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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.
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Inleiding
In het jaar 2017 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 2017 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. Voor de hierin voorgestelde activiteiten is een weloverwogen financiële steun toegezegd aan 32
aanvragen waarbij er van twee geen gebruik is gemaakt. 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 dat echter ieder jaar afneemt. Enige terughoudendheid in het toe te kennen bedrag
blijft daarom nodig om ook 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 blijven 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 er voor open donaties te
ontvangen waaraan bestedingsvoorwaarden ten aanzien van de doelstelling van besteding zijn
verbonden of waaraan naamgeving op prijs wordt gesteld.

4

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 2017 ontvangen aanvragen is 50. Hiervan zijn er 32 positief beoordeeld, hierbij is van
twee toezeggingen geen gebruik gemaakt. . In het verslagjaar werd voor een totaal van € 31.824,00
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 2017 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
Bart de Leede
bestuurslid (vanaf augustus 2017)
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 Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Van vrijdag 9 tot en met zaterdag 11 juni 2017 vindt het Jeneverfestival 2017 plaats. Het
Jeneverfestival wordt dit jaar o.a. gehouden in de Havenkerk, het Jenevermuseum, Hoogstraat 89,
Molen De Walvisch en in het historisch centrum langs de kade van de Lange Haven, Appelmarkt en
het plein van het Stedelijk Museum Schiedam.

Tijdens dit weekend kunnen de bezoekers weer genieten van jenever, ginproeverijen,
cocktailworkshops, live muziek, lekkere hapjes van diverse foodtrucks en een rijk stuk historie van
de jeneverbranche. Het thema is dit keer “Tasty”!. Een weekend lang draait alles om smaak en de
zintuigen.

Stichting Centrummanagement Schiedam
Sinds 2014 werkt het Centrummanagement samen met diverse partijen om in de binnenstad een
groots feest te organiseren rond Koningsnacht en Koningsdag op 26 en 27 april.
Een vrijmarkt, kinderactiviteiten, straattheater en veel muziek, met dit jaar meer aandacht voor het
onderdeel ‘Live op Straat’. Nieuw is het onderdeel ‘Straattekenen met krijt in 3D’.Op diverse
locaties worden geluidsets geplaatst voor de (amateur) artiesten. Hiermede wordt tegemoet gekomen
aan de wensen van de vele bezoekers aan de binnenstad.

Een breed feest waarbij “alle” straten en pleinen in het centrum betrokken zijn. ‘t Stadserf, Land van Belofte,
Koemarkt, Oude Sluis, Grote Markt, Lange Kerstraat, Dam, Hoogstraat en Broersveld.
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Stichting G1000 Schiedam
G1000 Schiedam organiseert de tweede Schiedamse Burgertop (G1000) op zaterdag 11 maart
2017.Op 27 februari 2016 vond in de Margriethal de eerste Schiedamse burgertop plaats.Dit jaar
vindt het evenement, dat een volle dag duurt, plaats in de grote of Sint Janskerk in het centrum van
Schiedam. Honderden inwoners van Schiedam gaan met elkaar, onder deskundige leiding, in
dialoog over wat er in hun ogen op dit moment belangrijk is voor hun stad. Dit kan elk denkbaar
onderwerp zijn dat de Schiedammer bezighoudt in zijn of haar directe woon-, werk- of
leefomgeving.

Aan het eind van de dag zullen concrete actiepunten op tafel liggen waar ook na de burgertop in
divers samengestelde werkgroepen aan gewerkt wordt. Omdat niemand de agenda bepaalt is dit een
echte burgertop. Bij G1000 ligt het initiatief voor 100% bij de burger, niet bij de gemeente. Als
eerste in Nederland organiseert G1000Schiedam voor het 2e achtereenvolgende jaar een burgertop
voor de inwoners van de stad.

Stichting Yets Foundation
Yets Foundation organiseert voor 40 jongeren van LIFE College een reis naar de United World
Games in Oostenrijk met deelname aan een internationaal basketbalprogramma.
De YETS Foundation heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn
een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden.

