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Inleiding    
In het jaar 2018 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 2018 is binnengekomen is  46.  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 28 aanvragen. 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.  
 
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:  
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 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 2018 ontvangen aanvragen is 46. Hiervan zijn er 28 positief beoordeeld en 18 
afgewezen. In het verslagjaar werd voor een totaal van  € 31.000,00 aan bijdragen toegekend.  
Voor de continuïteit van het Fonds zijn giften, schenkingen en/of legaten zowel van particulieren als 
bedrijven absoluut noodzakelijk.   
 
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 2018 opgenomen. 
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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. 
 
Om zoveel mogelijk relevante projecten te kunnen ondersteunen is in principe het maximum toe te 
zeggen garantiesubsidiebedrag € 2.000,- per project. 
 
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 

 Jan-Anne Boswinkel secretaris 
 Jeroen de Vos  penningmeester 
 Dolf Jaeger         bestuurslid 
 Ernst Pols          bestuurslid 
 Hans van der Sloot       bestuurslid 
 Reinier Scheeres         bestuurslid 
 Bart de Leede         bestuurslid 
 Marinda Verhoeven     bestuurslid (vanaf augustus 2018)  

 
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 Apollo Toneel  
Op 24 februari 2018 organiseerde Apollo toneel samen met Utile Dulci en theatergroep KNAP het 
Eenakterfestival 2018! Vanwege het 50-jarige bestaan van Apollo toneel werden eenakters gespeeld 
die al eerder zijn opgevoerd door Apollo toneel. 
 

 
 

Tot 2003 werd regelmatig door “Schat” (Schiedams amateur theater) eenakterfestivals georganiseerd 
waarbij Apollo altijd van de partij was. Na het opheffen van Schat is deze traditie in Schiedam 
opgehouden. Apollo wil met dit initiatief kijken of er voldoende draagvlak is bij de verschillende 
amateurgezelschappen om hier weer nieuw leven in te blazen en hier een jaarlijks terugkerend 
evenement van te maken, omdat de mening is dat dit initiatief bijdraagt aan de ontwikkeling van het 
amateurtoneel in Schiedam en mensen op een laagdrempelige manier in contact brengt met cultuur. 
 
 
Stichting Rolantino’s 
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van muziekuitoefening door gehandicapten en voorts al 
hetgeen het een en ander hier rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. Alles in de ruimste zin van het woord. 
 

 
 

Het project Muziek en Handicaps: “Wij gaan ervoor” wil laten 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. Mensen met een handicap laten zien, dat zij 
muzikale kwaliteiten hebben. Muziek en handicaps 2018 is 3 november gehouden in Het Theater 
aan de Schie te Schiedam.  
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Stichting Stedelijk Museum Schiedam 
Het Stedelijk Museum Schiedam wil van betekenis zijn voor álle Schiedammers en de Schiedamse 
historie inzetten om verbinding te leggen tussen bewoners en mensen van buiten de stad en tussen het 
heden en het verleden. Daarvoor is voor 2018 een bijzonder project gedefinieerd onder  
de titel Wij waren De Gusto - Foto's van Cas Oorthuys, te zien van 3 februari tot en met 15 april 
2018.  

 
 

Het gaat om de Werf Gusto door de ogen van de bekende Nederlandse fotograaf Cas Oorthuys. De 
tentoonstelling blikt - precies 40 jaar na het sluiten van de scheepswerf - terug op het leven uit een 
dag van een havenarbeider. Het project is een samenwerking met de Stichting Erfgoed Werf Gusto 
en het Nederlands Fotomuseum.  De foto's en herinneringen van arbeiders zullen bijdragen aan het 
bewustzijn over de inzet van velen die ten grondslag ligt aan de stad van nu.  
 
 
Stichting Centrummanagement Schiedam 
Sinds 2014 werkt het Centrummanagement samen met diverse partijen om in de binnenstad ook een 
groots feest te organiseren rond Koningsnacht en Koningsdag. Dit terugkerende evenement in de 
binnenstad van Schiedam wordt door ondernemers en bezoekers zeer gewaardeerd. Koningsnacht en 
Koningsdag 2018 is een lustrum, want het is de vijfde keer dat het Koningsfeest groots gevierd gaat 
worden in het centrum van Schiedam. 
 

