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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 2016 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  2016 is binnengekomen is  50.  Deze hadden betrekking op activiteiten van

uiteenlopende aard, werden gedaan door een veelheid van organisaties en bevolkingsgroepen van jong tot

oud.   33 aanvragen,  bijna 70 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 donatietoezeggingen 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 2016  ontvangen aanvragen is 50. Hiervan zijn er 33 positief beoordeeld. In het 

verslagjaar werd voor een totaal van  € 32.425,00 aan bijdragen toegekend. 

Voor de continuïteit van het Fonds zijn giften, schenkingen en/of legaten zowel van particulieren

als bedrijven absoluut noodzakelijk.  
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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 2016  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

Stichting Muziek Grote Kerk Schiedam 

De stichting Muziek Grote Kerk Schiedam organiseert al vele jaren orgelconcerten in de Grote- of

St. Janskerk van Schiedam. Deze orgelconcerten worden gecoördineerd door de eigen  organist 

Arjen  Leistra,  sinds  vorig  jaar  ook  stadsorganist  van  Schiedam.  Er  worden   in  totaal  10

orgelconcerten per jaar uitgevoerd, t.w. een nieuwjaarsconcert, een oranjeconcert. 4 concerten op

zaterdagmiddag  en  4  avondconcerten  in  een  zomerserie.  Arjen  Leistra  nodigt  daarvoor  goede

organisten uit. De publieke belangstelling is heel goed. 

De Grote- of St Janskerk beschikt over een fantastisch en algemeen geroemd hoofdorgel en, niet

minder  belangrijk,  over  een  organist  die  zich volgens  kenners  ontwikkelt  tot  één  van de beste

organisten van Nederland. De websites van kerk en organist geven daarvan een heel goed beeld.

Stichting Stolpersteine Schiedam 

Stolpersteine is van oorsprong een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn).

Hij brengt gedenktekens aan in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, 

gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven. Deze Stolpersteine (letterlijk struikelstenen)

herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova's 

getuigen en euthanasie slachtoffers. De kunstenaar noemt ze Stolpersteine, omdat je erover struikelt

met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen zijn, in een

messing  plaatje,  de  naam,  geboortedatum,  deportatiedatum  en  plaats  en  datum  van  overlijden

gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) worden door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst. 

De Stolpersteine worden in 2016 op 24 februari en in september gelegd voor Het Süskind-project.
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Stichting Evenementen Promotie SEPS

Na het  grote  succes  van  vorig  jaar,  waarbij  ruim €24.000  euro  opgehaald  werd  voor  Serious

Request,  gaat  Serious  City  Schiedam  zich  nu  ook  inzetten  voor  lokale  goede  doelen.  De

opbrengsten  worden  verdeeld  over  The  Next  Generation  (het  goede  doel  van  3FM)  en  de

geselecteerde  lokale  goede  doelen  Net  Niet  Genoeg,  Elivia,  1-2-3  en  Jarige  Job.  Wethouder

Alexander  van  Steenderen  heeft  hiervoor  in  het  bijzijn  van  vertegenwoordigers  van  deze

organisaties de website www.seriouscityschiedam.nl gelanceerd.

Actiemaanden zijn september, oktober, november en december 2015. Op 24 december wordt in het

Glazen Huis Winterland Schiedam bekend gemaakt hoeveel er opgehaald is. Het eerste initiatief

voor een actie is al genomen. Op vrijdag 4 december 2015 vindt de tweede editie van Dance for

Serious City Schiedam plaats in de foyer van het Theater aan de Schie. 

De lokale goede doelen zetten zich in voor de minder bedeelden van onze regio. Vaak zijn dit

gezinnen die aangewezen zijn op de Voedselbank, kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren

of gezinnen waarvoor de feestdagen geen feest zijn.

Stichting 't Huis te Poort

Stichting  't  Huis te  Poort organiseert  sinds 2006 bijzondere concerten en avontuurlijke literaire

evenementen. Locatie is de prachtig verbouwde Oud- Katholieke Kerk 't Huis te Poort op de Dam

in Schiedam. 

Een  belangrijk  deel  van  de  programmering  bestaat  uit  oude-muziekconcerten,  uitgevoerd  door

musici  van  wereldklasse.  Zij  treden  graag  bij  ons  op  vanwege  de  prachtige  akoestiek,  het

enthousiaste publiek en de intimiteit van de bescheiden maar fraaie kerk.   