YETS implementeert hiervoor het Amerikaanse schoolmodel in Nederland; sportteams op scholen
in aandachtswijken die begeleid worden door een coach die fungeert als rolmodel.
De methodiek richt zich op drie pijlers: sport, onderwijs en sociale integratie. De deelnemende
jongeren trainen op school (momenteel basketbal), eten samen en maken gezamenlijk huiswerk.
Rapportcijfers hebben directe invloed op het wel of niet mee mogen doen aan de trainingen. Ook
worden er activiteiten in de wijk georganiseerd om terug te geven aan de maatschappij en de
horizon van de deelnemers te verbreden. Deze aanpak noemt men de YETS Methodiek en is samen
met een forensisch orthopedagoog van de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld
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Stichting Vrienden van muziekgroep de Erkertjes
De Erkertjes is een muziekgroep van 26 mensen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke
beperking en wordt ondersteund door een muziekdocente en 15 tot 20 vrijwilligers. De groep
bestaat al sinds 2009 maar dankzij de bezuinigingen zou de groep eind 2013 geen voortbestaan
meer hebben. Enkele ouders en vrijwilligers hebben toen een stichting opgericht en die bestaat sinds
januari 2014.

Jaarlijks geven De Erkertjes een optreden tijdens een zomerfestival en op 1 juli 2018 is dit de
achtste keer. Zij treden dan op in het Wennekerpand en krijgen de kans hun talenten en
mogelijkheden te laten zien door het maken van muziek.

Stichting Evenementen Schiedam SEPS
Het Ouderenfestival Schiedam presenteert dit jaar de 14e editie in Theater aan de Schie op 24 april
2017 met een matineeprogramma van 13.00 tot 17.00 uur. De ouderen uit Schiedam wordt een dag
aangeboden waarbij ze nieuwe contacten kunnen leggen op een leuke manier.

Het middagprogramma bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt muzikaal ingevuld door o.a.
Ger Vos en het Rotterdams Opera & Operette gezelschap. In de pauze krijgen de bezoekers een
drankje aangeboden en gaan de wethouders van Schiedam rond met bitterballen. Het tweede deel
wordt ingevuld door o.a. het Louis Swing Orchestra.
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Stichting Kunstalliantie
Kunstalliantie organiseert de 2e editie van Film op 't Erf, een combinatie van muziek, eten en film
en staat in het teken van cinema en sfeer. Drie dagen lang oogt het stadserf als een knus en gezellige
pleinbioscoop met foodtrucks, terrasjes, loungeplekken en live muziek. In een verduisterde
festivaltent kunnen gezinnen 's middags al genieten van het filmprogramma. Ook zijn er beginnende
singer songwriters, afgewisseld met bekendere artiesten te beluisteren.

De tent is 's avonds de plek om te genieten van een kort filmprogramma en een alternatief
filmprogramma. In de avond kan het publiek heerlijk eten op verschillende foodcourts en genieten
van muziek. Elke avond is er een filmprogramma met korte en lange films. Blockbusters en grote
publieksfilms worden gemeden. De toegang is gratis.

Stichting Mooi Werk
Het project “In het wild, locatietheater in de wijk” verbindt Schiedams cultureel erfgoed en
verhalen van Schiedammers in al hun verscheidenheid van nu. Samen met Schiedammers laten drie
theatermakers de stad en haar verhalen zien. Het locatietheater vindt plaats op drie plekken in
Schiedam vanaf 10 juni 2017.
Het belangrijkste doel van dit project is het vergroten van het aantal Schiedammers dat deelneemt
aan cultuur in brede zin. Daarnaast wordt beoogd met dit project de trots van Schiedammers op hun
hun stad te vergroten zodat ze ambassadeurs van hun eigen stad worden.

Iedere voorstelling belicht een andere eigenschap van de Schiedammers. Er wordt een netwerk
gecreëerd van mensen die cultureel betrokken (willen) zijn met Schiedam. Op allerlei gebieden, niet
alleen zang of theater maar ook dans, beeldend en fotografie.
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Stichting Jazzpodium Waterweg
Een weekend lang muziek om in op te gaan, om bij te zingen, om op te dansen, om je door te laten
inspireren. Van 6 tot en met 8 oktober 2017 zijn in Schiedam twintig concerten te horen tijdens
JazzDistillery, The Ultimate Music Weekend. In het decor van het roemrijke jeneververleden van
Schiedam zal een indrukwekkende stoet internationale en nationale musici geschiedenis gaan
schrijven.