 
 

Ook dit jaar zal er weer een groot feest georganiseerd worden in de Grote kerk. Het is een echt 
Hollands feest waarbij de bezoekers getrakteerd worden op goede artiesten en bands. Naast een 
vrijmarkt, live talentvolle artiesten op verschillende locaties, coverbands op de Grote Markt en 
Straattheater op de Hoogstraat en Broersveld is er genoeg om van te genieten. Door het open karakter 
en het gratis aan te bieden aan de bezoekers ontstaat er een continue stroom van bezoekers door het 
centrum, waardoor een ieder zich maximaal kan profileren.  



9 

Stichting Stolpersteine Schiedam 
Stolpersteine is van een 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 Stichting Stolpersteine Schiedam bestaat in 2018 vijf jaar. Reden om een groot educatief traject 
aan te bieden aan het Schiedamse onderwijs met als titel “Oorlog in mijn buurt” om kinderen op een 
laagdrempelige manier kennis te laten maken met het Schiedams oorlogsverleden. Ook een film- en 
muziekvoorstelling Di Gojim maakt de geschiedenis tastbaar en invoelbaar. Vervolgens wordt op 14 
mei 2018 een nieuwe reeks Stolpersteine gelegd in Schiedam-Oost. 
 
 
Stichting Evenementen Promotie Schiedam SEPS 
Voor het Ouderenfestival, alweer de 15e editie, wordt de ouderen uit Schiedam en omgeving een dag 
aangeboden waarin ze even uit hun dagelijkse omgeving worden gehaald. Door ze mee te nemen naar 
een gezellig middagje weg kunnen de ouderen op een leuke manier nieuwe mensen ontmoeten en 
genieten van een middag vol gezelligheid.  
 

 
 

De setting van het Ouderen Festival is geheel informeel. De ouderen kunnen naast muziek, hapjes en 
drankjes ook een rondje maken over een minibeurs. Op de beursvloer kunnen zij informatie krijgen 
over verschillende organisaties die meewerken aan het Ouderen festival, die voornamelijk gericht 
zijn op ouderen. 
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Stichting Yets Foundation 
De Stichting YETS Foundation zet sport in als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun 
ontwikkeling en te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap en deze daardoor te 
versterken. 

 
 

Het tweedejaars team van het project op het Lentiz LIFE College gaat begin juni naar het EuroBasket 
toernooi in Amiens (Frankrijk). Voor deze kinderen die niet gewend zijn op vakantie te gaan, zijn 
deze reizen niet alleen onvergetelijke momenten, maar vooral ook leerzame ervaringen. Voor het 
eerst verlaten ze voor heel even hun eigen milieu en komen in een volledig nieuwe omgeving terecht. 
Hierdoor worden zij gedwongen om zelfstandiger te worden, contacten aan te gaan met nieuwe 
mensen en culturen, en zich zelf beter te leren kennen. Ze krijgen het gevoel er toe te doen en weer 
mee te tellen. 
 
 
Stichting Proef de Plantage! 
Proef! de Plantage is in 2017 voor het eerst georganiseerd, ter ere van het 250-jarig jubileum van het 
Schiedamse stadspark, op initiatief van twee oud-Plantagebewoners die opgroeiden aan het park. Na 
het succes van deze editie, met 3000 bezoekers, is besloten tot een tweede editie: op 9 en 10 juni 
2018. 

 
 

Het betreft een tweedaags regionaal evenement met culturele programmering, bijzonder eten & 
drinken en activiteiten die gericht zijn op het ontdekken van het oudste stadspark van Nederland: De 
Plantage. Het evenement vindt buiten plaats in een groot deel van het park, waarbij beide dagen 
aantrekkelijk zijn voor zowel omwonenden, als bezoekers uit de hele regio en gezinnen met kinderen. 
Het programma bestaat uit muziek, kunst, poëzie, jazz, food-ondernemers, proeverijen, workshops of 
activiteiten in samenwerking met lokale makers & ondernemers. 
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Muziekvereniging Sint Radboud 
De muziekvereniging Sint Radboud is diep geworteld in het Schiedamse sociale en culturele leven. 
Al meer dan 125 jaar levert de vereniging een bijdrage aan verschillende culturele bijdragen in de 
stad en vormt voor veel bewoners in Schiedam en omstreken een mogelijkheid tot ontspanning door 
haar actieve verenigingsleven.  
 

