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Mede dankzij onderstaande sponsors kan het
Gemeenschapsfonds Schiedam
financiële ondersteuning geven aan Schiedamse activiteiten.

Damen Shiprepair
DSW Zorgverzekeraar
Facilicom
GustoMSC
Huisman Equipment
Jumbo Maritime
Koninklijke De Kuyper
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Inleiding
De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam neemt in onze stad een unieke plaats in. Met donaties
kunnen op kleine en grotere schaal activiteiten worden gerealiseerd die op andere wijze misschien
niet, of misschien slechts beperkt, hadden kunnen plaatsvinden. De donatie kan daarnaast worden
gezien als een aansporing aan organisatoren en als een blijk van maatschappelijke waardering.
In het jaar 2019 heeft de Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam wederom ondersteuning kunnen
bieden aan tal van activiteiten voor de Schiedamse jeugd, het culturele klimaat in de stad en de
samenleving in het algemeen.
In 2019 zijn 48 aanvragen binnengekomen. 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 27 aanvragers.
Steun die kon worden gegeven dankzij de donaties die het fonds uit de Schiedamse gemeenschap
heeft ontvangen.
Over een periode van vijf jaar vanaf 2015, ontving het Gemeenschapsfonds 238 aanvragen voor
financiële ondersteuning van projecten en evenementen. Daarvan werd ca. 2/3 toegewezen. Het
gemiddelde van de toegewezen bedragen per project ligt rond € 1.000,=. Per jaar ontving het fonds
gemiddeld € 12.000,= van de sponsoren om dit ondersteunende werk te kunnen verrichten.
Het moge duidelijk zijn dat het daardoor beschikbare beperkte kapitaal ieder jaar enigszins afneemt.
Enige terughoudendheid bij toe te kennen bedragen blijft daarom nodig om ook de komende jaren zo
veel mogelijk aanvragen te kunnen blijven honoreren. Wil het fonds voor de lange termijn kunnen
blijven functioneren en binnen Schiedam voor ondersteuning van “nieuwe” activiteiten een
belangrijke rol kunnen blijven vervullen, dan zal het fonds naar wegen moeten blijven zoeken om
nog meer bekendheid, vertrouwen en betrokkenheid in de Schiedamse gemeenschap te kunnen
verwerven.
Het Gemeenschapsfonds beschikt anders dan vele andere fondsen niet over een in het verleden
opgebouwd vermogen waarvan de groei kan worden uitgekeerd. Het fonds genereert zelf inkomsten
bij “Schiedammers” en “Schiedamse bedrijven”.
Uit deze inkomsten worden bedragen ter beschikking gesteld. Het Gemeenschapsfonds vormt dus als
het ware de verbinding tussen “sponsors” en “aanvragers”. De door hen beschikbaar gestelde
middelen worden ingezet voor activiteiten vóór en door 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 hebben hiermee een mogelijkheid om blijk te geven van hun verbondenheid met de stad.
Een aantal bedrijven is hierin reeds voorgegaan. Wil het fonds de gestelde taken kunnen blijven
vervullen, dan hoopt het bestuur dat meer potentiële donateurs via het fonds hun steentje aan de
Schiedamse gemeenschap willen bijdragen. De komende jaren zal het bestuur om die reden
inspanningen blijven verrichten om Schiedammers en Schiedamse bedrijven te bereiken die bereid
en in staat zijn donateur of sponsor van het fonds te worden of een schenking te doen.
Tot slot dank ik iedereen die zich met een bijdrage van het Gemeenschapsfonds heeft ingezet voor de
Schiedamse gemeenschap. Ook dank ik mijn medebestuursleden en de oud-bestuursleden die per 1
januari 2020 afscheid hebben genomen voor hun inzet en hun constructieve inbreng.
Marcel Houtkamp, 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, heeft hij de heer Ad van
Leeuwen benaderd om zo'n fonds op te richten.
Oprichting van het Gemeenschapsfonds Schiedam.
Bij de 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.
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 2019 ontvangen aanvragen is 48. Hiervan zijn er 27 positief beoordeeld en 21
afgewezen. In het verslagjaar werd voor een totaal van € 23.770,= aan bijdragen toegezegd.
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 2019 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 de Stichting Lokale Fondsen Nederland. Dit
platform is opgezet om de kennisuitwisseling tussen bestaande gemeenschapsfondsen te bevorderen
en is tevens informatiebron voor geïnteresseerden.
Het bestuur* werd in 20191 gevormd door:
Ad van Leeuwen
voorzitter
Jan-Anne Boswinkel
secretaris
Jeroen de Vos
penningmeester
Dolf Jaeger
bestuurslid
Reinier Scheeres
bestuurslid
Bart de Leede
bestuurslid
Marinda Verhoeven
bestuurslid
Marcel Houtkamp
bestuurslid (vanaf juli 2019)
Raad van Toezicht:
Tom Geerdes
Will van Wijk