Tijdens JazzDistillery borrelt het van de rnuziekstijlen; van de Funky Organizers tot Frank in
Person en van Joseph Bowie tot CaboCubaJazz. Er worden fantastische bands gepresenteerd, maar
ook zijn er workshops van bekende musici, signeersessies en muzikale rondvaarten. Het
festivalterrein is het Schiedamse Doeleplein dat te midden van historische distilleerderijen, de St.
Joris Doele, grachten en molen De Kameel ligt. En natuurlijk zijn er de lekkerste hapjes en drankjes
te verkrijgen op het gezellige foodplein.

Stichting Van het Park
De Plantage is de locatie voor “De nacht van het 250-jarige Park”, het oudste stadspark van
Nederland. Het park is de grootste groene ruimte in de binnenstad en heeft door de eeuwen heen
haar functie als sieraad voor de stad kunnen behouden. Vanwege dit 250 jarig bestaan wordt in dit
evenement de rijkdom aan verhalen, anekdotes, bijzondere bewoners en gebouwen uit het verleden
tot leven gewekt. Hiertoe verbeelden kunstenaars die geschiedenis met licht, geluid en projectie.

Het 250 jarig bestaan wordt gevierd met 3 evenementen die een duidelijk eigen karakter hebben.
Proef!De Plantage, een cultureel foodfestival op 10 en 11 juni. De Nacht van het 250-jarige Park,
een kunstmanifestatie in Zomersfeer op zaterdag 2 september. En het K.bouterfestival, een
sprookjesachtig festival voor jong en oud van 12 tot 15 oktober.
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Stichting Apollo Toneel
Op 3,4 en 5 november 2017 speelt Apollo Toneel de voorstelling “Vrouw met de baard” in Ruimte in
beweging, Boterstraat 81, Schiedam.
De vrouw met de baard gaat over de grote liefdes, tragische gebeurtenissen, en uiteindelijk probeert iedereen
er wat van te maken. Het is een prachtig romantisch toneelstuk, waarin alles kan gebeuren zoals dat in het
werkelijke leven kan gebeuren.

Apollo Toneel is een Schiedamse stichting met als doel het bevorderen van de amateurtoneelkunst
in de ruimste zin des woords. Jaarlijks wordt door Apollo Toneel onder leiding van een
professioneel regisseur een toneelvoorstelling gepresenteerd met als doel het verder ontwikkelen
van de spelers en het promoten van het amateurtoneel.

Stichting Muzikaal Schiedam
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2017 vindt voor het derde jaar op een rij Muziek op het
Water plaats. Dit keer niet het op water van de Oude Sluis, maar in plaats daarvan wordt er gespeeld
en gedobberd in de eveneens sfeervolle Korte Haven. Wat hetzelfde blijft: twee avonden genieten
van gratis muziek, vanaf de kade of uiteraard vanuit een boot(je). À la het Amsterdamse
Prinsengrachtconcert, maar dan in het klein. En natuurlijk op z’n Schiedams.

Net als vorig jaar verzorgen het harmonieorkest van muziekvereniging Sint-Radboud en het
Promskoor op vrijdagavond een speciale editie van Schiedam Proms: een muzikaal feest met pop én
klassiek, met hits van toen en nu.
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Stichting Intorno Ensemble
Boeiend concert met als titel: Erasmus:brieven aan Luther.
Dit jaar, 2017, is het Lutherjaar. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn
95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg . Deze haast mythische
gebeurtenis en de uitwerking hiervan wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat
we nu 'protestantisme' noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.
Een belangrijk en bekend onderdeel van dit proces is de pennenstrijd tussen Luther en Erasmus.

Dit kroonjaar is voor INTORNO aanleiding voor het produceren van een concert. Hierbij staat de
pennenstrijd tussen Erasmus en Luther centraal. In het concert/muzikale voorstelling worden
fragmenten uit brieven van Erasmus aan Luther voorgelezen omlijst met renaissance muziek van de
Nederlandse school. Denk daarbij aan muziek van componisten als Jacob Obrecht en Josquin des
Prés. De teksten van Luthers hand worden gebruikt in nieuw gecomponeerde muziek in renaissance
stijl. Deze muziek werd gecomponeerd door Marco Kalkman. Janneke Franken regie.

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 op 18 november 2017wederom 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 Westvest 90
Stichting Westvest 90 is opgericht met als doel de monumentale Westvest90-kerk in stand houden.
Het gebouw, gebouwd in 1909, behoort tot de parels van de Schiedamse binnenstad. De stichting
Westvest 90 initieert en organiseert culturele en maatschappelijke evenementen in dit gebouw, met
name de jaarlijkse concertserie die inmiddels naam en faam heeft verworven. Door de prachtige
akoestiek voor kamermuziek kan de kerk ook verhuurd worden voor cd opnamen.

