Stichting Cultureel Forum Schiedam
Jaarverslag 2021
De Stichting Cultureel Fonds Schiedam (CFS) is opgericht in 1961 op initiatief van de jurist en
kunstverzamelaar Piet Sanders. Na het ontstaan van het Fonds Schiedam-Vlaardingen is het
fonds in 2001 omgezet in een in stichting met de naam Cultureel Forum Schiedam met als
belangrijk doel: het stimuleren van het culturele klimaat in Schiedam in de ruimste zin van
het woord.
Het Cultureel Forum initieert en realiseert activiteiten die Schiedam en haar bewoners
inspireren en verder brengen. Initiëren, verbinden zijn kernbegrippen van het Cultureel
Forum. Dit alles om bij te dragen aan een aantrekkelijker en levendig Schiedam.
Het bestuur van het CFS heeft in 2021 negenmaal vergaderd (vanwege de coronamaatregelen hoofdzakelijk video vergaderingen). De belangrijkste activiteiten in 2021
betroffen:
• Organisatie van de jaarlijkse Piet Sanders lezing. In 2021 werd de lezing verzorgd
door de kunstenaar Joep van Lieshout in zijn atelier AVL Mundo aan de Keileweg in
Rotterdam. Onderwerp was zijn woon- en werk project ‘Brutus’.
• Organisatie van het ‘Stipendium Schiedams Water Aan drietal talentvolle
Nederlandse fotografen, Desiré van den Berg, Lana Mesić en Cigdem Yüksel, werd
een opdracht verleend om een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de stad
Schiedam en haar inwoners. De selectie van de fotografen werd gedaan door een
jury bestaande uit: Anne de Haij, directeur Stedelijk Museum Schiedam; Reyn van der
Lugt, kunstverzamelaar en ouddirecteur Groninger Museum & Rebecca Simons,
docent fotografie Willem de Kooning Academie en curator.
Het resultaat van deze opdrachten was te zien in de tentoonstellingsruimte van
KunstWerkt van 8 t/m 24 oktober, en in de openbare ruimte.
• Voorbereiding manifestatie ‘Zie de Schie’ (uitgesteld tot 2022).
Architectuur, stads- en landschapsontwikkeling verdienen een plek op de culturele
en maatschappelijke agenda van Schiedam. Vanuit deze overtuiging heeft het
Cultureel Forum Schiedam (CFS) het plan opgevat hieraan een originele bijdrage te
leveren met een manifestatie over de rivier de Schie. De Schie heeft niet alleen een
rijke geschiedenis die bepalend is voor het ontstaan van de regio, het landschap
rondom de Schie is ook volop in ontwikkeling en geschikt om actuele opgaven te
verkennen. Met de manifestatie willen we het verleden, het heden en de toekomst
samenbrengen in een aansprekend programma dat zowel voor bewoners, bezoekers
als professionals van betekenis is. Doel van de manifestatie:
• Het activeren van het debat over architectuur, stads- en
landschapsontwikkeling.
• Het zichtbaar maken van de wordingsgeschiedenis en de ontwikkeling van de
Schie.
• Het vergroten van de beleving van de Schie onder bewoners en bezoekers.

Jaarrekening 2021
BALANS
31 december 2021
ACTIVA
Vorderingen
Nog te ontvangen subsidies
Overlopende activa

5000
83

Liquide middelen

12929

Totaal activa

18012

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve

8230

Resultaat

(1840)

Kortlopende schulden
Voorschot subsidie Stimuleringsfonds Cr. Ind. voor Zie de Schie

6000

Overschot subsidie gemeente Stipendium Schiedams Water 2021

1859

Overig
Totaal passiva

83
18012

Exploitatierekening 2021
Baten
Subsidie gemeente Schiedam tbv. ‘Stipendium Schiedams Water 2021
Subsidie De Groot Fonds tbv. ‘Stipendium Schiedams Water 2021’
Inkomsten Piet Sanders lezing 2021
Inkomsten tentoonstelling ‘Stipendium Schiedams Water 2021’
Som der baten

15500
1500
290
80
17370

Lasten
Organisatiekosten ‘Stipendium Schiedams Water 2021’

18258

Organisatiekosten Piet Sanders lezing 2021

651

Kosten website (hosting en domeinnamen)

148

Bank en SumUp kosten

102

Bestuurskosten

51

Som der lasten

19210

Exploitatiesaldo

(1840)
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