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Voorwoord 

Als Vrede voor de Stad staan we midden in een samenleving die in sociaal opzicht 

sterk aan het veranderen is. Dat hebben we in het afgelopen jaar gemerkt. De 

verwachting is dat dat voor de komende jaren ook zal gelden. De belangrijkste 

verandering is dat de overheid zich meer en meer terugtrekt uit het sociale leven. 

Aan de ene kant is dat begrijpelijk. Want het is belangrijk dat ook de overheid haar 

huishoudboekje op orde heeft. Tegelijkertijd leidt dit wel tot een samenleving waarin 

zorg voor zwakken minder vanzelfsprekend is. Soms bekruipt me het gevoel dat de 

samenleving killer en afstandelijker wordt. Aan de andere kant mag ik mezelf dan 

ook de vraag stellen in hoeverre dat terecht is. Wordt dit gevoel dan niet al te sterk 

bepaald door het idee dat de overheid de samenleving is? Wat maar heel beperkt 

waar is. De samenleving dat zijn wij. De samenleving wordt niet bepaald door Den 

Haag, maar door ons als burgers, organisaties, verenigingen, bedrijven, kerken, en 

ook de overheid. De verzorgingsstaat zoals die in de vorige eeuw vorm kreeg heeft 

ertoe geleid dat we ons als samenleving misschien wel te afhankelijk zijn gaan 

opstellen ten opzichte van de overheid. Waarbij we bij ieder probleem in de 

samenleving automatisch zijn gaan vragen wat de overheid er aan gaat doen. De 

overheid lijkt op dit punt ook zelf op zoek naar haar plaats. Want aan de ene kant 

trekt ze van alles naar zich toe. Dingen waarvan je je kunt afvragen of de overheid 

zich daar mee moet bemoeien. Sentimenten in de samenleving lijken daarbij een 

belangrijke rol te spelen. Aan de andere kant wil die overheid terugtreden omdat al 

die bemoeienis te veel geld kost.  

Maar genoeg over de overheid. Terug naar de samenleving. Onze samenleving. Een 

samenleving waarin veel sociale kracht zit. Dat is wat ik als voorzitter van Vrede voor 

de Stad iedere keer dankbaar constateer. Er zijn veel mensen in Spijkenisse die zich 

willen inzetten voor hun medemens. Ik denk daarbij aan al de vrijwilligers die ik bij de 

diverse projecten tegen kom. Ook denk ik aan al de financiële bijdrages die we 

vanuit de samenleving ontvangen. Giften van bedrijven, van kerken, van scholen, 

verenigingen, politieke partijen en particulieren. Ik vind het fantastisch om te horen 

dat diverse bedrijven er in 2012 voor gekozen hebben om met een groep 

werknemers een dag in de Voedselbank te gaan werken. Ook ben ik dankbaar voor 

een stuk ondersteuning van en overleg met de gemeente Spijkenisse. Kortom, in 

onze samenleving zijn nog veel mensen die een warm hart hebben voor 

medemensen die om wat voor reden ook in nood zijn.  

In die zin ben ik ook heel dankbaar voor ons nieuwste project: SchuldHulpMaatje. 

Door dit project helpen we mensen niet alleen bij het verlichten van de ergste nood, 

maar kunnen we ook een bijdrage leveren aan het ‘oplossen’ van het 

onderliggende probleem. We hadden al lang de wens om niet alleen aan 

symptoombestrijding te doen, maar ook te werken aan de oorzaak. Want het is 

natuurlijk het mooiste als mensen weer echt op eigen benen kunnen staan en geen 

hulp meer nodig hebben.  Dat is de beste manier van mensen helpen. Ik ben 

dankbaar dat we daar in 2012 een begin mee hebben mogen maken en ik hoop 

dat dit werk in 2013 kan worden uitgebreid. 

Ds. A. van Groos, voorzitter 
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Jaarverslag stuurgroep   

Het bestuur, binnen Vrede voor de Stad aangeduid als ‘de stuurgroep’,  vergaderde 

in het verslag jaar elf keer. De zeven stuurgroepleden bespraken daarbij alle 

projecten waarbij de meeste tijd werd besteed aan de Voedselbank. 

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2011 zijn in 2012 verdere stappen 

ondernomen om te komen tot een zelfstandige stichting Voedselbank Spijkenisse. Dit 

bevordert de transparantie, die met name belangrijk is voor de sponsorwerving. In 

december konden de concepten van de statuten en de huishoudelijk reglementen 

voor Vrede voor de Stad en de Voedselbank worden aangeboden aan de notaris. 