Kinderfestival op 17 en 18 februari 2018. Op zaterdag 17 februari 2018 treedt Het Wervelwind
Ensemble twee maal op voor de hele kleintjes (1- 4 jaar) en hun (groot)ouders, met - wegens groot
succes - nogmaals het programma Zwier, een tekstloze voorstelling waarin de kracht van de muziek
en de vertelkunst van de beweging centraal staat.
En op zondag 18 februari 2018 is er het familieconcert 'Mr Luca' Jazz voor kinderen ~ voor de hele
familie vanaf 4 jaar. Een schitterende, fantasievolle kindervoorstelling met briljante muziek!!

Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch Erfgoed Nederland
De stichting wil kennis verspreiden over het erfgoed van het Nederlands-Caribische verleden en
mensen ondersteunen in hun bewustzijn over die geschiedenis en de relatie tot hun hedendaags
omgeving en identiteit.
Bij het herdenken van het slavernijverleden staat voor Curaçaoënaars het herdenken van het verzet
tegen het slavernijsysteem centraal. De bekendste verzetsstrijder is Tula. Maar er waren meer
opstanden, zoals de weinig bekende opstand die in 1716 plaatsvond op plantage Santa Maria. Tula’s
strijd vond plaats in augustus 1795. De opstandelingen van Santa Maria werden op 9 november
1716 ter dood gebracht.

De Tula Tafel activiteit vindt plaats in november : verdiepingsbijeenkomst waar wordt stilgestaan
bij het slavernijverleden door het verrichten van verschillende symbolische handelingen voor,
tijdens en na een maaltijd. Schiedammers van verschillende achtergronden en etniciteiten komen
samen om meer te weten te komen over het gezamenlijke koloniale verleden, elkaar (beter) te leren
kennen, te praten over hoe zij dat verleden ervaren en de invloed die het op het heden heeft. De
bijeenkomst is gericht op het vieren van de vrijheid, het herdenken van de dappere strijd die
gevoerd is tegen het slavernijsysteem, en het nadenken over identiteit. Wat dragen we met ons mee
van dat verleden? Wat willen we behouden? Wat willen we transformeren, achter ons laten?
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Stichting Suikerzoet Filmfestival
De dertiende editie van het Suikerzoet Filmfestival vindt dit jaar plaats van donderdag 16
november tot en met zondag 19 november 2017. Tijdens dit gezelligste en grootste gratis
filmfestival van Nederland, worden er vier dagen lang meer dan 100 films vertoond.
Elk jaar bestaat het programma uit internationale en nationale producties met een dwarsdoorsnede
uit het aanbod van feelgood- en dramafilms. Daarnaast zijn er exposities, er is live muziek en zijn er
dansvoorstellingen.

Daarnaast is deze presentatie een bijzondere promotie van de stad Schiedam
Het evenement zet Schiedam goed op de kaart, is vrij van entreegeld en wordt met ongeveer 10.000
bezoekers zeer goed bezocht. Door de films te vertonen op bijzondere plaatsen waar men mogelijk
nooit komt krijgt het publiek een ander en vollediger beeld van de Stad Schiedam.

Stichting Vrienden van Muziekgroep de Erkertjes
De Erkertjes is een muziekgroep van 27 mensen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke
beperking en wordt ondersteund door een muziekdocente en ongeveer 20 vrijwilligers. De groep
bestaat sinds 2009 en bestaat door de inzet van ouders en vrijwilligers die hiertoe de stichting
hebben opgericht. Jaarlijks geven De Erkertjes een optreden tijdens een zomerfestival. Het festival
“Met inzet & plezier ons doel bereikt” wordt gepresenteerd op zaterdag 30 juni 2018 in het
Wennekerpand. Zij kunnen hun talenten en mogelijkheden laten zien met dit optreden.

