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Voorwoord

Schiedam staat bekend om haar prachtige binnenstad. Uiteraard de mooie windmolens en ga zo maar door. In
2002 hebben wij de eerste stappen gezet om ook een onderdeel te worden van de Schiedamse samenleving.
Een onderdeel waar de mensen eensgezind positief over zijn. 

  
In de jaren die zijn verstreken hebben wij ons met man en macht ingezet voor sociaal-maatschappelijke en
educatieve vraagstukken. Het begeleiden van individuen, maar veelal begeleiding bieden aan groepen. We
hebben op verschillende manieren geprobeerd een meerwaarde te zijn voor de samenleving. Soms succesvol
en soms minder succesvol. Wel kunnen we met trots zeggen dat we altijd dienstbaarheid voorop hebben
gesteld. Dan is het minder succesvol zijn geen grote schande. 

  
Voor de toekomst zijn wij voornemens om belangrijke stappen te zetten. Recent hebben wij een
bestuursverandering meegemaakt en als gevolg daarvan zijn er belangrijke beslissingen genomen. Met name
het aspect naar buiten treden zal verregaande aandacht krijgen in de nabije toekomst. 

  
Samenwerkingen aangaan met diverse instanties in en rondom Schiedam behoren tot de toekomstige
bezigheden voor het bestuur maar ook voor onze vrijwilligers. Deelnemen aan lokale activiteiten en mede
organiseren van activiteiten. Daarnaast willen we onze eigen activiteiten uitvoeren en ook dan willen we de steun
en toeverlaat krijgen van anderen uit Schiedam. Het jaar 2018 zal in dat opzicht een jaar worden van de
samenwerkingen. 

  
Wij zijn enorm trots jullie het jaarverslag te mogen presenteren van het jaar 2017. Inmiddels 15 jaar verder, maar
nog steeds de gedrevenheid van vroeger. Wij hopen de komende jaren dezelfde gedrevenheid te hebben en
nog meer activiteiten samen met jullie te mogen realiseren. Dit jaarverslag zal u een beter beeld geven over een
jaar Sprint. Wat hebben wij zoal gedaan en wat zijn we in 2018 van plan om te doen. 

  
Voor nu willen wij al onze betrokkenen danken voor hun bestaan. Vrijwilligers, donateurs, sponsors, fondsen en
iedereen die op welke manier dan ook betrokken is geraakt bij de stichting. Dank, reuze dank!
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2017 in Cijfers
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G1000 Schiedam
G1000 is een landelijk burgerinitiatief. Voor en
door burgers. Achter de G1000 zitten
verschillende initiatiefnemers. Allemaal burgers
die vrijwillig een G1000 in hun  gemeente
organiseren. G1000 is onafhankelijk. Het is dus
geen politieke partij en heeft ook geen enkele
binding met welke politieke kleur dan ook.

  
Onze voormalig voorzitter dhr. Paker heeft
deelgenomen aan dit initiatief en zich actief
ingezet om Schiedam een mooier te maken dan
dat die nu is. Dhr. Paker heeft ook op de popup
tv schiedammers toegesproken om met elkaar in
contact te komen. 

 Zie link:  https://www.youtube.com/watch?
v=DpqD80CRViM 

  
 
 
Op 11 maart 2017 is de Schiedamse Burgertop
G1000 voor de tweede maal georganiseerd.
Deze vondt plaats in de Grote of Sint Janskerk.
Sprint Schiedam heeft deelgenomen aan deze
Burgertop. Tijdens  deze grote bijeenkomst
hebben we gesproken over problemen in
Schiedam onder kinderen, jongeren en ouderen.
Er werdt niet alleen gesproken, maar ook gezocht
naar oplossingen voor dit problemen. 

  
 
 

Terugblik 2017
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Lente Feest

Net als ieder jaar hebben we ook dit jaar een
lentefeest georganiseerd aan de Doctor
Wibautplein in Schiedam. 

  
Tijdens het lentefeest hebben onze vrijwilligers
allemaal verschillende lekkernijen klaargezet om
de buurtbewoners te voorzien van lekkere hapjes.
Er waren niet alleen buurtbewoners uit de
omgeving aanwezig, maar ook allerlei betrokken
uit heel Schiedam. 

  
Voor de kinderen was er een grote springkussen
aanwezig en ook verschillende spelletjes om ze
bezig te houden.

  
In deze tijd van verdeeldheid, angst en intolerantie
tussen verschillende bevolkingsgroepen was dit
lentefeest een medicijn voor deze problemen. 

  
 

Kunst van het Samenleven
In het kader van het project ' Kunst van het
Samenleven' hebben we tijdens de Ramadan (vasten
maand) een aantal Iftar-diners georganiseerd in
samenwerking met Platform INS. 