Een steeds markantere plaats wordt ingenomen door de literaire avonden, waarop auteurs - en zeker

niet de minste - voorlezen uit eigen werk, daarover vertellen en erover discussiëren met het publiek.

In overleg met de schrijvers wordt vaak gekozen voor verrassende muzikale ondersteuning. 
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Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam 

De zevende editie van het Nederlands Jeneverfestival Schiedam wordt op zaterdag 11 en zondag 12

juni gehouden en staat dit jaar in het teken van gin, de afstammeling van jenever.

Het programma bestaat uit demonstraties en proeverijen van distillateurs uit binnen- en buitenland

Cocktailwedstrijd (op zondag) – Diverse workshops (ook voor kinderen!) – Rondleidingen in het

Jenevermuseum en de Branderij. Ook is er live muziek op het plein van het Stedelijk Museum.

Stichting Opera Rotterdam

Een  onderwateropera  die  is  uitgerust  met  speciaal  daartoe  ontworpen  instrumenten  en  vier

muzikanten/zangers volledig in het diepe, elk in hun eigen eenpersoons watertank, in Schiedam.

De opera is visueel overweldigend  en ook muzikaal doordacht. Alle klanken en elk miniem geluid

dat onder water wordt voortgebracht zijn glashelder te horen.

Er zijn twee voorstellingen,  op 26 en 27 mei,  die plaatsvinden  in de Schiedamse haven in de

loodsen van distilleerderij Nolet.
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Stichting Activiteiten Groenoord

Deze stichting vraagt een financiële bijdrage voor de aanschaf van vijf kramen. De stichting beheert

materiaal voor de wijkbewoners die activiteiten organiseren in hun straat, buurt, of wijk en leent dit

gratis uit. Ieder wordt wordt geïnventariseerd of de wijk behoefte heeft aan materiaal dat nog niet in

beheer is.

Het doel is de sociale samenhang in de wijk te vergroten. Beheren en uitlenen is niet het doel maar

een  middel.  Bewoners  worden hiermee  gefaciliteerd  bij  hun  initiatieven  die  er  uiteindelijk  toe

moeten leiden dat de sociale cohesie in de wijk wordt bevorderd.

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 

De stichting stelt  zich ten doel  het  in  stand houden van de Heilig  Hartkerk met  zijn culturele,

historische en sociale waarden. Het organiseren van evenementen voor Schiedam om te zorgen dat

de kerk het prachtige gebouw en zijn cultureel maatschappelijke functie behoudt is een sterk punt.

Het Oeral Kozakkenkoor is uitgenodigd hun folkloristische koorzang ten beste te geven in de Heilig

Hartkerk.

Het koor kent een rijke geschiedenis: In de 16e eeuw richt de Russische Tsaar het regiment der

Oeral Kozakken op. Vanwege hun welluidende zang kregen de Kozakken ook de taak voor de Tsaar

te  zingen  bij  kerkvieringen  en  feesten.  De  zintuigen  worden  voortdurend  aangesproken  met

overweldigende zang, wierook en indrukwekkende iconen.
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Koninklijk Schiedams Mannenkoor ”Orpheus”

Met  een  spetterend  matineeconcert  op  zondag  18  juni  2017in  de  Havenkerk  beëindigt  KSM

“Orpheus” zijn 150-jarig jubileum, gericht op de toekomst onder het motto “koorzang inspireert en

is daarbij ook nog zeer gezond”. Het concert begint met een ode aan de hedendaagse koorzang.

Dit  doet  KSM “Orpheus”  met  medewerking  van  in  principe  alle  koren  van  Schiedam en  met

begeleiding van Schiedamse instrumentalisten uit de harmonie- en fanfareorkesten van Schiedam.

Stichting Mooi Werk 

Stichting  Mooi  Werk,  een  project-  en  adviesbureau  voor  kunsteducatie  en  cultuurparticipatie,

ontwikkelt  en  organiseert  kunstprojecten  op  maat,  in  nauwe  samenwerking  met  beeldend

kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs. Dit

zijn  kunstprojecten  in  de  openbare  ruimte,  participatieprojecten  in  wijken  en  buurten,

kunstprojecten  in/voor  het  onderwijs,  tentoonstellingen  op  eigen  initiatief  en  in  opdracht.

Bovendien  adviseert  de  stichting  gemeenten,  woningcorporaties  en  anderen  met  betrekking  tot

kunst in de openbare ruime en cultuur in de wijken. 

