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We zijn aan het einde gekomen van het jaar 2017. Een jaar met 
interessante gebeurtenissen en leuke activiteiten. 

  
Onze vrijwilligers hebben met man en macht hun beste beentje
voorgezet en de activiteiten gerealiseerd. 

  
Seminars, theeavonden, ontbijtochtenden en ga zo maar door. Stuk
voor stuk activiteiten waarbij de contact is gezocht met de
buitenwereld. Wij bieden extra aandacht aan de kennismaking met
nieuwe organisaties en hebben in de afgelopen periode getracht
om in contact te komen met andere organisaties. 

  
De veranderingen waar eerder over werd geschreven willen wij
graag in deze nieuwsbrief met u delen. Wij bieden u veel leesplezier
namens stichting Sprint Schiedam. En wees welkom aan de
Westvest 26. 

  
Het bestuur

  
Stichting Sprint Schiedam
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NL DOET 2018
 

TERUGBLIK 2017
 

Het Oranje Fonds biedt ieder jaar de kans aan organisaties en vrijwilligers om
met elkaar in contact te komen tijdens de NL Doet dagen. 

  
In eerdere edities zijn wij present geweest als organisatie zijnde samen met
onze trouwe vrijwilligers. Wij hebben louter positieve berichten ontvangen aan
dit initiatief en hebben toen al de wens uitgesproken om ieder jaar aanwezig
te zijn bij dit initiatief. 

  
Op 10 maart van 2018 staan we wederom paraat met onze groep van
gedreven vrijwilligers. Om 10 uur openen wij de deuren van onze stichting en
zijn jullie van harte welkom om allereerst te genieten van een warme bak
koffie of thee. Vervolgens gaan we flink klussen. We willen gaan verven en
schoonmaken in het pand. 

  
Meld je aan via de mail of via de site van NL Doet. 

  
info@sprintschiedam.nl

 

HUISVESTING
 Sinds jaren hebben wij onze thuisbasis

aan de Westvest 26 te Schiedam. Met
trots hebben wij op deze locatie talloze
activiteiten mogen realiseren. Helaas zijn
voor ons de zaken anders gelopen dan
gehoopt. 

  
Het pand gelegen aan de Westvest
behoorde tot de eigendom van Stichting
Sprint Schiedam. Door omstandigheden
zijn wij genoodzaakt om het pand van de
hand te doen. Begin januari 2018 zullen
we de handtekening gaan zetten onder de
verkoop van het pand. 

  
Gelukkig hoeven we niet te zoeken naar
een nieuwe locatie. Wij hebben namelijk de
nieuwe koper zover gekregen om het pand
te verhuren aan ons. Wij zullen derhalve
na verkoop van het pand onze activiteiten
gewoon vervolgen in het voor ons
vertrouwde omgeving. 

  
Met deze mededeling willen we ons graag
gaan focussen op de activiteiten. Zonder
de financiële zorgen zullen we beter
bereid zijn om successen te behalen. 

 

REGULIERE ACTIVITEITEN
 Zoals gezegd gaan we vrolijk verder met

waar we waren gebleven. Dat wil zeggen
realiseren van ontmoetingen,  activiteiten
gericht op informatieverstrekking en ga zo
maar door. 

  
Het bestuur mag vertrouwen op een grote
groep gedreven vrijwilligers die sinds de
oprichting van Sprint Schiedam een
bijdrage leveren aan de stichting. Deze
vrijwilligers staan paraat om samen te
werken met nieuwe gezichten. Wees
daarom zeker welkom bij een van onze
activiteiten. Voor meer informatie mailt u
naar:

  
info@sprintschiedam.nl

 