*

Alle bestuursfuncties zijn op vrijwillige basis en zonder enige vergoeding.
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Per 1 januari 2020 zijn statutair enkele leden afgetreden en wordt het bestuur gevormd door: Marcel Houtkamp
(voorzitter), Jan-Anne Boswinkel (secretaris), Jeroen de Vos (penningmeester), Bart de Leede en Marinda Verhoeven.
Er zijn twee vacatures.
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PROJECTEN
VERLEENDE BIJDRAGEN
Schiedams Vrouwen Platform
Het Schiedams Vrouwen Platform organiseert jaarlijks het ‘Walking Dinner’, een Schiedams
evenement waarbij vrouwen voor elkaar koken. Het SVP Walking Dinner op internationale
vrouwendag is een initiatief waaraan zoveel mogelijk vrouwen op een laagdrempelige, betaalbare
manier een enthousiaste bijdrage kunnen leveren. Elke vrouw die van Schiedam houdt, kan meedoen!
Op deze manier worden jaarlijks zo’n 250 vrouwen in de stad met elkaar in contact gebracht.

Vanwege het 10 -jarig jubileum is geprobeerd een grotere groep vrouwen te betrekken en af te sluiten
in een feestelijke eindlocatie. Dat is gelukt: 252 vrouwen hebben een culinaire route gelopen, 68
vrouwen hebben gekookt voor anderen en er was een spetterend eindfeest.
Jacobuskerk met concertcyclus ‘Een klassiek uur Radboud’
In samenwerking met muziekvereniging Sint Radboud vond op 4 zondagmiddagen een
ensembleconcert plaats met blaasmuziek, slagwerk en piano. Daarvoor en daarna was de kerk open
voor bezichtiging.

Het eerste concert werd uitgevoerd door het Maasstad Ensemble. In het tweede concert speelde het
professionele Rotterdams Saxofoon Kwartet en in het derde concert speelde de Slagwerkgroep
Excelsior Gemert. In het laatste concert speelden 2 klarinetten met saxofoon, dwarsfluit en piano.
Mede door de fantastische akoestiek van de Jacobuskerk was het een zeer geslaagd optreden.
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Stichting Het Dak Op
Het dak op is de stichting die zich onder andere door middel van theater bezighoudt met de
ontwikkeling van Badpark op de plek van het sportfondsenbad. Knap is een hecht gezelschap van
ongeveer 15 acteurs en evenzoveel vrijwilligers in de ondersteuning van de voorstellingen in de buurt
van Schiedam West. Inmiddels zijn een behoorlijk aantal voorstellingen gemaakt. Eerst in het
vervallen sportfondsenbad van Schiedam en de laatste jaren, na de definitieve sluiting van dat pand
op diverse, bijzondere locaties, in Schiedam.

De locatie voor de nieuwe voorstelling Vreemden in een Lift werd geïnspireerd vanuit de Passage:
Oud Schiedam ontmoet Nieuw Schiedam. Voor de theatermakers is het een uitdaging dit project daar
te realiseren.
Deze voorstelling is gebaseerd op een thriller van Patricia Highsmith, verfilmd in de jaren 50 door
Alfred Hitchcock onder de naam Strangers on a train.

Vocalis St Jan
Vocalis St. Jan is opgericht op 24 april 1919 als Kerkkoor der Hervormde Gemeente. Toen de
Hervormde Kerk samen met de gereformeerde en lutherse kerken samenging in Protestantse Kerk
Nederland is de naam veranderd in Vocalis St. Jan. Het koor heeft in die 100 jaar vele kerkdiensten
opgeluisterd met zang maar ook vele concerten gegeven.

Bij een 100-jarig jubileum hoort een concert. Vocalis St. Jan viert het jubileum met solisten en een
orkest die de koorzang ondersteunen. Het programma speelt zich overwegend af in het Engeland van
de 19e en 20e eeuw.
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Stichting Rolantino’s
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van muziekuitoefening door gehandicapten en voorts al
hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de
ruimste zin van het woord.