Van 28 mei t/rn 5 juni 2016 vindt de landelijke Week van de Amateurkunst plaats (en ook de

gehele  maand  juni  staat  in  het  teken  van  kunstbeoefening  in  de  vrije  tijd).  Onder  het  thema

Schiedammers  Maken  worden  de  amateurkunstenaars  gevraagd  en  uitgedaagd   om tijdens  de

WAKte laten zien wat zij maken. Het programma wordt dan ook samengesteld uit het aanbod van

de amateurs. 
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Stichting Evenementen Schiedam SEPS

Seps  organiseert  het  Ouderenfestival  Schiedam  op  18  April  2016,  een  gratis  festival  voor  65

plussers  in  en  om Schiedam.  Na  10  jaar  heeft  Stichting  Evenementen  Promotie  Schiedam  de

organisatie van LookTV overgenomen en dit jaar is de 13de editie met 2 voorstellingen en dit jaar 

met een avondprogramma met muziek van Ger Vos en Louis Swing Orchestra. Het geheel wordt

gepresenteerd door zanger en muzikant Bob van Vliet. In de pauze werd een drankje aangeboden en

wethouders gingen rond met 2000 bitterballen.

Stichting Jenevermuseum

Het Jenevermuseum  heeft ontzettend  veel  collectiestukken die iets met  gin te maken hebben. Eén

van de doelstellingen  van het museum  is het  zichtbaar maken  van de collectie  en  de  kennis over

deze collectie.  Daarnaast is gin  op het moment  een erg populaire drank.  Het  Jenevermuseum kan

hier gebruik van maken door in de tentoonstelling “Het begin van Gin van 29 mei 2016 – 19 maart 

2017” de relatie tussen gin en jenever uit te leggen. 

Het Jenevermuseum wil haar bezoekers een beeld tonen van de ontwikkeling en maatschappelijke

en economische betekenis van de Nederlandse jenever als uniek nationaal product. Het museum wil

ook bijdragen aan het imago van jenever en gin. 
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Stichting Yets Foundation 

Deze stichting richt zich op jongeren die extra aandacht vragen in hun ontwikkeling en heeft nu een

project voor 20 jongeren van het basketbal programma op Lentiz Life College ter deelneming aan

een  internationaal  sportevenement  in  Hongarije  met  voor  deze  leerlingen  verschillende

doelstellingen zoals het versterken van zelfvertrouwen en zelfstandigheid, vergroten van pro-sociaal

netwerk etc. 

De  uitverkorenen  hebben  hard  gewerkt  zowel  binnen  als  buiten  het  basketbalveld  en  gaan

deelnemen aan het Youth Basketbal Festival in Kaposvar, Hongarije van 15 – 22 juli 2016.

Dit   internationaal  sporttoernooi  trekt  sportteams  van  over  de  hele  wereld  aan  met  jeugdige

basketballers, maar ook voetballers en volleyballers nemen deel aan dit unieke evenement.

Stichting MET 

In  navolging  van  het  succes  van  2015  organiseert  MET  op  28  en  29  augustus  samen  met

Productiefront en tal van andere Schiedamse en regionale organisaties een 2016-editie van Where

we've met. Dit is  een compleet vernieuwde editie. Zo reist men met het festival naar een nieuwe

locatie, zodat een ander mooi stukje van Schiedam eruit wordt gelicht. Dit jaar staat de Korenbeurs,

de  prachtige,  nieuwe  locatie  van  de  Bibliotheek  Schiedam in  het  middelpunt  van  het  festival.

Daarnaast  is het  festival  uitgebouwd  met  een  nog  uitgebreider  programma.  Loftsessies  op

spannende (erfgoed)locaties, een festival markt, maar ook weer mooie optredens van zowel namen

als aanstormend talent en bijzondere workshops waar de festivalgangers aan deelnemen. 
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Stichting Sint Janskerk Schiedam 

Dit jaar is het thema van de stad: 'Schiedammers Maken ..  .'. Dit thema is door een grote groep

Schiedammers  in  2015  gekozen.  Daarbij  waren  bewoners  van  8  tot  82  jaar  betrokken.

