van

deze viering is het feit te vieren, dat op 5 mei 1945, 70 jaar geleden, Nederland bevrijd is door de

geallieerden. 

Openen  van  de  dag  geschiedt  met  een  ontbijt  voor  zo'n  200  genodigden  op  de  Plantage  met

genodigden vanuit de Plantage en de gemeente Schiedam.

Lopers van  Mammoet Runs en de gemeente  Schiedam komen  aan op de Gerrit  Verboonstraat,

waarna door de burgemeester de bevrijdingsvlam ontstoken zal worden. 

's  Middags  muziek-  en  theateractiviteiten  op  de  ring  Koemarkt,  Broersvest,  Land  van Belofte,

Lange Kerkstraat, Grote Markt en Hoogstraat. 

's Avonds, Taptoe aan de Maasboulevard met afsluitend vuurwerk. 

Sint Jacobuskerk
Kerkweg 51, 3124 KD Schiedam

Dit  jaar bestaat de St. Jacobuskerk te Schiedam 125 jaar.  Om de bereikte mijlpaal van één-en-een

kwart  eeuw  historie  niet  ongemerkt  voorbij  te  laten  gaan,  heeft  de  deelgemeenschap  een

feestprogramma opgesteld met diverse activiteiten in de week van 5 tot en met 13 september. Het

slot van de feestweek sluit naadloos aan op de open Monumentendagen.

Het  feestprogramma  omvat  diverse  onderdelen,  die  naast  een  religieus  (liturgieviering),  een

cultureel (musical, lezingen e.d.), een kunsthistorisch (fototentoonstelling), een sportief (mini- 

pelgrimstocht  voor  kinderen)  en  een  culinair  (diner  voor  omwonenden)  karakter  dragen.  Het

programma is voorts zodanig opgesteld dat het diverse doelgroepen van jong tot oud, van christelijk

tot niet-christelijk uitnodigt om aan de activiteiten deel te nemen. 
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Parochie De Goede Herder
Singel 104, 3112 GS  Schiedam

Onder meer met het ontsteken van de aanlichting van de Basiliek wordt donderdagavond 26 maart de
officiële aftrap gegeven voor het Liduinajaar dat in 2015 in Schiedam het jaarthema is.  . Ook is het
25 jaar geleden dat de Singel kerk tot Liduinabasiliek is verheven.

De Liduinatentoonstelling is van 11 april t/m einde oktober 2015 in de Liduinabasiliek en geeft

informatie middels tekst, beeld en kunst om bredere bekendheid te geven aan de stadsheilige

van Schiedam. Groepsrondleidingen in de tentoonstelling en kerk zijn mogelijk.

Stichting Jenevermuseum
Lange Haven 74-76, 3111 CH Schiedam

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni staat Schiedam, de Jeneverhoofdstad van de wereld, weer in het

teken van het  Jeneverfestival.  Tijdens dit  weekend wordt  het publiek getrakteerd  op een stukje

historie, jeneverproeverijen,cocktailworkshops en een sfeervol randprogramma. 

Jenever zit in het DNA van Schiedam en is met haar vele historische panden een uniek decor voor

het publieksevenement dat in het teken staat van jenever en het op jenever gebaseerde product gin,

food, muziek & workshops. 

De Havenkerk en het Jenevermuseum vormen het hart van het Jeneverfestival.

Acts, ambachten, kinderspelen, catering en straattheater worden ingezet om de buitenruimte bij de

locaties te betrekken en de verbinding te maken.
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Stichting vrienden van Beatrixpark Schiedam 
Rochussenstraat 201B, 3021 NS Rotterdam

Het Schiedamse Beatrixpark is één van de grotere stadsparken in Nederland en wordt jaarlijks door

velen bezocht en gebruikt. 

De  stichting  Vrienden  van  Beatrixpark  Schiedam  en  de  gemeente  Schiedam  werken  aan  een

ingrijpende herinrichting en uitbreiding van speeltuin Fort Drakensteijn in  2015. De meest beeld

bepalende speeltoestellen zijn aangebracht bij de realisatie van de huidige speeltuin in 1999. 

 

Denk aan een groot houten speelfort met glijbanen, grote schommels en een klimlandschap. Bij de

aanleg werd specifiek gekeken naar mogelijkheden om kinderen met en zonder handicap samen te

laten  spelen.  Een  deel  van  de  toestellen  is  speciaal  ontworpen  voor  kinderen  in  een  rolstoel,

kinderen met een visuele handicap en kinderen met motorische achterstanden. Nu wordt een totale

herinrichting gerealiseerd met een nieuw klim- en klautergedeelte, een nieuwe kabelbaan alsook een

speelbos.

