Samenvatting Meerjarenbeleid 2021-2024
Een betere en mooiere samenleving
Jaarlijks steunt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. meer dan 300 initiatieven die een grote
positieve invloed hebben op de samenleving in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En al
die projecten hebben één ding gemeen: ze willen de samenleving in Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis een beetje beter of mooier maken.
Door alle projecten die in de loop der jaren gepasseerd zijn, is het besef nog meer gegroeid
dat de regio voor een aantal grote opgaven staat. Bijvoorbeeld als het gaat om armoede,
laaggeletterdheid, kansengelijkheid of monumentenzorg. Het Fonds heeft letterlijk en
figuurlijk het vermogen om hier iets aan te doen. Voor sommige maatschappelijke problemen
volstaat het niet om alleen reactief initiatieven uit de samenleving financieel en inhoudelijk te
ondersteunen. Het Fonds zal daarom vaker zelf het voortouw moeten nemen. De afgelopen
beleidsperiode zijn daar al de eerste stappen voor gezet. De komende beleidsperiode wordt
dit verder uitgebouwd.
Missie
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. draagt bij aan initiatieven die de samenleving in
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis beter en mooier maken.
Dit doet het Fonds door de opbrengsten van haar vermogen te besteden aan projecten (of
doelen) in zes verschillende sectoren. Om deze rol zo lang mogelijk te kunnen vervullen
moet het vermogen zo lang mogelijk in stand gehouden worden.
Visie
Het Fonds is gevestigd in Vlaardingen, dus op een centrale plek in de regio tussen Schiedam
en Maassluis in. Doordat we al 30 jaar actief zijn, kennen we de meeste maatschappelijke en
culturele instellingen in de regio goed. We willen dan ook een centrale rol innemen als het
gaat om initiatieven (lees: projecten) die de samenleving beter of mooier maken.
Stichtingen en verenigingen moeten op een eenvoudige manier terecht kunnen bij het Fonds
voor financiële ondersteuning in de vorm van een donatie, garantie of lening en inhoudelijke
ondersteuning. Ook kunnen initiatieven versterkt worden door ze met elkaar in contact te
brengen. Het is daarnaast onze visie dat we door een actieve opstelling zoveel mogelijk
aanvragers met goede projecten kunnen bereiken en goede projecten van buiten de regio
kunnen aantrekken.
Het is de rol van het Fonds om goede maatschappelijke initiatieven te stimuleren, selecteren
en ondersteunen. Ook is het van belang om aanvragers te motiveren om projecten in te
dienen. Dit kan bijvoorbeeld door oproepen te doen om aanvragen in te dienen in het kader
van een bepaald thema. We zijn van mening dat het Fonds niet alleen reactief moet zijn
maar ook zelf initiatieven moet nemen als zij iets wil doen aan grote maatschappelijke
thema’s of kansen ziet in het kader van haar doelstelling.
Het is onze visie dat het vermogen verantwoord belegd moet worden. Immers, als we met de
opbrengsten van het vermogen de maatschappij willen verbeteren, kan het niet zo zijn dat
het vermogen wordt belegd in bedrijven die activiteiten ondernemen waar het Fonds niet
achter staat.
Doelstelling
Het Fonds is in 2024 een actieve en zakelijke partner voor maatschappelijke en culturele
organisaties in de regio. Daarnaast heeft het meerdere eigen initiatieven en programma’s
gerealiseerd om de samenleving beter en mooier te maken.

Inhoudelijke doelstellingen
• Is breed actief in 6 verschillende sectoren
• Doneert, maar verstrekt ook garanties en leningen
• Ondersteunt inhoudelijk met cursussen, adviezen en haar netwerk
• Investeert door middel van eigen initiatieven en programma’s in een betere en mooiere
samenleving
Strategie
In het vorige meerjarenbeleid is sterk ingezet op een actieve houding. In de komende
beleidsperiode willen we hier een stap verder in gaan. De actieve houding blijft. Het moet
makkelijk zijn om informatie te verkrijgen en het Fonds te benaderen of een aanvraag in te
dienen. Ook blijven we de publiciteit zoeken zodat zoveel mogelijk organisaties gebruik
maken van het Fonds. Maar vooral ook zodat ze ons weten te vinden als ze goede of
vernieuwende ideeën, projecten of investeringen hebben die bijdragen aan de missie.
Oproepen voor aanvragen
Regelmatig doet het Fonds oproepen voor het indienen van aanvragen. Hier is altijd een
thema aan verbonden. Aan het begin van ieder jaar wordt op deze manier een mogelijkheid
gecreëerd voor burgerinitiatieven. Maar de afgelopen jaren zijn op deze manier ook
succesvolle acties opgezet, zoals bijvoorbeeld een winteractie die het mogelijk maakte om
eenvoudig aanvragen in te dienen voor activiteiten tijdens de feestdagen. Ook de coronahulp
die is geboden tijdens de coronacrisis was op deze manier georganiseerd. Deze oproepen
zijn succesvol. Het Fonds zal dergelijke acties de komende beleidsperiode blijven inzetten op
het moment dat we een behoefte zien die past bij onze doelstelling.