Verwacht wordt dat de definitieve splitsing in 2013 een feit zal worden. Het betreft 

hier uitsluitend een juridische splitsing. Het bestuur van Vrede voor de Stad blijft ook 

het bestuur van de Voedselbank en zal haar werkzaamheden op dezelfde wijze 

continueren als in het verleden. 

Het project SchuldHulpMaatje groeide na een aarzelende start uit tot een 

volwaardig project waarvan de vrijwilligers steeds vaker werden ingezet. In het 

verslagjaar werd regelmatig met de coördinator overlegd en we hebben met elkaar 

onze zorgen gedeeld over de continuïteit van het project. Tot onze grote blijdschap 

werd de toezegging ontvangen dat de gemeente dit project in 2013 zal subsidiëren. 

Hierdoor is een stuk continuïteit gewaarborgd. 

Het secretariaat van Vrede voor de Stad wordt gevormd door in totaal vier 

personen. Een van hen behartigt het algemene  secretariaatswerk, een verzorgt de 

nieuwsbrief en alle zaken  rondom het interkerkelijk diaconaal beraad (IDB)), een 

houdt de vrijwilligersadministratie bij van de zes projecten  en een beheert het 

archief en zorgt ook dat alle relevante publicaties daarin worden ondergebracht.  

De Nieuwsbrief verscheen in totaal twaalf keer, elf maandelijkse nieuwsbrieven, 

uitgezonderd de vakantieperiode, en een extra nieuwsbrief in verband met de 

recordopbrengst van de supermarktactie voor de Voedselbank. 

Steeds meer mensen wisten de website van Vrede voor de Stad te vinden. Ook 

kwamen meer contactaanvragen via de website binnen dan in voorgaande jaren.  

Het IDB, gevormd door de diaconieën, diaconale commissies en de Parochiële 

Charitas Instelling van de kerken in Spijkenisse, vergaderde twee keer. Relevante 

onderwerpen werden besproken zoals de financiële situatie van Vrede voor de Stad, 

de voorgenomen nieuwe organisatiestructuur, de bemensing van de Wmo-

kerngroep en de ontwikkeling van de het project SchuldHulpMaatje.  Over diverse 

praktijksituaties werd overlegd met elkaar. 

De gebedsdienstgroep belegde vier bijeenkomsten. Reguliere  vieringen werden 

gehouden op 17 januari in de Ark, op 20 maart in de Dorsvloer en op 18 juni in het 

gebouw van het Leger des Heils. De jaarlijkse uitzending van de vrijwilligers vond 

plaats op 10 oktober in de Dorpskerk. Deze projectgroep bestond uit twee dames 

waarvan één lid is gestopt. Het is in 2012 niet gelukt een opvolger te vinden. De 
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stuurgroep blijft pogingen ondernemen voor uitbreiding van de gebedsdienstgroep. 

Besloten werd het aantal reguliere gebedsbijeenkomsten terug te brengen tot twee. 

Aan de kerken werd ons voornemen gemeld om met ingang van 2013 elke tweede 

zondag van de maand oktober een zogenaamde Vrede voor de Stadzondag te 

organiseren. Op deze zondag zal er in de deelnemende kerken extra aandacht 

worden geschonken aan de activiteiten van Vrede voor de Stad. De woensdag 

daarop volgend zal de jaarlijkse uitzendbijeenkomst plaatsvinden.  

Met de gemeente Spijkenisse werd regelmatig constructief overleg gevoerd in de 

persoon van wethouder D. van der Schaaf en een of meer beleidsmedewerkers. 

Naast twee stuurgroepleden waren ook de coördinator van het project 

SchuldHulpMaatje en de intake-coördinator van de Voedselbank met regelmaat 

aanwezig. Van het officiële jaarverslag van Vrede voor de Stad dat in 2012 voor het 

eerst verscheen, werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Van der 

Schaaf. 

De financiën vormden in het verslagjaar een voortdurende bron van spanning. 

Zouden er voldoende giften binnen komen? Zouden er voldoende sponsoren 

worden gevonden? Zouden de kerken hun toezeggingen na kunnen komen? 