Het project “ MUZIEK” DE TAAL DIE WERELDWIJD VERBINDT 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.
Er is een festival georganiseerd door het bestuur en de vrijwilligers van Stichting De Rolantino’s en
GODA (Litouwen). Door het gastland is een programma gemaakt waarbij naast de diverse concerten
cultuur een hoofdrol speelt. Tevens hebben de deelnemers deelgenomen aan workshops.

Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci
De Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci, Apollo Toneel en Knap Theatergroep organiseren
gezamenlijk een avondvullend programma met eenakters van Harold Pinter in de theaterzaal van het
Wennekerpand te Schiedam. Ook vorig jaar hebben deze drie toneelverenigingen een eenakterfestival
georganiseerd; dat festival was een succes en ook de samenwerking tussen de drie toneelverenigingen
verliep prima.

Dit jaar lag de organisatie bij Utile Dulci .
De Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci speelde twee eenakters: ‘Victoria station’ en ‘Een
soort Alaska’ . Apollo Toneel speelde ‘De Minaar’ en Knap Theatergroep speelde ‘De Dienstlift’.
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Stichting KunstWerkt
De Stichting KunstWerkt is een kunstenaarscollectief in Schiedam. Bij dit collectief zijn ruim 40
professionele kunstenaars aangesloten, afkomstig uit Schiedam en de regio (Rotterdam, Vlaardingen,
Maasluis). KunstWerkt wil van betekenis zijn voor het kunstklimaat in Schiedam en omgeving, voor
kunstliefhebbers en voor kunstenaars zelf. Ook wil KunstWerkt mensen bereiken voor wie kunst
minder vanzelfsprekend is. KunstWerkt is gericht op het bereiken van een breed publiek én op
specifieke doelgroepen.

Voor 2019 betreft het organiseren van 10 hoogwaardige exposities en interessante randactiviteiten.
Ook het programma voor 2020 wordt ondersteund. Dat betreft het organiseren van 14 hoogwaardige
exposities en interessante randactiviteiten, waarbij de ondersteuning specifiek gericht is op enkele
exposities van Schiedamse kunstenaars.
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.

Omdat de afgelopen jaren is ervaren hoeveel deelname aan een internationaal toernooi met de
jongeren doet, gaan ook dit jaar weer 18 jongeren op reis, naar de Orgadatacup in Leer, Duitsland.
Het samen zijn, het contact met jongeren uit een andere omgeving, spreken van een andere taal en
vooral het plezier geeft een enorme boost aan hun ontwikkeling.
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Stichting De Werf
Stichting De Werf is een vrijwilligersorganisatie die in Ontmoetingscentrum De Werf aan de
Kerkweg 46c te Schiedam allerlei activiteiten organiseert van creatieve en recreatieve aard vanuit de
begrippen “Samenwerken, Ontmoeten en Verbinden”. Deze activiteiten worden gehouden in
Ontmoetingscentrum De Werf aan de Kerkweg 46c te Schiedam. Het Ontmoetingscentrum is op
initiatief van de Parochie Jacobus en Martinus in 1985 ontstaan door de verbouwing van een
voormalige paardenstal.

In het kader van een grootscheepse renovatie is ondermeer behoefte ontstaan aan bergruimte. Door
over de volle breedte van de scheidingswand naar de aangrenzende woning een grote schuifkast te
maken kan hierin worden voorzien, gefinancierd vanuit het Gemeenschapsfonds Schiedam.

Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci
De Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci is opgericht op 11-11-1911 door scholieren en docenten
van de Rijks HBS (het huidige Lyceum Schravenlant) en het Stedelijk Gymnasium. Deze oudste
toneelvereniging van Schiedam is nog steeds actief met jaarlijks een openbare voorstelling. Daarnaast
treedt de groep regelmatig op in bejaarden- en verzorgingshuizen in de regio.

Alan Ayckbourn schetst in ‘Zonder gekheid’ de karakters en wederwaardigheden van drie echtparen
en een vrijgezel. De toeschouwer is er getuige van hoe zij met elkaar omgaan. En dat gebeurt allemaal
rond de tennisbaan in de royale tuin achter de villa van Hans en Antine, het echtpaar waar alles om
draait. Op drie momenten in twaalf jaar tijd.
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Stichting Cultuur Borrelt
De Stichting Cultuur Borrelt organiseert jaarlijks de activiteit Cultuur Borrelt in het Julianapark. De
festiviteiten in het Julianapark blijken goed aan te slaan en bewoners uit de omgeving komen er graag;
het draagt duidelijk bij aan de sociale cohesie en er is een grote mate van inzet vrijwilligers.