Het festival “Met inzet & plezier ons doel bereikt” wordt gepresenteerd op zaterdag 30 juni 2018
in het Wennekerpand. Zij kunnen hun talenten en mogelijkheden laten zien met dit optreden.
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Muziekvereniging St. Radboud Schiedam
Het ‘Concert aan de Schie’ 2018 op zaterdag 9 juni door muziekvereniging Sint Radboud is gewijd
aan een van de mooiste composities van de Nederlandse componist Johan de Meij: de 1e symfonie
Lord of the Rings. De Meij componeerde dit werk voor symfonisch blaasorkest begin tachtiger
jaren naar de gelijknamige trilogie van J.R.R. Tolkien. De symfonie bestaat uit vijf afzonderlijke
delen, die ieder een figuur of een belangrijke episode uit het boek illustreren.

Het orkest van Sint Radboud o.l.v. Martijn Krijnen voert deze fantastische symfonie uit in de
prachtige akoestiek van de Grote of St.Janskerk in Schiedam. De muziek wordt begeleid door een
verhaal, verteld door Frans Limburg en van live beelden voorzien door zandtovenaar Gert v.d.
Vijver. Gert is een veelzijdig kunstenaar en is met zijn zandtekeningen vaak te gast in tvprogramma’s en kerstshows.
In het voorprogramma speelt het leerlingenorkest van Sint Radboud o.l.v. Richard Vrijhoef o.a.
delen uit de Peer Gynt Suite van Edvard Grieg.

Stichting Voedselbank Schiedam
Na het grote succes van het kerstdiner in 2016 voor de cliënten van de voedselbank Schiedam in de
Grote of Sint Jans Kerk wordt dit in 2017 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.
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Stichting Muziektheater Eccola
Stichting Muziektheater Eccola wil een podium zijn voor getalenteerde kinderen, jongeren en jong
volwassenen, middels het geven van workshops en voorstellingen. Samenwerking met
verenigingen, instellingen en scholen zijn hierbij van groot belang. Muziektheater Eccola maakt
kwalitatief hoogwaardig muziektheater om mensen te raken, te ontwikkelen en te verbinden.

Eccola start in januari 2018 met de uitvoering van “Onze Weesjongen”. Een bijzonder project
waarbij kinderen en jong volwassenen aan de hand van het scenario gebaseerd op het boek
Kruimeltje en aangevuld met liedjes uit de gelijknamige musical ieder met zijn talent de
mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen op het gebied van zang en toneel. De voorstelling wordt
gehouden op zondag 22 april 2018 in het Theater aan de Schie.

Badmintonclub The Smashing Fellows
The Smashing Fellows is de badmintonclub van Schiedam. Al 60 jaar is elke badmintonner
welkom, ongeacht leeftijd of niveau. Ter gelegenheid de viering van het 60-jarig jubileum zijn er tal
van activiteiten en is 4 november 2017 het jubileumfeest. Ter afsluiting van dit feestjaar is er voor
de jeugd een uitdagend spel georganiseerd op 9 juni 2018.

Tijdens dit spel “Wie heeft de trainer ontvoerd” voeren kinderen in groepjes opdrachten uit en
lossen raadsels op om er zo achter te komen waar de trainer gebleven is en wie de daders zijn. De
opdrachten worden in Schiedam uitgevoerd en een goede samenwerking om de opdrachten en
raadsel uit te voeren zal leiden naar een prijs voor het winnende team. Na afloop zal met de trainer
een broodje worden gegeten om zijn vrijlating te vieren alsook het einde van het jubileumjaar.
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Stichting Bijen en Wilgen
Wereldwijd is er een zorgwekkend verhoogde bijensterfte. Van de verschillende oorzaken daarvan
is de meest verwoestende de Varroamijt. Een piepkleine parasiet die zich voortplant in het “broed”
van honingbijen.
Bijen zijn nodig voor ons ecosysteem. Wanneer er niet genoeg bijen zijn om onze gewassen te
kunnen bestuiven zullen er soorten uitsterven. Onze natuur verschraalt en er zal voedselschaarste
ontstaan.

De stichting spant zich in voor het voortbestaan van de bijen met een bijzondere adoptie van een
bijenvolk in een bijenkast. Hiermee wordt op een aansprekende manier aandacht gevraagd voor het
voortbestaan van de bijen. De kast krijgt verschillende locaties zoals het Stedelijk Museum en de
Bibliotheek Schiedam.