Aan het einde van het verslagjaar zijn we dankbaar dat onze vrijwilligers opnieuw de 

handen uit de mouwen konden én wilden steken voor het werk van Vrede voor de 

Stad in Spijkenisse. En we mochten met verwondering constateren dat er van alle 

kanten zoveel financieel is bijgedragen dat we het jaar met een positief saldo 

mochten afsluiten. 

Met dankbaarheid aan onze God en in de afhankelijkheid van Hem willen we ons 

werk voor meer vrede in onze stad voortzetten.  

 

Namens de stuurgroep, 

Marieke van Ek, secretaresse 

 

 

 

 

“Kring van licht” , inzamelingsactie van het 

CDA afd. Spijkenisse t.b.v. Vrede voor de Stad 

en stichting Leergeld Voorne Putten. 
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Jaarverslag 2012  Bezoekproject Hartelborgt 

 

 

Enkele cijfers 

Aantal bezoekavonden Hartelborgt: 12 (gelijk aan 

vorig jaar)  

Aantal vrijwilligers:  18 (met 1 toegenomen) 

 

 

 

 

 

Aantal bezochte jongens in de Hartelborgt      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacten met Humanitas 

Ook dit jaar zijn er weer contacten geweest met Humanitas. Wij hebben één keer 

samen met de directie van de Hartelborgt vergaderd. Verder is er onderling overleg 

geweest om zaken te bespreken voor de organisatie van het jaarlijkse 

Nieuwjaarsdiner.  

           

 

Nieuwe coördinator 

Op 27 november 2012 heeft coördinator Alie den Hartog van het 

bezoekproject “De Hartelborgt” te kennen gegeven, dat zij met het 

coördinatorschap en het vrijwilliger zijn van het bezoekproject wil 

stoppen. Zij was vanaf het opstarten van het project betrokken bij 

het bezoekproject. Inmiddels heeft vrijwilliger Hans van ’t Nedereind 

zich gemeld, die op een nog nader te bepalen datum in 2013 het 

stokje van haar gaat overnemen.  
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Kerstkaartenactie  

De CGK-kerk Spijkenisse heeft dit jaar alle jongens van de Hartelborgt een kerstkaart 

gestuurd. Een kaartje sturen is een klein gebaar, maar voor de jongens geeft het 

ontvangen van een kaartje hoop en het helpt hen om weer (opnieuw) vertrouwen 

te krijgen in mensen. Het doet hen goed dat mensen van buiten aan hen denken en 

hen niet afschrijven, zoals de maatschappij vaak wel doet als je gevangen zit.  

  

Nieuwjaarsdiner 2013 

Al vele jaren wordt er voor de jongens in de Hartelborgt een Nieuwjaarsdiner 

georganiseerd door de geestelijke verzorging met hulp van veel vrijwilligers. Het is 

eigenlijk een laat kerstdiner dat jaarlijks begin januari plaats vindt. Het werd nu op 9 

januari 2013 gehouden. Voorheen werd het nieuwjaarsdiner in de sportzaal 

gehouden met deelname van (vrijwel) alle leefgroepen. Afgelopen jaar is gebleken 

dat dat steeds moeilijker te realiseren is en dat de veiligheid onder druk kwam te 

staan. Daarom is er voor gekozen het kerstdiner op elke leefgroep te organiseren.  

Iedere leefgroep at op zijn eigen groep samen met gasten: vrijwilligers, 

gedragsdeskundigen, docenten, afdelingshoofden en overig personeel dat het leuk 

vond om mee te eten die dag. De vrijwilligers dekten samen met de jeugdigen de 

tafel. De vrijwilligers hielpen mee met het uitserveren van de soep. Het hoofd- en 

nagerecht was zelfbediening. Ook werd er die avond door onze vrijwilligers een 

gedicht voorgelezen, wat de jongens aansprak. Na afloop was het nog gezellig 

napraten met de jongens. De leiding gaf aan dat deze manier van met elkaar eten 

op de groep veel beter bevallen is dan met alle groepen samen in de sportzaal. 

 

Namens de projectgroep Hartelborgt, 

Alie den Hartog, coördinator 
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Stichting       Voorne-Putten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld Voorne-Putten in 2012 
 

Leergeld wordt langzamerhand een volwassen organisatie: we zijn breed bekend 

geworden en aanvragers weten ons goed te vinden, we krijgen zo af en toe 

spontaan giften binnen (waarbij we vooral kerken moeten noemen) en ook bij de 

gemeenten zijn wij bekend. Wat helaas ook continue is, is het zoeken naar 

voldoende financiën. We blijven een instelling met structurele verplichtingen (als je 

een kind belooft dat je het lidmaatschap van een sportvereniging betaalt, kun je 

dat niet ineens intrekken) terwijl onze inkomsten incidenteel zijn. Anders gezegd, wij 

hebben geen enkele financiële zekerheid.  