Stichting Kunstalliantie
Lange Nieuwstraat 57, 3111 AD Schiedam

Verborgen Stegen Schiedam is een kunstroute en podium langs verlaten  plekken uit  vervlogen

tijden in Schiedam. Het vindt twee weekends, 13-14 en 20-21 september,  plaats. 

Deze ongewone route richt haar licht  op afgesloten soms verdwenen stukken uit  een historisch

belangrijke infrastructuur.  Ooit   van het straatbeeld,  nu vaak afgeschermde tussenruimten.  Veel

stegen zijn tegenwoordig onzichtbaar, bijna hinderlijk en onbeduidend geworden voor de stad en

zijn bewoners. Door de ruimten om te toveren tot schijnbaar functionele en utopische bouwwerken, 

ontstaan er sprookjesachtige taferelen in de normaal vochtige en donkere stegen.
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Stichting De Kleine Ambassade
Willemskade 199, 3114 CN  Schiedam

Om kinderen kennis te geven over de Tweede Wereldoorlog en de Schiedamse situatie ten tijde van 

deze  oorlog,  ontwikkelt  De  Kleine  Ambassade  samen  met  kinderen  een  Schiedamse  doe-

stadsplattegrond  over de Tweede Wereldoorlog. Op deze stadsplattegrond wordt belicht hoe het

leven er in Schiedam uitzag tijdens de Tweede Wereldoorlog en welke plekken er nu in Schiedam te

zien zijn die herinneren aan die tijd. 

 

Zo wordt er voor gezorgd dat ook  75 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog de herinnering

aan  de  oorlog  levend  blijft.  Ook maken  kinderen  zo  op  een  bijzondere  manier  kennis  met  de

geschiedenis van de stad. Het zorgt daarnaast ook voor een sterkere binding van kinderen met hun

stad.

C.J.V. Schiedam
Lange Haven 129, 3111 CD Schiedam 

Al tientallen jaren organiseert CJV Schiedam een leuk zomerkamp voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Deze leeftijden zijn onderverdeeld in 3 kampen: het kinderkamp voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, het

middenkamp voor “bijna pubers” van 10 t/m 12 jaar en het tienerkamp voor tieners van 13 t/m 16

jaar.

Elk jaar, in de laatste week van de zomervakantie, vertrekken 2 volle touringcars richting de bossen

van Leusden. Daar verblijven ze op het kampeerterrein van het YMCA, ieder kamp heeft zijn eigen

tentenkamp, eettent en speelveld. 

De kampen worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers, die veelal zelf als kind mee geweest

zijn op kamp.
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Stichting Schiedams Water
Warande 53, 3116 BC Schiedam

Bent u ook gecharmeerd van het Prinsengrachtconcert? Dan kunt u het gratis concert ‘KlasSjiek op

het Water’ in Schiedam niet missen. Op zaterdag 19 september kunt u het meemaken op het water

bij de Oude Sluis.

Het programma varieert van Klassiek tot Modern. Het orkest leidt  deze avond van Mozart naar

John Lennon en van Bizet naar de Black Eyed Peas. Natuurlijk kan dit concert ook vanaf de sloep

of (rubber)boot beluistterd worden. Stichting Schiedams Water presenteert in samenwerking met

het  Rotterdams Jeugd Symfonie  Orkest  (RJSO) en Music Generations  een nieuw evenement  in

Schiedam, KlasSjiek op het Water.

Stichting MET
Groenelaan 127,  3114 CE Schiedam 

Nu MET één jaar bestaat, wil men het laatste weekend van augustus flink uitpakken met het festival

'Where we've met'. Tijdens dit festival wordt het plein van het Stedelijk Museum, de Appelmarkt en

het Monopole twee dagen lang omgetoverd tot een kunst- en cultuurfestival. Een hoofdpodium met

een aansprekend muziekprogramma; een kunst- en cultuurpodium met spoken word artiesten,

 

exposities,  maar  ook met optredens van dans,- zang,-  en theatergroepen;  exclusieve, akoestische

optredens  in  de  koffiebar  en  de  MET-camping  in  het  Monopole.  Qua  programmering  worden

headliners en gevestigde namen afgewisseld met  lokaal,  jong talent.  Het festival  richt zich met

name op jongeren (16-30 jaar)
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Stichting Culturama
Sint Liduinastraat 60a,  Schiedam

Het eerste weekend van september 2015 organiseert Culturama Verueno voor de vijfde keer.