In 2019 heeft voor de 13e achtereenvolgende keer Cultuur Borrelt plaatsgevonden in het Julianapark
t.b.v. de bewoners uit de omgeving van het Julianapark, de rest van Schiedam en omstreken. Op 4
zondagmiddagen was er weer in en rond de Koepel een podium.
Stichting Artes Cumulatae 1923
De Stichting Artes Cumulatae heeft tot doel het bevorderen van culturele activiteiten in Schiedam.
In het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis (oktober 2019) heeft Artes Cumulatae, in
samenwerking met Wenneker Cinema, mannenkoor Orpheus, componist-pianist Tobias Wenting, en
Michael Wedel, professor mediageschiedenis aan de filmuniversiteit Babelsberg in Potsdam, een
hervertoning gerealiseerd van de Titanic-film. Het Duitse origineel (“In Nacht und Eis”) werd
vertoond in de grote zaal van Wenneker Cinema.

Het Schiedams Mannenkoor Orpheus onder leiding van Annelies Prins verleende zijn medewerking.
Componist-pianist Tobias Wenting schreef en speelde nieuwe muziek bij de film. Voor aanvang van
de film hield Professor Michael Wedel een inleiding over ontstaan en betekenis van “In Nacht und
Eis” met details over de vertoningen in Schiedamsch Bioscoop.
Uiteindelijk bleek de toegezegde garantiebijdrage van het Gemeenschapsfonds niet nodig.
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Stichting Evenementen Promotie Schiedam SEPS
Zowel de intocht van Sinterklaas op 16 november als de activiteiten in het Sinterklaaspaleis zijn in
2019 weer druk bezocht. De organisatie van Schiedams grootse intocht en het aansluitende
Sinterklaaspaleis staat of valt met de inzet van ruim 250 vrijwilligers.

De intocht van de Sint werd ook dit jaar gevierd op diverse locaties, verspreid over de stad. Aankomst
op het Hoofd en de Maasboulevard in Schiedam-Zuid, waar de Sint werd welkom geheten door
Burgemeester C. Lamers en daarna weer inschepen om naar de binnenstad van Schiedam te varen.
Ook hier had zich aan beide zijden van de haven een groot aantal enthousiaste mensen verzameld. Zij
waren getuige van een schitterend historisch spektakel met de oude schepen en wederom een invasie
van Pieten. De volgende stop voor de Sint in zijn prachtige koets is de Mgr. Nolenslaan voor een
bezoek aan de wijk Nieuwland. Tijdens 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. Als afsluiting ging Sinterklaas vergezeld door burgemeester Lamers en enkele Pieten
te voet over de Hoogstraat naar het Stedelijk Museum, waar hij voor ruim 2 weken zijn intrek nam in
het Sinterklaaspaleis.
Stichting Suikerzoet Festival
In 2019 is het festival voor de 15e keer georganiseerd van 14 tot en met 17 november. Het Suikerzoet
Filmfestival is nog altijd het enige gratis toegankelijke indoor filmfestival van Nederland en heeft
mede om die reden veel sympathie bij bezoekers en omstanders. Vrijwilligers maken het festival. Al
jaren kan Suikerzoet rekenen op een vaste kern van vrijwilligers, die worden aangestuurd door een
coördinatieteam. De inschatting is dat er ruim 10.000 bezoeken bij Suikerzoet Filmfestival 2019 zijn
geweest, waarvan bijna de helft van buiten Schiedam. De belangrijkste doelstellingen van het
Suikerzoet Filmfestival – promotie van de Schiedamse binnenstad en het bereiken van een breed
publiek met kwaliteitsfilms – zijn weer ruimschoots gehaald.

Deze vijftiende editie van het festival vond plaats in vijftien historische locaties. Van oudsher bekende
plaatsen zoals de Bibliotheek, het Stedelijk Museum, Theater aan de Schie, de Grote Kerk en het
Wennekerpand èn drie nieuwe locaties: de Drilschuur, koffiehuis Zavor en de oude Dorpskerk in
Kethel.
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Vereniging Stand Together
Het koor Stand Together is een Schiedams koor dat bestaat uit 38 leden en popsongs, filmmuziek en
musicalnummers ten gehore brengt.