Schiedammers maken veel! Van bijzondere schroeven voor de wereldwijde maritieme industrie, tot

prachtige  kunst  die  internationaal  wordt  gewaardeerd.  Schiedam  is  traditioneel  een  stad  van

uitwisseling  geweest  met  een  historie  van  interculturele  bewegingen.  Schiedam  is  levendig,

authentiek en innovatief. Dat wordt zichtbaar gemaakt in de Expo 'Schiedammers Maken SDAM' 

Veel van de producten die Schiedamse bedrijven maken,  blijven onzichtbaar  voor het grotere

publiek. De Grote-  of Sint Janskerk aan de Lange Kerkstraat in Schiedam is het oudste stenen

gemeenschapshuis van de stad en werd al in 1425 door en voor Schiedammers gemaakt. In dit

kerkgebouw wordt de expositie geopend: Schiedammers Maken SDAM. Hier komt van begin mei

tot half september een breed scala van producten uit Schiedam onder de aandacht. Van industriële

producten tot ambachten, van scheepsschroeven tot gin. 

Stichting J&S Projecten

Dit  samenwerkingsverband  van   enkele  gedreven  Gorzenezen  die  zich  op  “persoonlijke  titel

inzetten” voor een gezonde wijk met zelfredzame burgers wil o.a. “de kloof herstellen tussen jong

en oud vanuit de overtuiging dat dit voor alle betrokkenen van grote waarde is, voor de wijk en

misschien wel voor heel Schiedam. De jongeren krijgen zo richting en doel in hun leven en senioren

voelen zich nuttig en gewaardeerd, kunnen prettiger (en langer) in de wijk blijven wonen”.

De stichting organiseert op 1,2 en 3 juli het “Gorzenfeest aan de Maas” , een feestje voor iedereen

uit de wijk en daarbuiten. Er wordt een seniorenterras geplaatst waar men naar muziek en diverse

optredens  kan  kijken  en  voor  kinderen  knutselkramen,  oudhollandse  spelletjes  en  een

voetbaltoernooi. Dit alles wordt ondersteund door een groot muziekprogramma, gepresenteerd door

Bob van Vliet.
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Stichting Kunstalliantie

Van 1 tot en met 3 september is het Stadserf omgetoverd tot een sfeervolle pleinbioscoop.

Film op 't Erf vindt dit jaar voor het eerst plaats in Schiedam! Elke avond om 21.00 uur start een

film op het grote scherm. Je kunt vooraf of tijdens een film wat te eten of drinken halen bij een van

de foodtrucks. Huur een chille strandstoel of een klapstoel en neem plaats op het grasveld.

Het festival levert een bijdrage aan de promotie van Schiedam wat betreft het medium film met

daarbij het accent van levendigheid in het centrum voor jongeren.

Lentiz/Life College Schiedam 

Bij  het  LlFE College  staan  talentontwikkeling  en de  thema's  aandacht  voor  elkaar,  eerlijkheid,

gastvrijheid, steun en respect centraal. In het kader hiervan start onze school de cursus 2016 - 2017 

met een aantal introductiedagen voor de leerlingen van klas 3 en 4. Aan deze introductiedagen zal

dit jaar door 170 leerlingen en 15 docenten worden deelgenomen. Als locatie zal gebruik worden 

gemaakt van kampeerboerderij De Kiek in Alphen (Noord Brabant). 

Naast de al genoemde thema's biedt het programma ook voldoende mogelijkheden om aan de 

volgende aspecten de nodige aandacht te besteden: nadere kennismaking leerlingen onder elkaar en 

uiteraard de kennismaking leerlingen met de docenten ( van essentieel belang voor de verdere 

cursus), conditie en uithoudingsvermogen, samenwerking. Gewoon lekker buiten zijn en plezier 

hebben zijn natuurlijk ook belangrijke onderdelen van deze dagen.
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Muzikaal Schiedam speelt voor....

Met of zonder eigen bootje: men komt op vrijdag 16 en zaterdag 17 september lekker dobberen, 

luisteren en kijken naar Muziek op het Water en geniet van 2 heerlijke zomeravonden muziek!

Op vrijdagavond 16 september speelt het orkest en Promskoor van muziekvereniging St.Radboud 

een speciale editie van Schiedam Proms met bekende (pop)klassiekers.

Op zaterdagmiddag 17 september betreden jonge talentvolle violisten, cellisten en contrabassisten 

het podium. Op zaterdagavond verzorgt het Rotterdams Jeugd Symphonie Orkest een concert met 

vooral klassieke muziek. Er is plaats voor 40 bootjes in de kolk van de Oude Sluis.