Dit  eerste  jubileum   is  (dit  jaar)  een  driedaags  wereldmuziekfestival,voor  het  vijfde

achtereenvolgende jaar in het Julianapark te Schiedam-West.  Een uniek festival voor Schiedam,

maar ook voor plaatsen in de directe regio; Dunya is er natuurlijk in Rotterdam, maar verder is er in

de directe omgeving geen wereldmuziekfestival te vinden. 

Muziek,  dans,  poëzie, beeldende kunst, heerlijk eten en drinken. En dit feestelijke jaar integreren

ook film en fotografie in Verueno. Vanzelfsprekend passend binnen het overkoepelende 'wereldse'

thema.  En dat alles  onder het  lover  van de schitterende bomen rond de dan net gerestaureerde

koepel, bovenop de heuvel in het mooiste park van Schiedam. 

Stichting Jenevermuseum
Lange Haven 74-76, 3111 CH Schiedam

De stad Schiedam heeft 2015 uitgeroepen tot het themajaar van Liduina. Dit jaar is het 125 jaar 

geleden dat de verering van Liduina door paus Leo XIII werd vastgesteld en goedgekeurd, waardoor

Liduina als heilige vereerd mocht worden. In het kader van het themajaar worden tal van activiteiten

georganiseerd waarin de Schiedamse stadsheilige Liduina centraal staat. 

Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, het Gemeentearchief Schiedam en het Stedelijk Museum

Schiedam zoeken gezamenlijk aansluiting bij het themajaar door het maken van een tentoonstelling

over   Liduina  en de  verering  van  Liduina.  De tentoonstelling  schetst  een  historisch  beeld  van

Liduina door middel van een korte speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte documentaire. Wie

was zij, hoe en wanneer leefde zij en wat maakt dat zij beschouwd wordt als een heilige.
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Stichting Opera aan de Schie 
Nieuwe Haven 151, 3117 AA  Schiedam

Het festival Opera aan de Schie dient als muzikale omlijsting van Open Monumentendag Schiedam

op 12 en  13  september  2015.  Musici  worden geëngageerd,  waarbij  het  helpt  dat  dit  festival  -

alhoewel kleinschalig - in vakkringen een goede reputatie heeft. De meeste solisten en pianisten zijn

jonge professionals met een conservatoriumopleiding die op zoek zijn naar een podium. Daarnaast

treden professionals op die al lang in het vak zitten en garant staan voor kwaliteit.

De operakoren die optreden bestaan uit amateurs, professioneel begeleid door dirigent en pianist. 

Een aantal jonge solisten die in het verleden hun medewerking hebben verleend, maakt inmiddels

carrière in het buitenland. 

Stichting Westvest 90
Laagland 18, 3121 TA Schiedam 

Westvest  verzorgt  een  programma  met  klassieke  concerten  van  niveau.  Het  kinderfestival  valt

daaronder en is gericht op jonge bezoekertjes en eventueel hun ouders en grootouders. Het doel is

jonge kinderen in contact te brengen met klassieke muziek.

Zaterdag 16 januari staat het kinderfestival Familieconcert “Hoge Noo(d)t” door ensemble Wishful

Singing op het programma. Het is een ode aan de stem in een magisch muzikaal modderavontuur

met een wonderschone muziek van grote meesters als Bach, Caldera, Scarlatti en Grieg, gezongen

door de vijf jonge zangeressen van Wishful Singing. 
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Stichting Winterlicht
Warande 16, 3116 CG  Schiedam

Het festival Winterlicht in het Julianapark in Schiedam is een bijzondere lichttentoonstelling voor

een  breed  publiek  waarbij  hedendaagse  en  vernieuwende  lichtkunst  zich  in  het  park  kan

manifesteren op 10, 11 en 12 december.  Ongeveer 20 kunstenaars worden uitgenodigd om een

lichtkunstwerk tentoon te stellen.  Aan drie van de kunstenaars wordt gevraagd om een werk te

maken waarbij zij bewoners en/of scholieren betrekken bij de uitvoering. De resultaten zijn tijdens

Winterlicht te zien.

Er  is  elke dag een artiestenprogramma met  drie  optredens:  één performance kunst/muziek,  één

muziekoptreden en één vuuract.

Er  zijn  contacten  gemaakt  met  het  Lentiz-college  over  het  betrekken van de leerlingen bij  het

festival. Met basisscholen worden lampionnen voor de optocht gemaakt.