Koninklijk Schiedams mannenkoor Orpheus
Orpheus een van de langst bestaande mannenkoren van Nederland en de oudste culturele vereniging
van Schiedam organiseert een jaarlijks Kerstconcert op zaterdag 23 december 2017 in De Ark,
samen met de Rijnmond Jeugdband en Rijnmondband 3 van Schiedam en dirigent en sopraan
Annelies Prins.

er geen bijtjes zijn, komen er ook steeds mi bloemetjes.
Naast het kerstconcert treedt Orpheus op met de kerstsamenzang in het Jacobsgasthuis en in Huize
Frankeland.
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Stichting 't Huis te Poort
In de afgelopen jaren heeft Stichting 't Huis te Poort laten zien dat een muziekprogramma van hoge
kwaliteit in een sfeervolle omgeving voldoende publiek trekt. De serie met muziek uit de
renaissance en barok worden aangevuld met evenementen waarbij muziek gecombineerd wordt met
film en literatuur.

Hoogtepunten zijn ondermeer het concert van de beroemde Italiaanse zanger Marco Beasley en de
avond waarop Frédérick Haas deel II van het Das wohltemperierte Clavier integraal ten gehore
bracht op een op zijn uiterst zeldzame Hemsch klavecimbel uit 1751.

Stichting De Stokerij Schiedam
In co-productie met De Stokerij Schiedam brengt Theater aan de Schie met Kleine Sofie en Lange
Wapper een eigen kerstvoorstelling tot leven. Een muzikale familievoorstelling. Voor deze
kerstvoorstelling gaan De Stokerij en Theater aan de Schie spelen met o.a. Anne Rats, Yorick Zwart
en Kenneth Herdigein naast lokale amateurspelers, -muzikanten, basisschoolleerlingen en lokale
ondernemers. Een voorstelling voor en met Schiedammers.

Wat als je altijd in bed ligt omdat je heel ziek bent? Wat maken kinderen buiten allemaal mee? En
wat gebeurt er eigenlijk als je doodgaat? Kleine Sofie wil dolgraag weten Wat Er In Het Leven Te
Koop Is. Samen met de poppen in haar kamer, die tot leven zijn gekomen gaat Sofie op zoektocht.
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Stichting de Schiedamse Molens, Nico van der List
Op zaterdag 2 mei 2015 overleed Nico van der List. Enige weken voor zijn overlijden heeft hij de
wens uitgesproken om bij zijn uitvaart i.p.v. bloemen een donatie te schenken welke door
tussenkomst van het Gemeenschapsfonds ten goede zou komen voor de realisatie van een moestuin
bij de Babbersmolen te Schiedam. De oogst van deze moestuin is voornamelijk bestemd voor de
voedselbank.
In overleg met zijn echtgenote is het totaal gedoneerde bedrag aan Stichting de Schiedamse Molens
toegezegd ter realisatie van die moestuin.
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JAARREKENING 2017
EN
ACCOUNTANTSVERKLARING

21

JAARREKENING 2017 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

7.500
2.313
145.460

3.026
165.231

Totaal activa

155.273

168.257

124.772
25.470
2.914

136.333
27.800
2.914

2.117

1.210

155.273

168.257

14.955

15.000

Verleende bijdragen
Organisatiekosten

-25.740
-3.438

-23.475
-2.300

Exploitatieresultaat

-14.223

-10.775

520
-188

1.233
-190

332
-13.891

1.043
-9.731

-11.561
-2.330
-13.891

-14.156
4.425
-9.731

PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds Van der List
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva
2. Staat van baten en lasten 2017
Baten
Giften, donaties e.d.
Lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som financiele baten en lasten
Resultaat
3. Bestemming resultaat
Ten laste vrij besteedbaar vermogen
Ten laste van bestemmingsreserve
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JAARREKENING 2017 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Toelichting balans

31 december 2017

31 december 2016

Vorderingen
Nog te vorderen donaties

7.500

Overlopende activa
Te vorderen rente ASN Bank
Te vorderen rente ABN AMRO
Te vorderen dividendbelasting

15
505
1.793
2.313

46
1.187
1.793
3.026

4.709
131.656
9.095
145.460

713
155.469
9.049
165.231

2.117

1.210

Liquide middelen
ABN AMRO 0601542789
ABN AMRO 0506728676
ASN Bank 956740499
Overlopende passiva
Accountantskosten
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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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ACCOUNTANTSVERKLARING
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Secretariaat :
Rietkraag 16 – 3121 TB Schiedam
www.gemeenschapsfondsschiedam.nl
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
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