Bijna duizend bezoekers genoten van de verschillende klassieke concerten  die vanaf het ponton in

de Schie ten gehore werden gebracht. De Oude Sluis vormt een bijna magisch decor voor de drie

concerten, niet in de laatste plaats door de sfeervolle verlichting van de vele historische panden en

ook het aangename zomerweer.

Stichting Jazzpodium Waterweg 

Jazzpodium Waterweg ambieert het om jazz in al zijn puurheid te brengen. Al acht 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.  Voor dit  seizoen,

alweer het negende, zijn weer 12 concerten geprogrammeerd en één benefietconcert waarvan de

opbrangst ten goede komt aan onderzoekskosten t.b.v Huntington patiënten.
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Muziektheater Eccola

Een vrije en verrassende voorstelling van Oliver Twist wordt op 16 oktober in het Wennekerpand te

Schiedam voor het  hele gezin uitgevoerd door kinderen én jong volwassenen.  De belangrijkste

betrokkenen bij dit project zijn een kinderkoor, bestaande uit 2 kinder vocaal ensembles ( beginners

en gevorderden)  aangevuld met  professionele  en semi  professionele  zangers  en spelers.  Om de

voorstelling een zekere professionaliteit mee te geven, wordt gebruik gemaakt van professionele en

semi professionele zangers en spelers. 

In deze productie worden een aantal liederen uit de bekende musical "Oliver Twist 11 d.m.v. een 

nieuw geschreven scenario tot een professionele voorstelling gesmeed. 

Een bijzondere voorstelling waar kinderen ieder met hun eigen kunnen, de mogelijkheid krijgen om

hun talent voor een breed publiek te presenteren. 

Daarnaast is de voorstelling vrij toegankelijk  voor kinderen die verbonden zijn aan het Sophia 

Kinderziekenhuis Rotterdam. 

Samen zingen en spelen verbindt niet alleen de kinderen op het toneel maar ook het publiek, de 

ouders, de vrienden,.. Een verbinding die ruimte maakt voor verbeelding, verwondering én inleving.

Muziektheater Eccola wil op deze wijze een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de 

kwaliteit van de samenleving. 

Rijnmondband

Het podiumorkest  van de Rijnmondband Schiedam presenteert  op zaterdag 17 september  in  de

Grote-  of  Sint  Janskerk  “Opus  5”,  een  jaarlijks  terugkerend  evenement,  uitgevoerd  door  vijf

muziekverenigingen.

De deelnemende orkesten bestaan veelal uit leden die deelgenomen hebben aan showkorpsen maar

door leeftijd niet meer deelnemen aan manifestaties als taptoes, streetparades etc. 

In totaal presenteren ca. 170 muzikanten zich van uit vijf verschillende steden.
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Stichting Ziekenomroep Schiedam 

ZOS radio is een stichting die bestaat uit ca. 30 vrijwilligers en het met  radio programma's voor de

Schiedammers die om wat voor reden gebonden zijn aan ziekenhuis, verzorgingstehuis of eigen

woning mogelijk  maakt  om activiteiten  mee  te  maken  door  middel  van  radiouitzendingen  met

ondersteuning van beeldmateriaal in alle mogelijke vormen. 

Ook wordt een platvorm gegeven aan verenigingen of instellingen om hun activiteiten bekend te

maken. Wijkcentra en muziekverenigingen krijgen regelmatig aandacht  in de uitzendingen. 

Stichting Evenementen Schiedam SEPS

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.
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Stichting Apollo Toneel

Apollo Toneel heeft als doel het bevorderen van de amateurtoneelkunst. Dit wordt onder andere

gedaan door jaarlijks een toneelvoorstelling te presenteren. Bestuur, productieteam en spelers zijn

allen vrijwilligers. Voor 2016 is gekozen voor het toneelstuk “Sophie”. De uitvoering vindt plaats

in het Wennekerpand van 25 t/m 27 november 2016.

Apollo Toneel is een enthousiast Schiedams amateurtoneelgezelschap. Elk jaar speelt men één tot

drie producties,  groot en klein,  in het theater,  op locatie of tijdens evenementen.  Apollo Toneel

werkt  altijd  met  een  professionele  regisseur  aan  de  producties.  Daarnaast  worden  met  enige

regelmaat workshops of trainingen georganiseerd.