Toonkunstkoor Schiedam 
Kievitslaan 72, 3121 XH  Schiedam

In het kader van het Liduinajaar wordt door het Toonkunstkoor Schiedam in de Westvestkerk op 8

november 2015 een concert gegeven om mantelzorgers, de Liduina's van deze tijd, in het zonnetje

te zetten. Het concertprogramma laat onder leiding van dirigent Willem Blonk werken  horen van

Duruflé, Rossini, Bruckner, Rutter en v.d.Ploeg. Het koor wordt begeleid door orgel gespeeld door

Arjen Leidstra en het Dubbel Blaaskwintet I Fiati o.l.v. Sjef de Kort.

Dit  concert  wordt  gegeven  voor  mantelzorgers  van  Schiedam,  Vlaardingen  en  Maassluis.  Het

betreft zowel mantelzorgers van zorgvragers die verblijven in een van de zorgcentra in de regio,

maar ook mantelzorgers die in de thuissituatie zorgdragen voor familie en/of anderen.
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Stichting Evenementen Promotie Schiedam
Rubenslaan 22, 3116 BN  Schiedam

Gedurende de maanden november en december is Sinterklaas onderwerp van gesprek in Schiedam.

Ook  dit  jaar  weer.  Met  medewerking  van  ruim  250  vrijwilligers  is  zowel  de  intocht  als  het

Sinterklaaspaleis wederom een groot succes geworden. Vanaf 10.00 uur verzamelt zich een grote

menigte (10.000) op de Maasboulevard om Sinterklaas te verwelkomen. 

Hierna volgt de Sint zijn bekende route naar zijn Sinterklaaspaleis op de Hoogstraat waar ook het

Stedelijk Museum is en neemt daar ruim twee weken zijn intrek. Hier wordt hij bezocht door onder

andere veel groepen van verschillende scholen. De vrije inloop is een groot succes en alle kinderen

krijgen pepernoten en iets te drinken voordat ze bij met de Sint op de foto gaan. Er zijn ook veel

bezoekers van buiten Schiedam.

Stichting Jazz Podium Waterweg
Lange Nieuwstraat 51, 3111 AD  Schiedam

Jazzpodium Waterweg ambieert het om jazz in al zijn puurheid te brengen. Al zeven seizoenen lang

klinkt de universele taal van jazz  in het Waterweggebied. De concerten van Jazzpodium Waterweg

zijn  in  het  fraaie  en  monumentale  pand  St.Joris  Doele  aan  het  Doeleplein.  Voor  de  leden  en

bezoekers treedt maandelijks een keur van musici op. 

Jazzpodium Waterweg is uitgegroeid tot de top van jazzpodia in Nederland. Het achtste seizoen is

op  6  september  2015  gestart  met  het  maandelijkse  zondagmiddagconcert.  Daarnaast  staan  er

plusconcerten op donderdagavond op de agenda.
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Stichting Opbouw Schiedam
Nassaulaan 38, 3116 EX  Schiedam

Stichting Opbouw Schiedam is de initiator van een project dat de geschiedenis van Schiedam doet

herleven.  De moderne tijd en de tijd van 1598 gaan samen in dit bijzondere project.  Dankzij de

modernste digitale techniek wordt het Schiedam anno 1598 weer tot leven gewekt! 

In de “3D-vertaling” die is ontwikkeld voor overeenkomstige projecten zwerft de camera als het

ware door de stad zoals De Gheyn deze heeft getekend. Het beeld dat aldus wordt verkregen is

wetenschappelijk volledig betrouwbaar. Het is de kaart die “tot leven wordt gewekt”. 

Met dit project zal voor velen een wereld open gaan, wanneer men thuis achter de computer een

wandeling kan maken door het Schiedam van dik vierhonderd jaar geleden.

Historische Vereniging Schiedam 
Hoogstraat 74 A, 3111 HK Schiedam

De Historische Vereniging Schiedam is opgericht in 1975 en bestaat in 2015 dus veertig jaar. 

Het bestuur van de vereniging viert dit met leden en niet-leden. Het gaat daarbij niet alleen om een

jubileum maar het is ook een kans om de belangstelling voor lokale cultuur en geschiedenis te 

bevorderen. 

Vele acties worden ondernomen zoals een rondvaart met de fluisterboot van Schiedam, een bezoek

met  rondleiding  aan  het  depot  Historische  Collectie  van  Schiedam  te  Rijswijk,  een

fototentoonstelling  “Kethel  zoals  het  vroeger  was” alsook een fototentoonstelling  over “40 jaar

Historische Vereniging Schiedam”, een bezoek aan de molen De Nolet, maken van een fotoboek

“Schiedam Toen en Nu” en een manifestatie in de Grote Kerk onder de titel “Schiedam Verzamelt”.
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Stichting Culturama
Sint Liduinastraat 60a, 3117 CV Schiedam

DansMee met Liduina: ruim 150 kinderen van diverse scholen uit Schiedam dansen als een lang lint

op  diverse  muziek  door  het  centrum  waarbij  strategische  Liduina-plekken  worden  aangedaan.