  
Voor de start van de Ramadan van 2017 deed
dialoog organisatie Platform INS een landelijke oproep
aan moslims om hun iftar-diner te delen met hun
buren, vrienden en andere geïnteresseerden. 

  
Als een van de weinige kleurrijke organisaties in
Schiedam hebben wij middels deze iftar-diners
kennisgemaakt met onze buren en om de tafel
gezeten met geïnteresseerden. Deze iftar-diners willen
we volgend jaar tijdens de Ramadan weer
organiseren en natuurlijk de hulp inschakelen van
Platform INS. 
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Een van de doelen van Sprint Schiedam is het
organiseren van bijeenkomsten zoals seminars
om groepen te informeren over een van te voren
te bepalen onderwerp. 

  
Ook in 2017 zijn we op maandelijkse  basis
bijeengekomen om seminars te verzorgen. Met
onderwerpen zoals radicalisering, discriminatie
en bijvoorbeeld familiaire problemen hebben wij
geprobeerd om gehoor te geven aan de wensen
van de betrokkenen. 

  
De bijeenkomsten waren allen interactief en dit
zorgde voor een informele niettemin voor een
leerzame bijeenkomst. 

  
Wij krijgen regelmatig verzoeken vanuit de
achterban en ook in 2018 zullen wij proberen
deze in te willigen. Het streven is om in 2018 10
seminars te verzorgen. 

Het is inmiddels een gewoonte geworden van Sprint,
maar met nog steeds de nodige portie enthousiasme
organiseren wij wekelijks ontbijtbijeenkomsten in het
gebouw van Sprint. 

  
Onder leiding van enkele van onze vrijwilligers wordt
er wekelijks een overheerlijke ontbijtbuffet klaargezet.
De gasten kunnen tijdens deze ontbijtochtenden
genieten van het ontbijt, maar meer van de
gesprekken die voortvloeien uit deze ontmoetingen. 

  
Op een aantal uitzonderingen na in verband met
vakantie en andere feestdagen hebben wij op de
zaterdagen en zondagen ontbijtochtenden
gerealiseerd. De kosten werden in sommige gevallen
betaald door onze gulle vrijwilligers. Derhalve heeft
deze activiteit niet altijd op onze kosten gedrukt. 

Ontbijtochtenden

We blijven het zeggen, maar vrijwilligers zullen altijd
een speciale plek hebben in onze harten. Wij doen
herhaaldelijk een beroep op ze en ook in 2017
heeft dit veelvuldig plaatsgevonden. 

  
Echter vinden wij het belangrijk om hen bij te
scholen zodat ze beter uitgerust hun taken kunnen
uitvoeren. Niet alleen trainingen, maar ook
excursies hebben plaatsgevonden om onderlinge
verstandhoudingen te realiseren. 

  
Om deze trainingen te verzorgen hebben wij een
beroep gedaan op een externe adviesbureau die
ons hierin hebben bijgestaan. De excursies die
werden ingepland waren naar locaties in
verschillende hoeken van Nederland. In 2018
verwachten wij een vrijwilligersdag te realiseren
voor onze vrijwilligers. 

Seminars

Het woord vluchteling klinkt onzes inziens
dramatisch en daarom kiezen we voor nieuwe
Nederlanders. Het zijn immers nieuwe Nederlanders
en dat gevoel moeten ze ook krijgen vinden wij. 

  
In 2017 hebben wij op onze eigen kracht activiteiten
uitgevoerd met een toegevoegde waarde voor deze
doelgroep. Gezinnen zijn thuis onthaald door onze
eigen vrijwilligers, maar buiten het gastvrij onthalen
zijn wij tevens samen op pad gegaan in Schiedam.
Het ontdekken van Schiedam is een onderdeel
geweest van onze activiteiten die we hebben
uitgevoerd. Wij willen ervoor zorgen dat deze groep
Nederlanders een fijn gevoel krijgen bij Nederland.
Ook in 2018 zullen wij onze activiteiten continueren
gericht op deze doelgroep. 

Nieuwe Nederlanders Vrijwilligers
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Nog Meer 
 2017

We zijn uiteraard nog meer bezig geweest in 2017.
Samen met verschillende zelforganisaties zijn wij
getuige geweest van enkele mooie activiteiten. Denk
aan fancyfairs, thee-avonden en bijvoorbeeld
activiteiten in het kader van de Tweede Kamer
verkiezingen. 

  
Ook voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen
zullen wij de handen ineenslaan met anderen en de
burgers informeren over de standpunten van de
politici. Wij vinden het immers belangrijk dat we op
de hoogte blijven van wat zich allemaal afspeelt. Dit
willen we ook graag voor onze achterban. 