    
Het instrumentenbestand van de muziekvereniging Sint Radboud is tijdens een periode van vele Jaren 
opgebouwd. Vanwege veranderende behoeften door o.a. aanwas van (jonge) leerlingen, 
veranderingen in de bezetting van het groot orkest en de vraag om speelgemak door (gevorderde) 
amateurs, is er een noodzaak om op korte termijn het instrumentbestand te optimaliseren. Een aantal 
instrumenten dient te worden vervangen of te worden aangeschaft; de overige instrumenten kunnen 
na een revisie of onderhoudsbeurt weer worden gebruikt. 
 
 
Stichting Ipse de Bruggen 
De Stichting Ipse de Bruggen is een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. . Op de Locatie Gaardenpad in Schiedam hebben zij 4 woningen en een dagbesteding met 
9 groepen. Er wordt zorg geboden aan een diverse groep cliënten met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking en bijkomende psychiatrische/gedragsproblematiek. Dagelijks zijn er 70 
cliënten die de dagbesteding bezoeken. 

 
 

25 mei wordt een zomerfestijn georganiseerd waarbij cliënten deel kunnen nemen aan een breed scala 
aan activiteiten. Omdat de locatie op openbaar terrein is gelegen kunnen ook buurtbewoners deze dag 
deelnemen aan het zomerfestijn, om zodoende ook meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren 
en mogelijk meer buurt bewoners enthousiast te maken om vrijwilliger te worden op onze locatie. 
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Stichting Suikerzoet Filmfestival 
Film op ‘t Erf 2018 staat in het teken van cinema en sfeer. Drie dagen lang zal het stadserf ogen als 
een knus en gezellig pleinbioscoop met foodtrucks, terrasjes, loungeplekken en livemuziek. Elke dag 
zijn er op het podium beginnende singer songwriters te beluisteren. Jonge muzikanten krijgen de kans 
om te laten zien wat ze kunnen. Afgewisseld met wat bekendere artiesten. Elke avond zal er op het 
hoofdscherm een filmprogramma zijn met korte films en lange films. De programmering zal 
verrassend zijn. Blockbusters en grote publieksfilms worden gemeden. De films zullen inhoudelijk 
en cinematografisch aantrekkelijk zijn. 
 

  
 
 
Stichting De Stokerij 
Theatergezelschap De Stokerij Schiedam brengt geëngageerd, vernieuwend, inclusief, rauw en 
toegankelijk stadstheater in Schiedam, met een uitgestoken hand naar iedereen in de stad. De Stokerij 
ziet het als haar taak om volwassenen met een passie voor toneel en kinderen die niet als 
vanzelfsprekend deelnemen in het jeugdtheateraanbod toch in aanraking te laten komen met 
toneelbeoefening op hoog niveau. 
 

 
 

In 2018 geeft De Stokerij opnieuw het woord aan de Schiedammers. In Oh Ha Joh Hoezo Dan 2: 
Soul/Food hoort u verhalen van Schiedammers met een migrantenachtergrond, Schiedamse 
statushouders en ‘geboren’ Schiedammers. Tien spelers, letterlijk uit de samenleving geplukt, 
vertellen over de cultuurclash maar bovenal gaan de verhalen over ‘thuis’. De voorstelling is een 
lappendeken van verhalen, in verschillende talen, getolkt en vertolkt door De Stokerij, nieuwe en 
oude Schiedammers en waar nodig een tolk. 
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Stichting Mooi Werk 
De Stichting Mooi Werk organiseert samen met de gemeente Schiedam Iktoon, waarin Schiedamse 
kunstenaars een belangrijke speler zijn. Het gaat om het laten zien van hun talenten en kunsten; 
daarnaast gaat het om elkaar te ontmoeten, inspireren, kennismaken met verschillende disciplines, 
identificeren en verbinden. Mooi Werk heeft hierin een faciliterende en sturende functie.  
 