In 2019 bestond het koor 5 jaar en heeft dat 9 november gevierd met een jubileumconcert in het
Wennekerpand
Stichting Kunstalliantie
De organisatie van de openluchtbioscoop Film in het Park kan worden gezien als opvolger van Film
op ’t Erf. Gekozen is nu voor De Plantage – het oudste park van Nederland – en is er samenwerking
gezocht met de Bewonersvereniging van de Plantage, hetgeen ook een grotere inzet van vrijwilligers
mogelijk maakte. Voor de voorstellingen worden geen kaartjes verkocht, maar worden wel stoelen
verhuurd.

Twee avonden werd er een film vertoond, waarbij totaal een kleine 450 bezoekers zijn geweest.
Samen met vluchtelingenwerk zijn er ook een grote groep vluchtelingen geweest bij de voorsteling.
Een kleine groep hiervan had zich ook aangemeld om het hele weekend mee te werken aan Film in ’t
Park.
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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.

Specifiek wordt ook nu weer de aandacht gegeven aan de kinderen, waaronder specifiek het
Kinderfestival dat voor de vijfde keer in februari 2020 gehouden zal worden. Dit Kinderfestival wordt
georganiseerd met als doel (zeer) jonge kinderen in contact te brengen met klassieke muziek. Zo is er
een programma voor de allerkleinsten (3+): “Maya zingt de wereld rond”, en een muzikale
voorstelling ”Ali Baba en de 40 rovers” ( 6-12 jr.).
Stichting Apollo Toneel
De hoofddoelstelling van Apollo Toneel is het bevorderen van de amateurtoneelkunst in de ruimste
zin des woords. Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door het organiseren van
toneeluitvoeringen, het organiseren en verzorgen van workshops, belangenbehartiging van
amateurkunst en samenwerking met andere organisaties die een soortgelijk doel nastreven.

De Toneelproductie 2019 betrof de voorstelling Gebroken IJs van Haye van der Heyden, dat zich
afspeelt op het dek van de 'Maria Stuart', een luxueus cruiseschip met hoofdzakelijk alleenstaande
bejaarde passagiers. Er wordt gedronken, gedanst en gezongen, maar achter de facade van het 'dolce
far niente' verschuilt zich ook de tijdgeest die het ouder worden niet altijd even soepel laat verlopen.
'Gebroken ijs' is een pure komedie met veel humor en ontroerende momenten.
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Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids
De christelijke muziekvereniging Harpe Davids werd opgericht in 1921. Het orkest treedt
hoofdzakelijk binnen op, vaak in wijkcentra, verzorgingscentra of in concertzalen. Soms treedt men
ook buiten de stad op: o.a. tijdens concertwedstrijden. Het orkest bestaat op dit moment uit 45 leden.

Op 16 november is het jaarlijkse Najaarsconcert uitgevoerd. Het betrof een muzikale uitdaging om
samen met een Turks muziekgezelschap te geven. Hiermee werden twee verschillende culturen op
het vlak van muziek bij elkaar gebracht.

Stichting Scouting Tono
De Stichting Scouting Tono organiseert het Kids Powerrr Event, met als doel om kinderen uit te dagen
meer te bewegen en bezig te zijn in 10 verschillende activiteiten in de buitenlucht.

Doel van het event was om de Schiedamse kinderen ‘achter de computer vandaag te halen’ en een
aantal sportieve en uitdagende activiteiten aan te bieden in de buitenlucht. Hiermee worden de meisjes
en jongens niet alleen uitgedaagd, maar wordt ook getoond dat er veel meer is dan binnen zitten op
de bank of achter een tablet.
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Stichting Vrienden van het Beatrixpark Schiedam
De Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam maakt zich sterk voor het in stand houden en verder
ontwikkelen van het Schiedamse Beatrixpark en stelt zich verder ten doel het gebruik van het
stadspark door de inwoners van Schiedam en omliggende regio verder te bevorderen, alsmede het
bieden van een klankbord voor gebruikers, samenwerkingspartners en beleidsmakers.

Op vrijdag 1 november 2019 heeft de Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam de tweede editie
van de sprookjestocht georganiseerd. Tijdens de lampionnenoptocht is t een deel van het Beatrixpark
in een heus sprookjesbos veranderd. Op de route kwamen de deelnemende kinderen en volwassenen
sprookjesfiguren en sprookjesscènes tegen zoals Roodkapje en de jager, Sneeuwwitje, de ezel met de
gouden munten en de kikkerkoning.