Werken in programma’s
De regio waar het Fonds actief is kent een aantal grote problemen zoals bijvoorbeeld een
hoog percentage mensen dat in armoede leeft. We willen niet alleen reactief aanvragen
behandelen maar ook actief aan de slag met onderwerpen/problemen die we als Fonds te
belangrijk vinden om te laten liggen, zoals armoede. Door middel van meerjarige
programma’s wordt ingezet op maatschappelijke problemen. Per programma wordt hier een
apart budget voor vrijgemaakt.
Missie gerelateerde investeringen
Het Fonds wil stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen op een zakelijke basis in
hun doelstelling kunnen steunen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van leningen. Daarnaast
wil het Fonds de mogelijkheid hebben om te participeren in ondernemingen met een
maatschappelijke doelstelling. Hierbij wordt vaak een lager rendement of een hoger risico
geaccepteerd omdat de organisatie een maatschappelijke doelstelling heeft. Voorwaarde is
wel dat het gaat om investeringen die ten goede komen aan de regio.
Partnerships
Samenwerking met partners vergroot onze slagkracht, zowel inhoudelijk als financieel. Zo
werkt het Fonds bijvoorbeeld al samen met andere vermogensfondsen in Stadsherstel
Maassteden BV en met het Nationaal Restauratiefonds. Aangezien we grote ambities
hebben zullen we vaker dit soort partnerships aangaan als dit bijdraagt aan onze
doelstelling. Niet alleen met stichtingen maar wellicht ook met andere partijen zoals
corporaties en bedrijven.
Algemeen donatiebeleid
Het Fonds richt zich op 6 verschillende sectoren en bewaakt actief dat er spreiding is tussen
de verschillende sectoren en gemeenten. De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen
bestaan uit activiteiten of uit noodzakelijke investeringen om deze activiteiten mogelijk te
maken. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk

begin en einde (een project). Projecten dienen minimaal één (en het liefst meerdere)
van de volgende speerpunten te bevatten: participatie, bewustwording, ontplooiing of
ontmoeting.
Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten die een raakvlak hebben
met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan
projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft
nimmer een permanent karakter. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar
werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.
Partijen verbinden
Doordat het Fonds slechts in drie gemeentes actief is, heeft het Fonds goed zicht op de
belangrijkste maatschappelijke partijen en een sterk netwerk. Gebleken is dat het zinvol is
om partijen met elkaar te verbinden. De medewerkers van het Fonds zullen dan ook actief
maatschappelijke partijen met elkaar in contact blijven brengen.
Niet alleen doneren
In het algemene donatiebeleid wordt aangegeven in welke gevallen een aanvrager in
aanmerking komt voor een donatie. Echter, soms kan het ook goed zijn om een garantie te
geven voor een project, bijvoorbeeld als de inkomsten onzeker zijn. En in andere gevallen
kan een rentevrije lening ook een oplossing zijn. Bijvoorbeeld als de kosten voor de baten uit
gaan. Het geven van een garantie of een rentevrije lening is dus ook een manier waarop het
vermogen van het Fonds kan worden ingezet ten behoeve van de doelstelling. Dit zal in
voorkomende gevallen gericht gebeuren.
Financieel beleid
Het beleggen van het vermogen is door het bestuur gedelegeerd aan de
beleggingscommissie. Hierin hebben minimaal twee bestuursleden en de directeur zitting.
Deze commissie wordt ondersteund door de vermogensadviseur.
De financiële doelstelling is om rendement te maken conform het Besturingsmodel
Beleggingen (op dit moment 3%), het stamvermogen te behouden en te corrigeren voor
inflatie. In het belegginsstatuut is vastgelegd wat de strategische asset allocatie van de
beleggingen is waarmee we proberen deze doelstelling te bereiken. Tevens is vastgelegd
waarin wel en niet wordt belegd en welke grenzen worden gehanteerd.
Financiële doelstellingen
• Rendement maken conform besturingsmodel beleggingen
• Stamvermogen behouden en corrigeren voor inflatie
• Een groter gedeelte van het vermogen missie gerelateerd investeren
In onze visie dient het vermogen op een verantwoorde manier belegd te worden. Het Fonds
hanteert daarom bij de aankoop van aandelen en obligaties een uitsluitingsbeleid voor
bepaalde sectoren, zoals grondstoffenwinning, gokken en tabak. Ook wordt niet belegd in
obligaties van landen waartegen de VN of de EU sancties heeft afgekondigd. Het vermogen
van het Fonds moet zoveel worden mogelijk belegd in bedrijven met een goed ESG-beleid.