 

Op zich is deze onzekerheid geen reden om onze doelstelling te wijzigen. Onder het 

motto “Alle kinderen mogen meedoen”, blijft het doel kinderen uit gezinnen met een 

laag besteedbaar inkomen, in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de 

samenleving. Dat betekent dat wij hen financieel helpen om deel te nemen aan 

een sociaal-culturele activiteit: een sportvereniging, jeugdvereniging, muziekles e.d. 

In beperkte mate helpen wij hen ook deel te nemen aan schoolactiviteiten zoals 

schoolreisjes e.d. Door financiële belemmeringen te helpen oplossen, wil Leergeld 

sociaal isolement voorkomen. Daarmee kan een kind zijn mogelijkheden vergroten 

en zijn of haar potentieel ontwikkelen. Dat zijn essentiële voorwaarden voor een 

volwaardig bestaan en daardoor voor het verdere leven. 

 

Wat wij goed merken is dat ook de maatschappelijke omstandigheden niet mee 

werken. Er is sprake van een economische crisis waardoor steeds meer mensen in de 

financiële problemen komen terwijl de overheid bezuinigt, ook op sociale uitgaven. 

We lopen aan tegen de bekende oorzaken: baanverlies, ernstige schulden als het 

eigen bedrijf failliet gaat of – bijvoorbeeld na een echtscheiding – het eigen huis met 

fors verlies moet worden verkocht. Door de economische situatie wordt het voor ons 

ook steeds lastiger om fondsen te verwerven. Opvallend genoeg zijn het nu juist de 

kerken die ons steeds meer helpen. Leergeld is niet gebonden aan een kerkelijke 

organisatie, maar veel kerken dragen ons duidelijk wel een warm hart toe. Soms 

krijgen we totaal onverwachts een mooie bijdrage vanuit een van de kerken. 

Daarnaast is het soms hartverwarmend zoals Leergeld financiële steun krijgt van 

particulieren en enkele bedrijven. We merken daarbij dat Leergeld steeds meer 

bekendheid krijgt. 
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De relatie met de gemeenten verloopt soms wat 

stroef, vooral als Leergeld lang moet wachten tot 

aanvragen uit gemeentelijke voorzieningen 

(bijvoorbeeld het Sport- en Cultuurfonds in 

Spijkenisse) worden afgehandeld. In de loop van 

het verslagjaar bleek dat de gemeente het Sport- 

en Cultuurfonds in 2013 beëindigt en dat in de 

plaats daarvan in het kader van het gemeentelijk 

Armoedebeleid een Kindbijdrage komt, welke 

rechtstreeks aan de ouders wordt uitbetaald. Op 

zich een prima regeling, maar voor Leergeld 

lastig omdat wij in de nieuwe systematiek geen 

plaats meer zouden krijgen. De bijdrage gaat 

rechtstreeks ter vrije besteding naar de ouders en 

wij vrezen dat daardoor in gezinnen minder geld beschikbaar blijft voor sport en 

cultuur. Gelukkig hebben wij een goed overleg gevoerd met wethouder Van der 

Schaaf en dat heeft er toe geleid dat goede afspraken zijn gemaakt over de wijze 

waarop Leergeld een plek in de procedure kan krijgen als ouders daar prijs op 

stellen. Het betekent wel dat wij een aantal van onze procedures moeten 

aanpassen in de loop van 2013. 

Stichting Leergeld Voorne-Putten is lid van de vereniging van Stichtingen Leergeld in 

Nederland, een vereniging die ruim 60 leden telt, lokale en regionale stichtingen. 

Deze vereniging heeft een lastig jaar achter de rug. Om duidelijkheid te bieden aan 

onze sponsores, wil Leergeld het zogenaamde CBF-keurmerk verwerven. Dat 

betekent o.a. dat de financiële administratie aan bepaalde voorwaarden moet 

voldoen – daar is overigens niets mis mee – en dat de lokale en regionale stichtingen 

meer uniform moeten worden. En dat is wel een lastig punt, omdat de stichtingen tot 

nu toe autonoom en zeer verschillend zijn. Deze discussie moet in 2013 zijn beslag 

krijgen.  

