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Voorwoord 

Er ligt een nieuw jaarverslag van stichting Vrede voor de Stad voor u. Weer is een 

jaar voorbij gegaan waarin velen de handen gevouwen hebben, maar ook velen 
de handen uit de mouwen hebben gestoken. Er past een woord van dank aan hen 

die hebben meegewerkt aan dit jaarverslag. Maar dat zij dit alles op konden 
schrijven, komt door heel veel andere mensen. Mensen die niet alleen een hart 
hebben voor onze stad,  maar die zich ook daadwerkelijk voor onze stad hebben 

willen inzetten. Hun werk wordt in dit jaarverslag met dankbaarheid verslagen. 
 

Wat mij getroffen heeft, is dat er het gehele jaar door voldoende financiële 
middelen waren voor de lopende projecten. Dat was in andere jaren ook zo. Maar 

dikwijls moesten we dan eerst melden dat we een tekort hadden. Het jaar 2013 
kenmerkt zich door veel verrassende activiteiten ten bate van Vrede voor de Stad of 
een van de projecten. Wat een creativiteit en wat een betrokkenheid bij ons werk 

werd daarin zichtbaar.  Wat mooi dat ook de plaatselijke overheid een streep zette 
onder de activiteiten door weer opnieuw te besluiten subsidies te verlenen. We 

kunnen dankbaar concluderen dat overheid, samenleving en kerken gezamenlijk 
opgetrokken zijn. Er is een gezegde dat luidt: ‘eendracht maakt macht’. Nu hadden 

we geen macht nodig, maar wel kracht. En daar zorgt eendracht ook voor. Door de 
goede samenwerking kon veel gerealiseerd worden. Met dankbaarheid vermelden 
we ook dat verschillende fondsen positief reageerden op steunaanvragen. 

 
De stuurgroep van Vrede voor de Stad zag het project Voedselbank steeds maar 

groter worden. Het leek beter om dit project in een eigen stichting onder te 
brengen. Daar is in het verslagjaar hard aan gewerkt. Het kon in 2013 net niet 

definitief gerealiseerd worden, maar nu we het jaarverslag samenstellen is de 
zelfstandige stichting Voedselbank  inmiddels een feit. In het jaarverslag 2014 hopen 

we hier meer over te kunnen melden. 
 
Dat ik als tweede voorzitter van Vrede voor de Stad dit jaarverslag schrijf, heeft een 

reden. De eerste voorzitter kreeg in het afgelopen jaar een enorm ingrijpende 
boodschap te horen van de dokter. Een ernstige ziekte bedreigde zijn leven. Er werd 

besloten tot een operatie met risico’s. Deze mocht slagen. Kuren volgden. 
Vanzelfsprekend zijn de krachten van onze voorzitter enorm verminderd, maar we 

zijn dankbaar dat we ds. Arjen van Groos nog in ons midden mogen hebben. Dat ik 
op dit moment functioneer als voorzitter is dus uit nood geboren. Het heeft niet onze 
voorkeur dat voorzitter en secretaris  nauwe banden hebben. Maar het is even niet 

anders. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het 
maar (even) zoals het kan. Dat gezegde  is 

waarschijnlijk een waarheid voor velen die op onze 
weg kwamen en hulp nodig hadden in een van de 

projecten. 
 

Ds. Arie van Ek, 2e voorzitter 
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Jaarverslag stuurgroep  

Op de vergaderingen van de stuurgroep, het bestuur van stichting Vrede voor de 

Stad, kwamen in het verslagjaar 2013 alle projecten voorbij. Het ene project meer, 

het andere project minder, maar alle projecten bevonden zich in het 

aandachtsveld van de stuurgroep. Waar de projecten zich mee bezig hebben 

gehouden wordt verwoord in de afzonderlijke jaarverslagen. Als stuurgroep kwamen 

we in 2013 tien keer bij elkaar om vele zaken te bespreken. Vanuit het secretariaat 

werden contacten onderhouden met de coördinatoren van de verschillende 

projectgroepen, met de gemeente, met sponsoren, met voorgangers, met diverse 

organisaties die ons steeds meer weten te vinden, met… Een complete opsomming 

is niet te geven. Wel is duidelijk dat het werk van Vrede voor de Stad steeds meer 

bekendheid krijgt; plaatselijk, regionaal en landelijk. En dat we samen gestalte 

mogen geven aan een unieke vorm van samenwerking waarbij we onze naasten 

willen dienen, 

Halverwege het jaar werden we geconfronteerd met ernstige ziekte van onze 

voorzitter. Voor hem en voor zijn gezin, zijn familie en zijn gemeente, en voor ons als 

bestuur onverwacht en ongedacht. We zijn dankbaar dat hij na een ingrijpende 

operatie en vermoeiende behandelingen nog in ons midden mag zijn. Maar zijn 

inbreng hebben we zeker gemist. Het betekende ook dat we ons werk met een 

persoon minder moesten doen, terwijl we los daarvan sterke behoefte hadden aan 

uitbreiding van het bestuur. Aan het einde van het verslagjaar werd duidelijk dat we 

begin 2014 in elk geval versterking zouden krijgen vanuit de Ontmoetingskerk. 

