
NIEUWSBRIEF  

“Het is aan ons om de 

verschrikkelijke ideolo-

gieën af te wijzen en te 

veroordelen. Het voor-

beeld dienen wij zelf te 

zijn door een voorbeel-

dig leven te leven”  

- 
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Voorwoord 
Afgelopen jaar stond in het teken van verschillende activiteiten. In deze nieuws-

brief zullen wij een opsomming geven van deze activiteiten.  

 Theeavonden 

 Seminars 

 Samenwerking IHC-Schiedam 

 Ontbijtochtenden 

 Recreatieve activiteiten 

Dit is een greep van de activiteiten van het jaar 2014. In deze nieuwsbrief zullen 

wij per activiteit proberen onze bevindingen te delen.  

Het bestuur 

Stichting Sprint Schiedam 

Stichting Sprint Schiedam December 2014 



Theeavonden 
Op verschillende avonden nodigen wij vrijwilligers uit bij andere vrijwilligers 

thuis of in ons pand aan de Westvest 26 om onder het genot van een kopje 

thee/koffie op een informele manier alledaagse thema’s te bespreken.  

Deze avonden zijn een voorbode voor de vele activiteiten die wij realiseren. 

Doorgaans komen wij gedurende deze informele bijeenkomsten op ideeen 

voor toekomstige activiteiten. Afgelopen maanden hebben wij vrijwel elke 

week een avond ingepland samen met betrokkenen van Sprint Schiedam. 

Deze avonden zullen wij blijven organiseren, omdat wij geloven in de kracht 

van samenzijn.  

Seminars 

Stichting Sprint Schiedam staat er bekend om de maatschappij te van infor-

matieve bijeenkomsten te voorzien. Zo is er in het verleden diverse keren 

seminars georganiseerd over opvoedkundige vraagstukken. Dit heeft de no-

dige positieve reacties teweeg gebracht. Ook afgelopen periode zijn er avon-

den toegewijd aan seminars over opvoedvraagstukken.  

De onderwerpen kwamen voort uit suggesties vanuit onze achterban. Ver-

volgens hebben wij getracht om een geschikte spreker te vinden om de be-

trokkenen van informatie te voorzien. Deze seminars zullen wij in de toe-

komst meerdere malen blijven organiseren. Houd onze website in de gaten 

voor meer informatie.  

Samenwerking IHC Schiedam 

Wij hebben in onze huurder IHC Schiedam tevens een geschikte partner 

voor verschillende activiteiten. Zij zetten zich voornamelijk in voor betere 

studieresultaten van de jeugd. Daarnaast is talentontwikkeling een van de 

thema's waar hun focus op ligt. Wij zien de noodzaak in van soortgelijke ac-

tiviteiten en hebben onze achterban geactiveerd om deel te nemen aan hun 

initiatief. Wij steunen hen van harte en hebben dat de afgelopen periode ook 

gedaan. Door enerzijds vrijwilligers in te zetten en anderzijds deel te nemen 

aan kinderfestivals hopen wij enigszins onze bijdrage te hebben geleverd.  

Reguliere activiteiten 

Onze reguliere activiteiten 
zetten zich gedurende het jaar 
voort. Van ontbijtochtenden 
tot aan theeavonden. Wij vin-

den het noodzakelijk om de sa-
menleving te voorzien van pas-
sende activiteiten.  

Wij hechten de nodige waarde 
aan feedback vanuit onze ach-
terban. Heeft u kritiek of een 
suggestie voor de toekomst? Mail 
dan naar in-
fo@sprintschiedam.nl 

 



Contact opnemen 

Stichting Sprint Schiedam 

Westvest 26-28 

3111 BW Schiedam 

info@sprintschiedam.nl 

Bezoek onze website op 

www.sprintschiedam.nl 

Stichting Sprint Schiedam 
Heeft u interesse in een kennismaking met betrokkenen van onze organisatie? 

Neem dan contact op door te mail naar ons mailadres: info@sprintschiedam.nl 

Wij zullen u graag verwelkomen op ons adres aan de Westvest 26 te Schiedam. 

Uiteraard zien wij graag nieuwe gezichten binnen onze gelederen. Aarzel daarom 

niet om contact te zoeken met onze organisatie.  

Wilt u voortaan onze nieuwsbrief ontvangen? Mail uw verzoek naar  

info@sprintschiedam.nl  