Leergeld is een zelfstandige stichting, los van Vrede voor de Stad, met een eigen 

bestuur dat zichzelf van de benodigde financiële middelen voorziet. Leergeld werkt 

regionaal. De betrokkenheid van Vrede voor de Stad bij dit project krijgt gestalte in 

het werven en uitzenden van vrijwilligers. Dat is een band waar wij erg blij mee zijn. 

 

Al met al moeten we concluderen, dat 2012 een goed maar moeilijk jaar is geweest 

voor Leergeld Voorne-Putten. 

 

Hans van ’t Nedereind, 

 

Voorzitter Stichting Leergeld Voorne-Putten 
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Jaarverslag 2012 Project SchuldHulpMaatje 

 
Na het voorbereidingsjaar 2011 is het project 

Schuldhulpmaatje echt van start gegaan met het 

helpen van hulpvragers. Door een grotere 

naamsbekendheid van het project werd er in toenemende mate een beroep op de 

vrijwilligers gedaan. Op 31 december 2012 waren 15 hulpvragers  langdurig  in 

behandeling op een  vrijwilligersbestand van 11. 

Van een aantal hulpvragers konden de problemen direct worden verholpen. 

 

In januari 2012 is de certificering afgerond. Hierdoor is kwaliteit van het maatjeswerk 

gewaarborgd. Op 15 maart 2012 is de eerste vrijwilligersavond gehouden. 

Schuldhulpmaatje heeft deelgenomen aan gebedsdiensten en een uitzenddienst 

van Vrede voor de Stad. Ook hebben we presentaties gehouden o.a. voor de 

diverse voorgangers in Spijkenisse. 

De contacten met de stuurgroep van Vrede voor de Stad zijn goed ingebed en in 

het Interkerkelijk Diaconaal Beraad komt Schuldhulpmaatje regelmatig aan de orde. 

De relatie met de gemeente Spijkenisse wordt steeds duidelijker, temeer nu de 

gemeente sinds 1 juli 2012 verantwoordelijk is voor de schuldhulpbemiddeling. 

Intussen heeft Schuldhulpmaatje subsidie toegezegd gekregen van de gemeente 

voor het jaar 2013. Hierdoor zijn we in staat nieuwe vrijwilligers te werven en op te 

leiden. 

Op 11 september 2012 was de coördinatorendag in Amersfoort. Daar werden de 

coördinatoren bijgepraat over de ontwikkelingen van de schuldbemiddeling en alles 

wat er mee samen hangt.  

Een tweede vrijwilligersavond in Spijkenisse werd gehouden op 23 oktober. Hier heeft 

Eric Maan van de Stichting KSA/GCW te Rotterdam één en ander verteld over het 

Schuldhulpmaatje-project in Rotterdam. Voor een zogenaamde Maatjesdag 

waren we te gast in Vlaardingen op donderdag 22 maart. De workshops waren 

gericht op het vergroten van vaardigheden van de maatjes. 

Op dezelfde dag heeft de her-certificering van de maatjes plaatsgevonden. 

 

Schuldhulpmaatje heeft in december 2012 het verzoek 

gekregen van de gemeente Spijkenisse om een bijdrage 

te leveren aan de uitvoering van de 

budgetondersteunings-cursussen. Deze cursussen worden 

gegeven aan mensen die zich bij de gemeente hebben 

aangemeld voor de schuldhulpbemiddeling. 

 

Namens het project SchuldHulpMaatje,  

 

Pieter van Wijk, coördinator 
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Jaarverslag 2012 Project Vluchteling, Kerk en Maatschappij  (VKM) 
 

Wij hebben ons in 2012 bezig gehouden met de begeleiding van een tweetal 

asielzoekers zonder verblijfsvergunning. 

Zij vertoeven respectievelijk 15 en 18 jaar in ons land. Beiden zijn woonachtig in 

Spijkenisse. 

Omdat ze moslim waren en zich hebben laten dopen, lopen ze bij terugkeer naar 

het land van herkomst groot gevaar.  

We hebben contact met hun advocaten en proberen de vluchtelingen te 

bemoedigen bij het alsmaar voortduren van hun slepende juridische procedures. 

Omdat er grote risico’s kleven aan meer informatie stellen wij ons verder 

terughoudend op. 

 

 

Namens de werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij, 

 

Gerrit van Buuren en Henk den Haan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

12 

 

 

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.  
  