Stichting Intorno Ensemble

Intorno  organiseert  in  Schiedam  een  wereldpremiere:  Nieuwe  50-stemmige  vespers  op

zondagmiddag  30  oktober  om  17.00  uur  (tijd  voor  de  vespers)  in  de  historische  Havenkerk.

Deelnemers  zullen  vijftig  professionele  zangers  zijn,  maar  ook  semi-professionals  en  goede

amateurs zijn uitgenodigd. Men brengt een nieuw muzikaal werk gebaseerd op nieuwe technieken.

Door  gebruik  te  maken  van  eeuwenoude  teksten  in  het  Latijn  wordt   een  nostalgische  sfeer

geschapen.

Het doel van INTORNO is het bevorderen van muziektheater en opera in de ruimste zin van het

woord. ‘INTORNO maakt  nieuwe, oorspronkelijke producties en kiest  universele  en historische

thema’s. Hierbij worden liefst ook bijzondere en/of historische locaties gezocht.   
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Scouting Burgemeester van Haaren

Deze  vereniging  gebruikt  al  meer  dan  40  jaar  het  motorschip  Alewijn  de  Groot  voor  zijn

waterscouting activiteiten op het Brielse meer en tijdens de jaarlijkse zomerkampen. Het 140 jaar

oude schip is  geschikt  als  verblijf  voor  24 waterscouts  en hun leiding.  Het  Schip is  een  oude

klipper, gebouwd in 1875 en in 1975 in bezit gekomen van Scouting.

Door de loop van jaren is het schip geschikt gemaakt voor het gebruik door de waterscouts. Zo zijn

de  houten  luiken  vervangen door  een  stalen  dek,  de  oude dieselmotor  is  vervangen   door  een

moderne motor, ballast aangebracht voor meer diepgang in het ruim is een slaapruimte gemaakt met

stapelbedden enz. Nu is het stuurhuis dringend aan een grondige renovatie toe.

Stichting Rolantino's

Het festival “Respect voor Culturen = Vrede” is een project waarin mensen met een beperking een

kans  wordt  gegeven  hun  artistieke  kant  meer  te  ontwikkelen  en  talenten  in  zichzelf  te  laten

ontdekken zodat zij meer in zichzelf gaan geloven. Het wordt georganiseerd door het bestuur en de

vrijwilligers van de Rolantino's en Cirius in het gastland Slovenië. Door het gastland wordt een

programma gemaakt waarbij naast diverse concerten cultuur de hoofdrol speelt. Mensen met een

handicap laten zien dat zij muzikale kwaliteiten bezitten.

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking een kans verdienen om zich te laten zien

als volwaardige burgers en moeten worden beoordeeld op datgene dat zij wel kunnen. Alleen door

dit proces krijgen zij de kans gezien te worden als waardevol.  Stichting Rolantino's beperkt zich

niet  alleen  tot  de  Nederlandse  Gemeenschap,  maar  wil  ook  centraal  staan  in  de  Europese

gemeenschap. Dit is waarom  steeds andere landen worden bezocht en nieuwe contacten 

gelegd om op deze manier nog meer mensen deze overtuiging mee te geven .. 
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Stichting Voedselbank 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.

Tientallen vrijwilligers hebben van het diner een feest gemaakt voor cliënten van de voedselbank.

ProNova College Schiedam 

Dit College organiseert een kampweek voor leerjaar 4 op Vlieland, één van de Waddeneilanden.

Kampweken op dit  College hebben een duidelijk doel.  Ze dragen bij  aan het vergroten van de

zelfredzaamheid en sociale vaardigheden, bevorderen de samenwerking en laat leerlingen ervaren

waar hun grenzen liggen. Zo is er voor ieder jaar een aparte doelstelling.

Het programma voor leerjaar 4 is nieuw dit schooljaar. Het is de voorloper naar het programma van

leerjaar 5 waarin de leerlingen nagenoeg geheel zelfstandig moeten zorgen voor een programma, de

inkopen, het vervoer en alles wat er bij komt kijken om een aantal dagen met z'n allen weg te gaan.

Vlieland is de ideale omgeving om met onze 5 vierde klassen enkele dagen te verblijven Samen met

docenten kunnen ze hier het geleerde in praktijk brengen.
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Stand Together Koor

Dit koor bestond van september 1987 tot augustus 2014 bestond het onder de naam Don Boscokoor,

verbonden aan de Jacobus-Martinusparochie in Schiedam. In augustus 2014 is  het als kerkkoor

gestopt en als profaan koor met de naam Stand Together verder gegaan.

