
De club “VRIENDEN VAN DE WERF”. 
 
De club “vrienden van De Werf” wordt opgericht met het doel eenmalig geld in te 
zamelen voor de grootschalige renovatie van Ontmoetingscentrum De Werf aan de 
Kerkweg 46c in Schiedam - Kethel die in de zomer van 2019 wordt uitgevoerd.  
 
De totale renovatiekosten bedragen € 240.000,--. Het grootste gedeelte hiervan 
wordt gefinancierd uit de toegezegde donaties van de Gemeente Schiedam en de 
plaatselijke, regionale en landelijke fondsen. Maar daarmee zijn nog niet alle kosten 
gedekt. Het restant moet opgebracht worden door het organiseren van bijzondere 
activiteiten, bijdrage van bedrijven en particulieren en tot slot uit het opgebouwde 
eigen vermogen. 
 

Waarom moet je lid willen worden van deze club? 
• Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van deze club. 

• Omdat we de ANBI status hebben is iedere gift fiscaal aftrekbaar. 

• Je bijdrage wordt zeer zorgvuldig en nuttig besteed. 

• Alle circa 300 deelnemers aan de activiteiten profiteren hiervan. 

• Je levert een geweldige bijdrage en de Sociale en Maatschappelijke functie 
van Stichting De Werf in Schiedam Noord. 

• Als laatste profiteer je zelf er ook een beetje van door deel te nemen aan de 
vele georganiseerde activiteiten. 

• Na afloop van de renovatie zullen alle namen van de subsidie verstrekkers en 
de leden van de club “VRIENDEN VAN DE WERF” op een groot bord op een 
goed zichtbare plaats op de begane grond worden vermeld. 

 

Hoe kan je lid worden van deze club? 
We hebben er bewust niet voor gekozen om dit initiatief een club van 100 te noemen 
omdat dit zo’n absoluut getal is. Wij houden hiermee het ledenaantal en het bedrag 
variabel en hopen dat daardoor het getal van 100 ruimschoots wordt overschreden.  
 
Door het aankopen van één certificaat, of meerdere, van € 50,- of € 100,- of € 500,- 
of € 1.000,- wordt je lid van de club “VRIENDEN VAN DE WERF”.  
 
Aanmelden kan bij Barbara de Kooter fh.dekooter@caiway.nl, na ontvangst van deze 
aanmelding ontvangt u van de penningmeester Denise de Groot het verzoek tot 
betaling van het door u aangegeven bedrag. Na ontvangst van het geld op onze 
rekening sturen wij u digitaal een certificaat, ivm onze ANBI status mag u deze gift 
opvoeren bij de belasting aangifte. 
 
Gezien de vele positieve reacties die we op al onze plannen ontvangen hebben, 
rekenen we erop dat ook deze actie een groot succes zal worden. 
 
Het bestuur van Stichting De Werf. 
April 2019. 
 
 
 
 

mailto:fh.dekooter@caiway.nl