 Aantal pakketten 

In het afgelopen jaar is het aantal 

cliënten dat op of onder de 

armoede grens leeft, weer 

gestegen. 

Op 1 januari 2012 maakten wij 

voor Spijkenisse en omstreken in 

totaal 555 voedselpakketten en per 31 december 2012  was dit aantal gestegen 

naar 671 voedselpakketten. Een toename van 116 pakketten. 

 

De stijging binnen Spijkenisse was 50 pakketten met een toename van 94 nieuwe 

huishoudens. Het verschil wordt verklaard doordat huishoudens met 2 en 3 pakketten 

(gezinsgrootte en financiële situatie) uitstroomden, waarvoor huishoudens met 1 

pakket terugkwamen. 

Het aantal nieuwe inschrijvingen in 2012 was 251 huishoudens en het aantal 

uitschrijvingen in 2012 betrof 157 huishoudens.  

Het aantal huishoudens begin 2012 was 326, het aantal huishoudens eind 2012 was 

420. Een toename van 94 huishoudens in dit verslagjaar. 

 

De uitstroom van cliënten kent diverse redenen: 

Sommigen  zeggen zelf op omdat zij het zelf weer kunnen, anderen blijven weg 

zonder op te zeggen. Het merendeel is uitgestroomd omdat men niet meer voldeed 

aan de criteria bij evaluatie en men weer in staat was in eigen onderhoud te 

voorzien. 

 

Buiten Spijkenisse worden voedselpakketten geleverd aan Brielle (41) , Goeree (50), 

Hoeksche Waard (100) en Rozenburg (37). Deze cijfers geven de stand van zaken 

per 31 december 2012 weer.  

 

 Intake en verwijzing 

Bij de intake en evaluatie wordt gekeken naar de situatie waarin aanvragers 

verkeren en hierbij worden, daar waar nodig, cliënten doorverwezen naar andere 

hulpverlenende instanties, zoals o.a. Schuldhulpverlening, Bewindvoerder, 

Zorgmeldpunt en Schuldhulpmaatje. Het doel is om de gezinnen weer zelfstandig te 

laten functioneren. 

 

 Vrijwilligers 

Gemiddeld 70 – 80 vrijwilligers zetten zich bij toerbeurt het hele jaar door in voor alle 

werkzaamheden die moeten plaatsvinden binnen de Voedselbank. 

 

 Sponsoring voor opslag en transport 

Het afgelopen jaar is de hoeveelheid te verwerken pallets met vriesgoederen ruim 

toegenomen. 

Doordat de opslagmogelijkheid bij een extern bedrijf vanaf 1 april niet meer mogelijk 

was en om de goederenstroom logistiek beter te kunnen regelen ontstond een 

dringende behoefte aan een eigen vriescel. Daarnaast was er t.b.v. het verplaatsen 

van beladen pallets ook behoefte aan een elektrische palletwagen en een heftruck. 
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Omdat de ‘normale’ exploitatie van de voedselbank verre van eenvoudig is, is het 

doen van investeringen t.b.v. apparatuur en materiaal uit eigen middelen 

onmogelijk. Toch heeft de voedselbank via sponsoring een aantal stappen vooruit 

kunnen zetten.  

Allereerst werd het mogelijk om een vriescel met een vloeroppervlakte van 24 m2 

aan te schaffen door bijdragen van de Hervormde Gemeente te Numansdorp, de 

Kringloopwinkel Het goede doel te Spijkenisse, het Sint Laurensfonds, het 

Praktijkcollege te Spijkenisse, de firma TAXX en enige grote giften van particulieren.  

Een elektrische palletwagen kon worden aangeschaft door bijdragen van het 

Oranje Fonds, het Deltaport Donatiefonds, een regionale vestiging van Stork en een 

gift van een particulier.  

 

Peinemann uit Hoogvliet heeft ons een in goede staat verkerende, gebruikte 

heftruck geschonken. Van Albert Heijn ontvingen we een in goede staat verkerende 

reach-truck. De eerstgenoemde firma neemt ook het onderhoud voor haar 

rekening.  

            

De heftruck stelt ons in staat 

om  zonder problemen alle 

vrachtwagens te kunnen 

laden en lossen. 

 

Op de voorgrond de nieuwe 

elektrische palletwagen. 

 

 

 

 

 

 

 

De door ons gebruikte VW-bus is enige jaren geleden geschonken door MaasDelta 

toen overgegaan werd tot vervanging. 