Het koor bestaat uit 34 leden en zingt popsongs, evergreens en liederen uit films en musicals. Voor

de derde keer wordt het jaarconcert gepresenteerd en wel op 24 maart 2017 in het Wennekerpand te

Schiedam en heeft als thema Voorjaar/zon/plezier/ontspanning, kortom Happy Together. 

Stichting De Schiedamse Molens

Stichting  Samenwerkende  Serviceclubs  Schiedam  is  enkele  jaren  geleden  begonnen  aan  de

ontwikkeling van een educatieve kindermolen. In diezelfde tijd werd op initiatief  van Stichting De

Schiedamse Molens de Babbersmolen gerestaureerd die kans zou bieden voor educatie en recreatie.

Beide  partijen  hebben  elkaar  nu  gevonden  in  een  gezamenlijk  watereducatieproject  :  de  mini-

Babberspolder,  die een halve schoolklas van 16 leerlingen een actieve rol kan geven terwijl de

andere  klassenhelft  een  rondleiding  krijgt  in  de  molen  of  opdrachten  doet  in  het  nieuwe

bezoekershuisje.

22



Stichting 't Huis te Poort

Stichting'  t  Huis te Poort organiseert  sinds 2006 bijzondere  concerten en avontuurlijke literaire

evenementen. Locatie is de prachtig verbouwde Oud-Katholieke Kerk 't Huis te Poort op de Dam

in  Schiedam.  Een  belangrijk  deel  van  de  programmering  bestaat  uit  oude-muziekconcerten,

uitgevoerd  door  musici  van  wereldklasse.  Zij  treden  graag  bij  ons  op  vanwege  de  prachtige

akoestiek,  het  directe  persoonlijke  contact  met  het  enthousiaste  publiek en de intimiteit  van de

bescheiden maar fraaie kerk. 

Het  project  Cultureel  Programma  2017  is  gestoeld  op de vier culturele pijlers waarop Stichting 't  Huis te

Poort zich richt: (oud-klassieke) concerten, literaire avonden, filmvertoningen en sociale buurtactiviteiten.

In de programmering probeert  het bestuur nadrukkelijk  mengvormen  op te  zoeken tussen deze vier  pijlers

zoals  een  literaire  avond  met  muzikale  omlijsting,  of  een  filmvertoning  met  live  gespeelde  muzikale

begeleiding. Voor jongeren staat in 2017 een muziek LAB i.s.m. de conservatoria van Brussel, Amsterdam of

Den Haag in de planning. 

23



24
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JAARREKENING 2016 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

31 december 2016 31 december 2015
ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa 3.026 4.883
Liquide middelen 165.231 173.500

Totaal activa 168.257 178.383

PASSIVA

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 136.333 150.489
Bestemmingsreserve 27.800 24.375
Bestemmingsfonds Van der List 2.914 2.914

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 1.210 605

Totaal passiva 168.257 178.383

2. Staat van baten en lasten 2016

Baten 

Giften, donaties e.d. 15.000 14.289

Lasten

Verleende bijdragen -23.475 -20.479
Organisatiekosten -2.300 -1.388

Exploitatieresultaat -10.775 -7.578

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.233 2.090
Rentelasten en soortgelijke kosten -190 -197

Som financiele baten en lasten 1.043 1.893
Resultaat -9.731 -5.686

3. Bestemming resultaat

Ten laste vrij besteedbaar vermogen -14.156 -13.575
Ten gunste van bestemmingsreserve 4.425 4.975
Ten gunste van bestemmingsfonds 2.914

-9.731 -5.686
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JAARREKENING 2016 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Toelichting balans
31 december 2016 31 december 2015

Overlopende activa

Voorschotten bijdragen 1000
Te vorderen rente ASN Bank 46 85
Te vorderen rente ABN AMRO 1.187 2.005
Te vorderen dividendbelasting 1.793 1.793

3.026 4.883

Liquide middelen 

ABN AMRO 0601542789 713 3.072
ABN AMRO 0506728676 155.469 161.464
ASN Bank 956740499 9.049 8.964

165.231 173.500
Overlopende passiva

Accountantskosten 1.210 605
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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.

Bestemmingsreserve
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling 
van de stichting zou zijn toegestaan. 

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

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

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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

Sonderdanckstraat 3 - 3116 BS Schiedam 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl

info@gemeenschapsfondsschiedam.nl