  
Het kennismaken met nieuwe gezichten is eveneens
van groot belang. Daarom hebben we net als
voorgaande jaren deelgenomen aan de NL Doet
editie van 2017. 

Na een lang verblijf in ons pand zijn wij vanwege
financiële redenen genoodzaakt geweest om het
pand te verkopen.

  
Na eerdere contacten met de bank en
vergevorderde problemen zijn wij tot deze
beslissing gekomen. Ondanks de verkoop hoeven
wij niets te treuren, want met de nieuwe koper van
het pand hebben wij afgesproken om als huurder
in het pand te verblijven. 

  
Dit houdt in dat we voor de komende periode
minder lasten zullen hebben, maar wel onze
activiteiten kunnen continueren. In dat opzicht
mogen we spreken van een gunstige ontwikkeling.
Dus wees nog altijd welkom aan ons adres aan de
Westvest 26 te Schiedam. 

Wat hebben we voor jullie in petto in het jaar 2018?
  

In ieder geval zijn wij net als voorgaande jaren nauw betrokken bij problematiek wat zich afspeelt in de
samenleving. Vraagstukken zoals pesten, discriminatie en bijvoorbeeld radicalisering zullen deel uitmaken
van onze agenda. 

  
Zoals gezegd hebben wij de nieuwe Nederlanders welkom geheten namens Sprint Schiedam. Dit zullen we
ook in 2018 een vervolg geven. Wat kunnen wij voor hen betekenen? Dit zullen wij bespreken samen met hen
en een gepaste activiteitenreeks realiseren. In de vorm van een project willen wij bij diverse fondsen te rade
gaan voor een financiële bijdrage voor deze reeks. 

  
Anderzijds zullen we verschillende samenwerkingen gaan met zelforganisaties om onze activiteiten  kracht
mee te geven. Niet alleen het krachtiger maken van activiteiten is het doel, maar ook het realiseren van
ontmoetingen tussen diverse groepen is het doel. In dit ideaalbeeld is de komende NL Doet activiteit een
passende activiteit. Ook wij zullen deze editie wederom van de partij zijn en onze deuren openen voor hen die
ons willen verblijden met hun aanwezigheid. 

  
Verder zullen wij net als in voorgaande jaren keihard ons best doen om het uiterste uit individuen naar boven
te halen en prachtige initiatieven te realiseren. Wie weet mogen we ook jou in 2018 verwelkomen. 

Vooruitblik 2018

Overige ActiviteitenVerkoop Pand
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Voorwoord

Aan:
Stichting Sprint Schiedam
TAV het bestuur
Westvest 26
3111 BW SCHIEDAM
 
Datum:
14 februari 2018, Rotterdam
 
Geacht bestuur,
Ingevolge uw verzoek hebben wij de balans per 31 december 2017, alsmede de staat van baten
en lasten over het jaar 2017, samengesteld.
De jaarstukken zijn opgesteld aan de hand van de door u aan ons verstrekte
gegevens en bescheiden bestaande uit:
 
1. Bankafschrif ten;
2. Inkoop-en verkoopfacturen;
3. Bijbehorende bescheiden.
 
Controle op volledigheid en juistheid vond onzerzijds niet plaats.
 
Hoogachtend,
 
Consulere BV
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Algemeen

1.1 Doelstell ing
Conform artikel 2. van de statuten heeft de stichting als doelstell ing
-Het bevorderen van het integratieproces van allochtonen in de Nederlandse samenleving; en
voort al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderli jk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 
1.2 Oprichting Stichting
Bij notariële akte d.d. 3 mei 2002 is opgericht de stichting Stichting Sprint Schiedam. De
activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectieveli jk eerdere datum
gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Sprint Schiedam.
 
1.3 Bestemming van het resultaat 2017
Het resultaat over 2017 -32325 tegenover een resultaat over 2016 van €-18457.
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Jaarrekening
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Vorderingen
Debiteuren
 
Vlottende activa
 
  
 
 
Liquide middelen

2017 2016

2.050 31.750

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 NA RESULTAATSBESTEMMING
 IN EURO

 
 
 
 
 
ACTIVA

Totaal activa

-3.502 -2.375

555.437 617.302

Vorderingen
Materiele vaste activa
Gebouwen
Inventaris
 
 
Totaal Materiele vaste activa

535.683
21.206

556.889 587.927

565.473
22.454



Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 NA WINSTBESTEMMING 
 IN EURO

 
 
 
 
 
PASSIVA
 
 
 
 

2017 2016

212.351180.026
Reserves en fondsen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
 - Nog te betalen accountant-/administratiekosten