De 3.5 tons vrachtwagen wordt inclusief brandstof, verzekering en onderhoud 

beschikbaar gesteld door een lokale transportonderneming. In de periode 2009-2012 

heeft deze auto ruim 51.000 km gereden. 

 Energielasten  

In 2012 zijn toezeggingen gedaan om de hoge energiekosten, m.n. veroorzaakt door 

koel- en vriesfaciliteiten te verlichten. Siemens Nederland NV doneert gedurende 
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drie jaar € 750 per jaar, terwijl MaasDelta gedurende vier jaar € 4000 per jaar 

bijdraagt.  

 Goederen 

Voedselbank Spijkenisse e.o. heeft vorig jaar totaal ca. 1300 pallets met goederen 

mogen ontvangen vanuit Rotterdam, van collega voedselbanken en van vaste 

leveranciers, waaronder 149 pallets van Albert Heijn. Daarnaast ontvangen wij 

regelmatig eenmalige partijen.  

 

Door uitwisseling van verschillende goederen met een aantal voedselbanken in 

Noord Brabant, Zeeland en Den Haag is er een levendige ruilhandel ontstaan met 

als uiteindelijk doel een verbreding van het voedselpakket van de deelnemende 

voedselbanken. 

  

De twee supermarktacties die wij jaarlijks houden hebben door de inzet van 

ongeveer 200 vrijwilligers veel opgebracht. De opbrengst is hoofdzakelijk bestemd 

om in tijden van schaarste de pakketten aan te kunnen vullen.  

De kort voor de kerstdagen gehouden supermarktactie leverde bijna 1400 gevulde 

kratten op!  

 

 Scholen, particulieren en bedrijven 

Ondanks de terugval van goederenleveranties binnen de totale voedselbanken in 

Nederland hebben wij toch ook weer een aantal leveranciers mogen verwelkomen 

die ons van de nodige producten voorzien 

Ook uit de samenleving mochten wij hartverwarmende reacties ontvangen, zoals via 

scholen die goederen en geld inzamelden, en van particulieren die regelmatig 

goederen brachten. 

Wij hebben in 2012 meerdere scholieren stageplekken aangeboden en ook 

bedrijven kwamen in het kader van teambuilding op bezoek voor uitleg en hielpen 

mee om de kratten te vullen. 

Bureau Halt en de Raad voor de Kinderbescherming plaatsten met kleine regelmaat 

jongeren bij ons. 

 

Namens de projectgroep Voedselbank, 

Anco Bonninga, coördinator 
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Jaarverslag 2012 Project Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt ieder jaar  ‘zwaarder’ omdat er 

steeds meer aan toegevoegd wordt door de wetgever; vanuit de AWBZ (Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten) en door decentralisatie van de jeugdzorg ( van 

provincie naar gemeente). 

Door de gemeente moet dit worden uitgevoerd,  maar vaak met een 

budgetbeperking van circa 10% omdat de gemeenten dichter bij de burger staan 

en efficiënter zouden werken. 

De Wmo is er om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen aan en in de 

samenleving, ook mensen met fysieke en/of psychische beperkingen. 

In de Wmo- adviesraad neemt Vrede voor de Stad ook deel. De taak van de Wmo-

adviesraad is de burgers te vertegenwoordigen en om het College van 

Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over de Wmo-

onderwerpen. 

De Wmo onderwerpen, of zogenoemde prestatievelden, hebben betrekking op: 

1. leefbaarheid en sociale samenhang 

2. jeugdbeleid 

3. informatie advies en ondersteuning 

4. vrijwilligers en mantelzorgers 

5. deelname aan en in de samenleving 

6. individuele voorzieningen 

7. maatschappelijke opvang 

8. openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 

9. verslavingszorg 

 

In 2012 kwamen de volgende onderwerpen en activiteiten 

onder andere aan de orde: 

- de stand van zaken van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG). 

- het voorstel voor een vernieuwd armoedebeleid- minimabeleid. 

- de toegankelijkheid van het nieuwe theater. 

- de wenselijkheid van een altijd toegankelijk openbaar toilet in het centrum. 

- de herbestratingsplannen in het licht van mensen met beperkingen. 

- de aanpassing van het parkeerbeleid in het centrum, ook voor mantelzorgers. 

- de pilot respijtzorg (ontlasten van mantelzorgers). 

- het wijkontwikkelingsplan zuidwest (WOP); doel vergroten van de sociale 

samenhang.  