           
 

Uitgangspunt voor deze editie van IK TOON was om de hele maand juni te gebruiken om diverse 
activiteiten van de kunstenaars en verenigingen zichtbaar te maken voor alle Schiedammers in de stad 
en het af te sluiten met een prachtig weekend op zaterdag 23 en zondag 24 juni in een voormalig 
schoolgebouw in Schiedam. In het schoolgebouw bestaande uit 12 lege klaslokalen en een grote aula 
hebben allerlei activiteiten plaatsgevonden.  
 
 
Stichting Evenementen Promotie Schiedam SEPS   
Gedurende de maanden november en december is Sinterklaas onderwerp van gesprek in Schiedam. 
Zowel de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten op 17 november als de activiteiten in het 
Sinterklaaspaleis zijn in 2018 weer drukker bezocht dan voorgaand jaar. En dit alles met de 
medewerking van zo’n 250 vrijwilligers.  
 

           
 

De intocht van de Sint vond ook dit jaar plaats op diverse locaties, verspreid over de stad. Onder 
begeleiding van historische schepen zette Sinterklaas tezamen met zijn Pieten om exact 12.00 uur 
voet aan wal en werd de Sint welkom geheten door Burgemeester C. Lamers en na dit welkom gingen 
de Sint en de Burgemeester langs de wachtende kinderen om handen te schudden. Wat later werd 
weer ingescheept om naar de binnenstad van Schiedam te varen en arriveerde Sint met zijn Pieten op 
de prachtige Lange Haven ter hoogte van de Havenkerk. De volgende stop voor de Sint in zijn 
prachtige koets is de Mgr. Nolenslaan voor een bezoek aan de wijk Nieuwland. Om 15.30 uur volgde 
de officiële ontvangst van Sinterklaas op het oude stadhuis op de Grote Markt werd de sleutel van 
zijn tijdelijke paleis in het Stedelijke Museum aan Sinterklaas overhandigd.  
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Stichting Apollo Toneel 
In 2018 bestaat Stichting Apollo Toneel 50 jaar en dat wordt gevierd met een speciale productie. It's 
a Wonderful Life is een Amerikaanse komedie/dramafilm uit 1946, van de regisseur Frank Capra, 
geproduceerd door zijn eigen bedrijf Liberty Films. De film wordt weleens de beste ooit genoemd. 
 

 
 

Het stuk is in Nederland nooit als toneeluitvoering vertoont. Hierdoor was er ook geen Nederlandse 
toneelbewerking aanwezig. Vanuit het Engelse filmscript zijn de teksten vertaald en bewerkt voor 
toneeluitvoering. Omdat Apollo  de laatste jaren meer spelers heeft gekregen was het belangrijk een 
stuk te kiezen waarin alle spelers goed tot hun recht konden komen. Daarnaast is het stuk nog steeds 
actueel: de man die zijn eigen wensen opzij zet voor het belang van de gemeenschap tegenover de 
man die uit is op macht en bezit ten koste van anderen. 

 
 

Stichting Multicultureel Schiedam 
2018 is een bijzonder jaar voor Schiedam en Nederland, vanwege de viering van 50 jaar migratie 
tussen Nederland, Turkije, Marokko en andere bevolkingsgroepen die in Schiedam zijn komen 
wonen.  In het Vijftig jaar migratie Festival 2018 staat de verdere kennismaking van de diverse 
culturen met elkaar centraal. Van autochtone Schiedammers tot Schiedammers met een migratie 
achtergrond. We willen door middel van het festival bijdragen aan een verdere kennismaking in de 
meest brede zin namelijk, kunst en cultuur, muziek, film en literatuur.  

 

 
 
Voor kinderen organiseren we naast het grote festival een speciaal kinderfestival. Doel ervan is hen 
te vertellen hoe hun voorouders naar Nederland zijn gekomen, wat ze hebben gedaan en hoe ze 
hebben geleefd. Waarom zijn ze vertrokken vanuit hun thuisland naar dit nieuwe land Nederland. Zo 
georganiseerd dat kinderen en jongeren dit kunnen begrijpen en dat ze er plezier aan beleven. Met 
een fijne ervaring is nieuwe informatie het beste te onthouden.   