- Nog te betalen belastingen en heffingen
- Nog te betalen verzekering gebouw
- Nog te betalen bankkosten
- Nog te betalen gas, water en electra

555.437 617.302
 
Totaal passiva

750
2.687
767
-
500
 4.704

1.701
152
256
131
-

2.240

Langlopende schulden
Hypothecaire leningen
Leningen o/g

358.207
12.500

397.711
5.000

370.707 402.711



Jaarrekening
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
IN EURO

2017 2016

477 2.429

Baten

Lasten

Resultaatbestemming
Algemene Reserve

55.771- Baten en fondenswerving
 
Som der Baten

73.596

55.771 73.596

- Doelstelling

Beheer en administratie
420
31.038
7.693
114
4.971
31.100
12.283

- Vrijwilligersvergoeding
- Afschrijvingen
- Huisvestingslasten
- Kantoorlasten
- Algemene lasten
- Afboekingen huurbaten
- Rente- en soortgelijke lasten
 
Som der bedrijfslasten 87.619

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

1.500
31.038
6.426
1.650
5.340
30.000
13.670

88.096

-32.325

89.624

92.053

-18.457

-32.325 -18.457



WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Activiteiten 
 De activiteiten van Stichting Sprint Schiedam bestaan voornamelijk uit: 

 Seminars 
 Culturele en sociale activiteiten 

 Maatschappeli jke onderzoekingen en analyses 
 Culturele evenementen

 
De directie 

 In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur.
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
 
Algemeen 

 De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

 De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.
 
Immateriële vaste activa 

 De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkri jgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen die zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
 
Materiële vaste activa 

 De bedrij fsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen. De actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen 

 die om de drie a vij f jaar plaatsvinden.
 
Machines en installaties en andere vaste bedrij fsmiddelen worden gewaardeerd tegen
aanschafprijs (verkri jgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De
afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte
economische levensduur.
 
Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
 
Vorderingen 

 Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakeli jk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
 
Voorzieningen
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Latente belastingvorderingen en verplichtingen 
 Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden opgenomen voor t i jdeli jke verschil len

tussen 
 de waarde van activa en passiva volgens fiscale voorschrif ten enerzijds en de gevolgde

bedrij fseconomische grondslagen anderzijds. De berekening van de latente
belastingvorderingen en 

 verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven 
 of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voorzover reeds bij wet vastgesteld. 

 Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeien uit voorwaartse
verliescompensatie, worden gewaardeerd indien in redeli jke mate kan worden aangenomen dat
deze zullen worden gerealiseerd. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde of
contante waarde. 

 De belastinglatentie over de herwaardering bedrij fsgebouwen en terreinen geschiedt tegen de 
 benaderde contante waarde.

 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
 
Algemeen 

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties 

 en de kosten en andere lasten over hel jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in
het 

 jaar waarin zij zi jn gerealiseerd; verl iezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
 
Netto-omzet 

 Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen
bedragen 

 voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
exclusief omzetbelasting.
 
Lasten 

 De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
 betrekking hebben.

 
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 

 De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkri jgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens
de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en
verliezen 

 bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
 
Belastingen resultaat uit gewone bedrij fsuitoefening 

 De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-
en verl iesrekening, na aftrek van vri jgestelde winstbestanddelen en na bij tell ing van niet
aftrekbare 

 kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd.
 
Grondslagen voor de opstell ing van het kasstroomoverzicht
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde
valuta worden omgerekend tegen een gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest en winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. 

 Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit f inancieringsactiviteiten. 
 De verkri jgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom

uit investeringsactiviteiten, tenzij de verwerving heeft plaatsgevonden tegen uitgif te van eigen
aandelen. 

 De in verworven groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen worden op de aankoopprijs in 
 mindering gebracht.
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Organisaties

Het bestuur van Sprint Schiedam heeft afgelopen jaren met enige regelmaat veranderingen doorgaan. Met het
huidige bestuur van 3 leden willen wij echter een duidelijke koers varen die ons via diverse samenwerkingen
naar een noemenswaardige positie moet leiden in de toekomst. 

  
Op dit moment vervullen al onze bestuursleden een onbezoldigde functie en dat zal altijd zo blijven. 

  
Sprint Schiedam maakt gebruik van het volgende rekeningnummer:

 NL66 RABO 0395 6888 33 
 BIC:RABONL2U

  
KVK inschrijfnummer:

 24334951 
  

Adres:
 Westvest 26-28

 3111 BW Schiedam
  

info@sprintschiedam.nl - www.sprintschiedam.nl
  

 
Wij hebben een ANBI status waardoor voor donateurs fiscale voordelen gelden. 

 Raadpleeg de site van de Belastingdienst om meer te weten te komen over deze voordelen. 
  

 
 
 

Het Bestuur
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