- het agressieprotocol voor gemeentelijk personeel. 

- de voortgang van de decentralisaties AWBZ en Wet werk en bijstand (Wwb). 

- het sociaal culturele werk, met o.a. een sluitingsplan van enkele wijkcentra. 

- de herijking van het vrijwilligersbeleid; een plan om de vrijwilligerscentrale te 

vervangen. 

- de jeugdgezondheidszorg en de decentralisatie van de jeugdzorg van provincie 

naar gemeente. 

- de beleidswijziging van schuldhulpverlening naar schuldbemiddeling. 

- een onderzoek naar de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. 

- het onderzoek naar de toegankelijkheid van de nieuwe bibliotheek de 

Boekenberg. 

- een bezoek aan de Zonnehof en het Centrum voor Arbeid en Training. 

- de maatschappelijke opvang na 2013. 
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- de Kanteling; van aanbodgericht werken naar onderzoeken van de werkelijke 

behoefte. 

- een nieuw Wmo - beleidsplan 2013 -2016. 

- de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. 

- de individuele compenserende voorzieningen. 

- het onderzoek naar de toegankelijkheid van SW Welplaat met openbaar vervoer. 

- een plan van aanpak voor decentralisatie van de jeugdzorg. 

- het leefbaarheidonderzoek in Spijkenisse. 

- de organisatie van de burendag in 2013; buurten als sociale gemeenschap. 

 

De niet aan geheimhouding gebonden onderwerpen en andere ‘Wmo-achtige’ 

zaken worden maandelijks besproken met de leden van de Kerngroep-Wmo 

gevormd door vertegenwoordigers vanuit de diaconieën aangesloten bij Vrede 

voor de Stad en de afgevaardigde van Humanitas in de Wmo-adviesraad. 

 

Namens de Kerngroep-Wmo, 

Rinus Rentmeester, lid Wmo-adviesraad, 
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Toelichting Staat van Baten & Lasten Voedselbank Spijkenisse 2012 

 

Baten 

Collectes en giften 

Onder kerken VVDS wordt verstaan alle deelnemende kerken van Vrede voor de 

Stad. De overige kerken betreffen vooral de kerken in de regio. 

Jaarlijkse bijdragen 

Buitenposten: dit betreffen de ontvangsten voor de voedselpakketten die door 

voedselbank Spijkenisse worden verstrekt via buiten Spijkenisse gelegen 

uitdeelposten, inclusief  incidentele giften. 

Subsidies 

Jaarlijks ontvangt de voedselbank € 20.000.- subsidie van de gemeente Spijkenisse. 

Voor dit jaar ligt het totaal bedrag hoger omdat we in 2010 vanaf mei zijn begonnen 

met het betalen van de huur en het restant dit jaar is benut. 

Lasten 

Algemeen 

De overige kosten zijn een stuk lager dan in 2011. Dit komt door de sinterklaasactie 

van 2011 en de afboeking van de debiteuren uit 2009-2010 in 2011. 

Pand 

Inventaris: dit betreft hoofdzakelijk de vriescel en de palletwagen die zijn gesponsord 

Overige kosten: dit betreft de kratten ten behoeve van de buitenposten die door 

hen zijn betaald. 

Transportkosten 

De kosten voor de wekelijkse aanlevering van materialen vanuit voedselbank 

Rotterdam 

Vrachtwagen 

Een inschatting van de kosten van het gebruik van de gesponsorde vrachtwagen 

die in de regio de producten ophaalt. Deze kosten worden volledig door een  

sponsor gedekt. 
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Overzicht gegevens 

Website Vrede voor de Stad: www.vredevoordestad.nl   

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24400222   

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 

Postadres stichting Vrede voor de Stad: Ottersveen 124, 3205 VG Spijkenisse 

Bankrekeningnummers: 

 INGrekening 96 87 591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

 Rabobankrekening 1214 84 912 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse inzake 

Voedselbank 

 Rabobankrekening 1190 80 117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 

 Giften voor de overige projecten die geen aparte rekening hebben, kunnen 

worden gestort op rekening 96 87 591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

onder vermelding van de naam van het project 

 

Nieuwsbrief Vrede voor de Stad: nieuwsbrief@vvds.nl 

Secretariaat: secretariaat@vvds.nl 

Verschillende mailadressen zijn nieuw of gewijzigd. Raadpleeg voor alle 

mailadressen de website. 

      
 

Vrede voor de Stad heeft de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

  

 

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds 
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