15 

Sportvereniging C&F.C. Hermes-DVS 
HERMES-DVS is één van de oudste verenigingen van Nederland. Een vereniging met meerdere 
sporten, cricket, voetbal, squash en rugby. Hermes-DVS verhuist eind 2018 naar een andere locatie 
binnen sportpark Harga. Het park en de accommodatie zullen de gehele dag toegankelijk zijn.  
 

    
 

Naast de basisvoorzieningen zoals sportvelden, trimpaden, outdoor fitnesstoestellen en clubhuis, is 
de wens een accommodatie aan te bieden die méér biedt dan basiskwaliteit, teneinde het park 
voortreffelijk te laten aansluiten bij de maatschappelijke wensen van de nieuwe bewoners van het 
Hargapark, de overige Schiedammers en de Vlaardingse buren. Zo is behoefte aan een aantal 
duurzame zitbanken, welke zullen worden geplaatst langs de sportvelden.  
 
 
Stichting Jenevermuseum 
Het jaarlijkse Nederlands Jeneverfestival Schiedam is een zeer gewaardeerd en goed bezocht festival. 
Helaas kon het Jeneverfestival in 2018 niet doorgaan in verband met de renovatie van de Havenkerk 
en is gezocht naar een andere oplossing. 
 

   
 

Door het programma van de Lange Havendag te combineren met de randprogrammering van het 
Jeneverfestival is een nieuw zomers concept ontstaan: Zomerfeest Lange Haven 2018, met het thema 
“GinFever”. Bij GinFever draait het om cocktails en genieten van de nazomer. 
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Stichting Concours Schiedam 
De Stichting Concours Schiedam organiseert jaarlijks het Concours Schiedam. Het Concours 
Schiedam staat landelijk goed aangeschreven. Het aantal aanmeldingen voor het concours Schiedam 
is zo groot, dat het een zeer goed gevuld  en gevarieerd programma zal zijn, waarin gerenommeerde 
korpsen uit het gehele land zullen strijden om promotie naar een hogere klasse. 
 

 
 

De deelnemende groepen (dit jaar 24) zijn afkomstig uit alle delen van Nederland en strijden op 
concerterend, marcherend en/of showgebied voor promotie naar een hogere afdeling of om een 
beoordeling te krijgen over hun huidige niveau. 
 
 
Stichting De Stokerij 
In december 2018 gaat “De Heksen”, naar het boek van Roald Dahl als coproductie van De Stokerij 
en Theater aan de Schie in première. Na “Kleine Sofie en Lange Wapper” vervolgt het 
stadsgezelschap van Schiedam de traditie van een theatervoorstelling die meer is dan alleen dat: een 
belevenis waaraan naast 10 professionele krachten, 70 Schiedamse vrijwilligers boven de 18 jaar en 
50 vrijwilligers uit de regio onder de 18 jaar werken (o.a. de talenten van De Jonge Stokerij). Tevens 
wordt met 15 lokale partners samengewerkt, zoals de Bibliotheek Schiedam, Stadsvilla Mout, Eetcafé 
het Stadserf e.a. 
 

        
 

Dit wordt een muzikale familievoorstelling die voor en tijdens de kerstperiode gespeeld zal worden. 
De Stokerij wil een verhaal vertellen over liefde en vriendschap, het overwinnen van je angsten, de 
kinderlijke onschuld versus de boze (lees: volwassen) buitenwereld en bovenal: de keuze om te zijn 
wie je wilt zijn. Er spelen per voorstelling 15 Schiedamse kinderen van de Jonge Stokerij mee en 20 
amateurspelers, lokaal en uit het hele land. 



17 

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.  
 

