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1 ACHTERGROND
De stichting Hart voor Schiedam is 20 maart 2019 opgericht door leden van de voormalige
Christelijke Gereformeerde Kerk te Schiedam, die in januari 2019 is opgeheven wegens het
krimpende en vergrijzende ledenaantal. Een deel van het vermogen van deze kerk is
geschonken aan de stichting.

2 DOELSTELLING
Hart voor Schiedam heeft vanuit een bijbelse visie als doel het financieel ondersteunen van
missionaire en diaconale doeleinden in Schiedam en omgeving.
‘Missionair’ betekent voor ons dat wij door onze christelijke levensvisie ervan overtuigd zijn
dat de bijbel voor ieder mens een zingevende levensoriëntatie biedt, en dat wij deze
overtuiging willen delen met mensen in onze omgeving. We willen mensen helpen die op
zoek zijn naar wat werkelijk belangrijk is in het leven. Projecten in Schiedam die eveneens
vanuit deze visie opgezet zijn, willen wij waar mogelijk financieel steunen.
‘Diaconaal’ betekent voor ons: dienstbaar zijn aan de ander die dat nodig heeft. Projecten in
Schiedam die vanuit een christelijke levensvisie hierop gericht zijn, willen wij waar mogelijk
financieel steunen.

3 FINANCIËN
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, donaties, legaten en subsidies.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel worden gemaakte
onkosten ten bate van de stichting vergoed.

4 BESTUUR
Het bestuur is als volgt samengesteld:
dhr. G. (Gérard) Simons
mw. J.C.M. (Jolanda) Stam
mw. A. (Rieneke) Schoonderwoerd

voorzitter
secretaresse
penningmeester

In de statuten is het volgende vastgelegd. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd met
andere bestuurder(s). Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van een
overeenkomst tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het
besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
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Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen
met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

5 TOEZICHT
De Christelijke Gereformeerde Kerk Vlaardingen houdt toezicht op het functioneren van de
stichting. Jaarlijks overlegt het bestuur een financiële en beleidsmatige rapportage aan de
kerkenraad van deze kerk in Vlaardingen.

6 PROJECTEN
Concreet wil Hart voor Schiedam financieel projecten steunen (van maximaal twee jaar met
kans op verlenging) die gericht zijn op diaconaal en/of missionair werk in Schiedam. Het
gaat daarbij om de volgende soorten projecten:
 bezoek aan eenzame ouderen;
 huiswerkbegeleiding;
 kerst-en paasvieringen;
 kinderclubwerk;
 knutselochtenden en –middagen;
 koffieochtenden;
 maandelijkse lectuurkraam voor passanten met gratis lectuur voor mensen die meer
willen weten over de bijbel, de zingeving van het leven en het christelijk geloof;
 open maaltijden voor eenzame mensen;
 taallessen;
 tienerclubwerk;
 zangavonden met geestelijke liederen met korte meditatie voor buitenkerkelijken;
 zondagse open samenkomsten rondom de Bijbel voor buitenkerkelijken.

7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
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Begroting
2020
€

Rekening
2020

Rekening
2019
€

Giften, donaties en subsidies
Rente
Totaal baten (a)

100
0
100

140
0
140

77.855
0
77.855

Bijbelcursus
Goed Nieuws Club
Lectuurkraam

500
500
500

0
0
269

0
0
435

500

0

150

500
68.010

0
68.010

0
76.630

Advertentiekosten
Bankkosten
Drukwerk
Kamer van Koophandel
Kantoorbenodigdheden
Notariskosten
Postzegels en verzendkosten
Website
Totaal lasten (b)

0
150
0
50
50
0
50
100
70.910

0
125
0
0
0
0
0
73
68.477

0
0
0
50
0
550
0
40
77.855

Resultaat (totaal a-b)

-70.810

-68.337

0

Baten

Lasten
Projecten

Ontmoetingsochtenden Groenelaan 38a, Schiedam
Open samenkomsten Leliestraat 10, Schiedam
Reservering
Beheer en administratie
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