Stichting Concours Schiedam
Stichting Muziek Grote Kerk is opgericht in 1998. De doelstelling is de instandhouding en de
promotie van het hoofd- en koororgel in de Grote Kerk te Schiedam. Daartoe worden jaarlijks
orgelconcerten georganiseerd, waarbij gerenommeerde organisten worden uitgenodigd om de fraaie
klanken van het Flentrop(hoofd)orgel en het Pelgrim(koor)orgel ten gehore te brengen.

Daarnaast worden inloopconcerten op de zaterdagmiddag, waarbij koren en ensembles verschillende
muziekstijlen ten gehore brengen. Ook in 2020 worden weer vele concerten georganiseerd.
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Stichting Mathäeus Passion Schiedam
De Stichting Matthäus Passion Schiedam werd in 1995 opgericht om jaarlijkse een uitvoering van de
Matthäus Passion van J. S. Bach in de Grote of St. Janskerk te Schiedam te geven. De dirigent, solisten
en musici zijn professioneel; de koren bestaan uit goede amateurs die zo de gelegenheid krijgen dit
mooie stuk uit te voeren.

Voor 2020 betreft het een jubileum uitvoering; voor de 25ste keer vindt de jaarlijkse uitvoering van
de Matthäus Passion van J.S. Bach plaats in de Grote kerk in Schiedam. Gevorderde amateurzangers
krijgen de kans mee te zingen in het projectkoor. Voor het vierde jaar worden de bovenbouw van een
aantal Schiedamse basisscholen uitgenodigd om kennis te maken met klassieke muziek, met het werk
van een koor, een dirigent, een organist en een solist.

Vereniging Scouting BvH
Scouting BvH is een vereniging die wekelijks programma’s voor de jeugdleden organiseert, maar ook
weekeinden en zomerkampen. Daarnaast zijn onze leden ook betrokken bij het onderhouden van de
boten, materialen, gebouw en het terrein in de wijk Bijdorp.

Na de bouw van een nieuwe schuilhut zal nu ook de Kampvuurkuil (amphitheater) worden
gerenoveerd.
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Stichting Voedselbank Schiedam
Cliënten van de voedselbank in Schiedam konden ook afgelopen jaar op 17 december
aanschuiven voor het kerstdiner dat gehouden werd in de Grote- of Sint Jans Kerk.

weer

In de kerk stonden de gedekte tafels weer klaar samen met een buffet waar alle gasten een smakelijke
maaltijd konden genieten. Van het orgel klonken de bekende kerstklanken. Er stonden in totaal
twintig tafels gedekt en het werd mede dankzij alle vrijwilligers weer een heel mooie avond.
Stichting Triple C
Triple C-Care, Cure & Culture is een nieuwe stichting in Schiedam. Het betreft een collectief van
maatschappelijk betrokken ondernemende personen die een verschil willen maken in de zorg, welzijn
en cultuur.

Op 21 en 22 december werd het Dickens Festijn georganiseerd. Het betrof een Sociaal-Cultureel
evenement, waarbij de prachtige historische Dam, Vlaardingerstraat en een gedeelte van de Lange
Haven in Schiedam Centrum werden omgetoverd in een gezellige 19e eeuwse kerstsfeer in een decor
van ambachten, straattoneel, figuranten, zangkoren, dichters kooplui en marktkramen in de
Dickensstijl.
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JAARREKENING 2019
EN
ACCOUNTANTSVERKLARING
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JAARREKENING 2019 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM
1. Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)
31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

2.495
31
107.978
110.504

2.500
1.902
132.611
137.013

86.597
21.790

102.276
32.620

2.117
110.504

2.117
137.013

Baten
Giften, donaties e.d.

11.388

11.000

Lasten
Verleende bijdragen
Organisatiekosten
Exploitatieresultaat

-33.055
-2.875
-24.542

-26.604
-2.559
-18.163

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som financiele baten en lasten

31
-1.997
-1.966

109
-206
-97

-26.508

-18.260

-15.678
-10.830

-15.930
-2.330
0
-18.260

PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva
2. Staat van baten en lasten 2019

Resultaat
3. Bestemming resultaat
Ten laste vrij besteedbaar vermogen
Ten gunste (+) laste (-) van bestemmingsreserve
Ten gunste (+) laste (-) van bestemmingsfonds

-26.508
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JAARREKENING 2019 STICHTING GEMEENSCHAPSFONDS SCHIEDAM

1. Toelichting balans
31 december 2019
Vorderingen
Nog te vorderen
donaties

2.495

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

31 december 2018

2.500

5
31
31

104
1.793
1.902

4.598
94.265
9.115
107.978

6.340
117.161
9.110
132.611

2.117

2.117

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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