  
 

Specifiek wordt ook de aandacht gegeven aan de kinderen, waaronder specifiek het Kinderfestival 
dat in januari 2019 gehouden zal worden. Dit Kinderfestival wordt voor de 4e keer georganiseerd met 
doel (zeer) jonge kinderen in contact te brengen met klassieke muziek.  
26 januari Alle Hoeken van de Kamermuziek met Kras, een muziekvoorstelling zonder woorden voor 
de allerkleinsten met (groot)ouders; 27 januari Calefax Rietkwintet met voorstelling Zeven Sloten 
voor de hele familie v.a. 4 jaar. Nieuw is de Kerstvoorstelling Het Boompje (15 dec) voor kinderen 
3-6  jaar en (groot)ouders. 
 
 
Stichting Suikerzoet Festival 
Voor de veertiende keer op rij wordt het Suikerzoet Filmfestival in Schiedam georganiseerd. Dit jaar 
valt het festival op 15 t/m 18 november. 4 dagen, 135 speelfilms en korte films en een aantal 
filmklassiekers. Het Suikerzoet Filmfestival is voor iedereen gratis en speelt zich af tegen een 
achtergrond waarop de Franse cineasten patent hebben en waarop Hollywood jaloers zou zijn: de 
historische binnenstad van Schiedam, waar de hoogste molens van de wereld bepalen de skyline. 
Binnen die plaatselijke grachtengordel doet een tiental van de meest markante monumenten dienst 
als gratis gelegenheidsbioscoop. 
 

 
 
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. 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.  
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Liduina Basiliek 
De singelkerk, ingebruik genomen in 1881, werd op 18 juni 1990 door paus Johannes Paulus II tot 
basiliek verheven en heet vanaf toen: Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw 
Rozenkrans. In de volksmond wordt ze Liduina Basiliek genoemd. In de basiliek worden ook 
concerten gegeven en andere muzikale manifestaties. 
 

 
 

De Liduina Basiliek organiseert 22 december een Kerstconcert m.m.v. 5 koren ( "Jubilatio", "In 
Honorem Dei", "Orpheus", "Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam", "Vocalis" o.l.v. Bas van Houte 
en Annelies Prins). Arjen Leistra, hoofdorgel. Yryna Zhynkina, piano.  
 
 
Scouting BvH 
Spelen in de natuur is een belangrijk element van het Scoutingprogramma.  Scouting BvH zet zich in 
om spelen in de natuur voor de jeugd in de stad Schiedam mogelijk te maken. Om dat ook te kunnen 
doen als de weersomstandigheden minder gunstig zijn, is een plan gemaakt voor een schuilhut. Onder 
dit afdak kunnen natuureducatie en activiteiten plaatsvinden.  
Tevens kan het dienstdoen als podium voor het amfitheater (de zogenaamde kampvuurkuil). De bouw 
van de schuilhut zal volledig door vrijwilligers gedaan worden. 
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Stichting ’t Huis te Poort 
Binnen het culturele landschap van Schiedam neemt ’t Huis te Poort een geheel eigen plaats in. 
Jaarlijks vinden er ongeveer tien culturele activiteiten plaats, die van karakter verschillen maar ook 
een belangrijke overeenkomst in zich dragen: al 15 jaar wordt er compromisloos ingezet op 
topkwaliteit. In de afgelopen jaren heeft Stichting ’t Huis te Poort een kring muziekliefhebbers aan 
zich weten te binden die een concertserie van hoge kwaliteit in een sfeervolle omgeving weten te 
waarderen. De muziek uit renaissance en barok vulden we aan met evenementen waarbij muziek 
gecombineerd werd met film of literatuur. Alle optredens waren uniek in Schiedam en verre omtrek. 
 

     
 

Ook in 2019 zal het fraaie kerkje aan de Dam het podium zijn voor vele Nederlandse en internationale 
musici en zullen we een breed publiek inspireren met muziek, film en literatuur. Speerpunt in de 
programmering blijft de oude muziek. 
 