Tijdens de dans wordt op verschillende plekken aandacht  besteed aan voor Liduina belangrijke

symbolen zoals de roos en de engel.  Bij het begin- en eindpunt wordt een speciale openings- en

slotdans door zo'n 20 kinderen uitgevoerd.

De voorbereiding op de scholen is begin september gestart, per groep krijgen de leerlingen 1x per

week les om de dans onder de knie te krijgen. Ondersteuning komt van vrijwilligers vanuit scholen

en vanuit stichting Culturama en DansZee. In dit speciale Liduinajaar mag een dans door kinderen

door het mooie centrum van Schiedam, vol van Liduina-aanwijzingen, niet ontbreken.

Stichting Rolantino's
Oude Maasstraat 13, 3114 TT  Schiedam

Muziek is wereldwijd een begrip en maakt  deel uit  van het leven.  Het is een taal  die iedereen

spreekt. In de uitoefening van muziek is er plek voor iedereen. Annelies Kars is een muziekdocent

die  zich  inzet  voor  iedere  doelgroep.  Het  maakt  namelijk  niet  uit  op welk niveau je  presteert:

muziek  is  een middel  om mensen samen te  brengen,  de sociale  contacten  te  bevorderen en de

eigenwaarde en het zelfvertrouwen te stimuleren. Dit geldt voor iedereen, maar in het bijzonder

voor mensen met een handicap. 

Het 20ste festival Muziek en Handicaps “Wij gaan ervoor” laat op 17 september 2016 in Theater

aan de Schie zien dat niet alleen het samen repeteren en het bespelen van instrumenten belangrijk is,

maar dat het ook een belangrijke meerwaarde heeft als er een optreden aan gekoppeld is. 

Dat betekent dat ruim 650 mensen kunnen  genieten van dit festival in dit mooie theater dat midden

in het centrum van Schiedam gelegen is. 
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Voedselbank Schiedam 

Burg.Knappertlaan 80, 3117 BC Schiedam 

Na het grote succes van het kerstdiner in 2014 voor de cliënten van de voedselbank Schiedam in de

Grote of Sint Jans Kerk wordt dit in 2015 weer georganiseerd door de vrijwilligers van de Stichting

Voedselbank Schiedam, de Sint Jans Kerk en het Wijkcentrum Dreesplein.

Er worden  door verschillende bedrijven of instanties 30 tafels geadopteerd waar 10 personen per

tafel een onvergetelijke avond hebben.
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JAARREKENING 2015

EN

ACCOUNTANTSVERKLARING
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JAARREKENING 2015 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014
ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa 4.883 4.533
Liquide middelen 173.500 178.536

Totaal activa 178.383 183.069

PASSIVA

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 150.489 164.064
Bestemmingsfonds Van der List 2.914

Kortlopende schulden

Nog uit te keren bijdragen 24.375 18.400
Overlopende passiva 605 605

Totaal passiva 178.383 183.069

2. Staat van baten en lasten 2015

Baten

Giften, donaties e.d. 14.289 8.500

Lasten

Verleende bijdragen -20.479 -24.250
Mutatie toegezegde bijdragen -4.975 7.850
Organisatiekosten -1.388 -2.117

Exploitatieresultaat -12.553 -10.017

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.090 2.740
Rentelasten en soortgelijke kosten -197 -183

Som financiele baten en lasten 1.893 2.557
Resultaat -10.661 -7.460

3. Bestemming resultaat

Ten laste vrij besteedbaar vermogen -13.575 -7.460
Ten gunste van bestemmingsfonds 2.914

-10.661 -7.460
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JAARREKENING 2015 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Toelichting balans
31 december 2015 31 december 2014

Overlopende activa

Voorschotten bijdragen 1000
Te vorderen rente ASN Bank 85 116
Te vorderen rente ABN AMRO 2.005 2.624
Te vorderen dividendbelasting 1.793 1.793

4.883 4.533

Liquide middelen

ABN AMRO 0601542789 3.072 847
ABN AMRO 0506728676 161.464 168.841
ASN Bank 956740499 8.964 8.848

173.500 178.536
Overlopende passiva

Accountantskosten 605 605
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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.

Bestemmingsfondsen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat 
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling
van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is 
aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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



ACCOUNTANTSVERKLARING
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Secretariaat : 

Sonderdanckstraat 3 - 3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl

info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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