 
Stichting Voedselbank  Schiedam 
Na het grote succes van het kerstdiner voor de cliënten van de Voedselbank Schiedam vorig jaar in 
de Grote- of Sint Jans Kerk zijn de vrijwilligers van de Stichting Voedselbank Schiedam en van het 
Wijkcentrum Dreesplein (DOCK) al weer hard aan het werk om het kerstdiner in 2018 voor te 
bereiden. Om het kerstdiner, dat wordt gehouden op dinsdag 18 december 2018, financieel rond te 
krijgen worden ook dit jaar couverts ter adoptie aangeboden.  
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Muziekvereniging St. Radboud Schiedam 
Ook in 2019 wil onze vereniging het publiek in Schiedam weer iets aparts voorschotelen. Na het 
concert ’70 Jaar bevrijding’ in 2016, ‘Hollywood aan de Schie’ in 2017 en dus ‘The lord of the Rings’ 
is het voornemen om in 2019 onze blik te richten op Afrika met het concert ‘African Roots’. 
 

 
 

We willen mensen graag laten horen hoeveel moois Afrika te bieden heeft op muziek gebied, van 
westerse sfeervolle orkestwerken die beelden schetsen van de diverse Afrikaanse landschappen, via 
authentieke Afrikaanse muziek en ritmes, tot hedendaagse popmuziek geïnspireerd door de 
Afrikaanse volksmuziek en ritmes. We hopen dat we de verschillende culturen en de verschillende 
soorten muziek samen kunnen brengen in een unieke show.  
 
 
Stichting De Stokerij 
De Stokerij is een zeer actieve en ondernemende organisatie met verrassende initiatieven en komt nu 
met een voorstelling over seksueel grensoverschrijdend gedrag, n.a.v. het stuk Slut, The Play van de 
Amerikaanse schrijfster Katie Cappiello.  
 

 
 

Een voorstelling dat de thema’s seksueel ‘grensoverschrijdend gedrag/slutshaming’ op een nieuwe 
manier inzichtelijk en bespreekbaar maakt, door het woord te geven aan de doelgroep die het meest 
te maken heeft met deze thema’s: jongeren en bovenal jonge vrouwen. 
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JAARREKENING 2018 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM 
 
1. Balans per 31 december 2018      
(na resultaatbestemming)       

    31 december 2018 31 december 2017 
ACTIVA        

        
Vlottende activa       
Vorderingen     2.500  7.500  
Overlopende activa   1.902  2.313  
Liquide middelen   132.611  145.460  
Totaal activa    137.013  155.273  

        
PASSIVA        

        
Eigen vermogen       
Vrij besteedbaar vermogen   102.276  124.772  
Bestemmingsreserve   32.620  25.470  
Bestemmingsfonds Van der List  0  2.914  
        
Kortlopende schulden       
Overlopende passiva   2.117  2.117  
Totaal passiva    137.013  155.273  

        
2. Staat van baten en lasten 2018      

        
Baten         
Giften, donaties e.d.   11.000  14.955  
        
Lasten        
Verleende bijdragen   -26.604  -25.740  
Organisatiekosten   -2.559  -3.438  
Exploitatieresultaat   -18.163  -14.223  
        
Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten  109  520  
Rentelasten en soortgelijke kosten  -206  -188  
Som financiele baten en lasten  -97  332  
        
Resultaat    -18.260  -13.891  

        
3. Bestemming resultaat       

        
Ten laste vrij besteedbaar vermogen  -22.496  -11.561  
Ten gunste (+) laste (-) van bestemmingsreserve 7.150  -2.330  
Ten gunste (+) laste (-) van bestemmingsfonds  -2.914  0  
    -18.260  -13.891  
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JAARREKENING 2018 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM 
 
1. Toelichting balans       

    31 december 2018 31 december 2017 

        
Vorderingen        
       
Nog te vorderen donaties    2.500  7.500  
        
        
Overlopende activa       

        
Te vorderen rente ASN Bank   5  15  
Te vorderen rente ABN 
AMRO   104  505  
Te vorderen dividendbelasting  1.793  1.793  
    1.902  2.313  
        
Liquide middelen        

        
ABN AMRO 0601542789   6.340  4.709  
ABN AMRO 0506728676   117.161  131.656  
ASN Bank 956740499   9.110  9.095  
    132.611  145.460  
Overlopende passiva       

        
Accountantskosten   2.117  2.117  
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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 :  
 

Rietkraag 16 – 3121 TB Schiedam   
 

www.gemeenschapsfondsschiedam.nl 
 

info@gemeenschapsfondsschiedam.nl 