Veel is nagedacht over het reilen en zeilen van de Voedselbank. De 

werkzaamheden om te komen tot een zelfstandige stichting Voedselbank Spijkenisse 

en omstreken konden eind december worden afgerond waardoor de officiële 

oprichting van de stichting begin 2014 verwacht kon worden. Zoals eerder gemeld 

betreft het hier uitsluitend een juridische zaak. Het bestuur van Vrede voor de Stad 

blijft het bestuur van de Voedselbank, aangevuld met de coördinator van de 

Voedselbank. Zo wordt het werk op dezelfde wijze gecontinueerd. 

In de Nieuwsbrief die in het verslagjaar elf keer verscheen, werden alle 

wetenswaardigheden vanuit de verschillende projecten benoemd. Zo vormt de 

nieuwsbrief een onmisbaar stuk informatievoorziening naar de vrijwilligers, de kerken, 

de sponsors en allen die belang stellen in de activiteiten van Vrede voor de Stad. 

De relatie die we hebben met de gemeente Spijkenisse wordt door ons zeer 

gewaardeerd. Elk kwartaal heeft een delegatie van de stuurgroep overleg met 

wethouder D. van der Schaaf en een beleidsmedewerker. Bij dit overleg zijn vaak 

ook de coördinatoren van de voedselbank en het project SchuldHulpMaatje 

betrokken. De goede relatie met de gemeente komt ook uit in de subsidie die we 

ontvangen voor een substantieel deel van de huur van het pand van de 

voedselbank en de opleiding van SchuldHulpMaatjes.  
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De inbedding van de activiteiten in de kerken werd dit jaar verstevigd door de 

eerste zogenaamde Vrede-voor-de-Stad-zondag die op zondag 13 oktober werd 

gehouden. Aan de kerken was gevraagd, op een manier die bij hen past, 

aandacht te geven aan het werk van onze stichting dat namens de kerken wordt 

verricht. In de keuze van het thema, de schriftlezing, de liederen, enz. werd hier 

aandacht aan gegeven. Door de stuurgroep zijn suggesties gedaan voor voorbede 

en lezingen. Ook was een korte presentatie gemaakt van de verschillende projecten 

die in veel kerken en gemeenten is vertoond. Informatie werd gegeven door 

vrijwilligers, het themalied werd gezongen en gemeenteleden werden ingezet om 

deelnemers aan projecten te bemoedigen via een kaart. De woensdag na deze 

zondag vond de jaarlijkse uitzenddienst plaats in de Dorpskerk waarbij vrijwilligers zich 

opnieuw voor een jaar verbinden aan een project. Dit jaar ontving iedere vrijwilliger 

een persoonlijke Bijbeltekst waarna allen Gods zegen ontvingen. Besloten is jaarlijks 

een Vrede-voor-de-Stad-zondag te houden op de tweede zondag van oktober 

waarna in diezelfde week de uitzendviering  zal volgen op de woensdagavond. 

De werkgroep gebedsbijeenkomsten heeft ook dit jaar de uitzenddienst 

georganiseerd en was tevens verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van 

de twee reguliere gebedsbijeenkomsten die in januari en in mei/juni werden 

gehouden. We zijn blij dat de gebedsdienstgroep weer op volle sterkte is met drie 

leden. Zij zetten zich in om de bijeenkomsten zo vorm te geven dat iedere vrijwilliger 

iets terug vindt van de eigen kerkelijke traditie. 

De kerken vormen het hart van Vrede voor de Stad. Zij hebben zich verenigd om de 

handen te vouwen en de handen uit de mouwen te steken voor de inwoners van 

onze stad. Het is daarom goed dat de verschillende diaconieën, diaconale 

commissies en de Parochiële Charitas Instelling van de kerken in Spijkenisse elkaar 

ontmoeten in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Daarin overlegt men onderling 

over diaconale zaken en worden onderwerpen besproken die allen raken. De 

jaarvergadering van Vrede voor de Stad met de presentatie van de jaarstukken 

vindt ook plaats tijdens een vergadering van het IDB. 

In dit verslag kunnen we niet om de financiën heen. Ook dit punt was een telkens 

terugkerend item op de agenda van de stuurgroep. Zorg werd uitgesproken, 

pogingen werden in het werk gesteld om via fondsen en sponsors ondersteuning te 

krijgen, de kerken werden geïnformeerd. Het resultaat van al die inspanningen? Aan 

het einde van het verslagjaar hoefde geen extra beroep op de kerken te worden 

gedaan. Van alle kanten, verwacht en onverwacht,  werd in het afgelopen jaar 

dusdanig bijgedragen dat er geen tekort dreigde.  We mochten het jaar positief 

afsluiten. 

Met alle activiteiten van Vrede voor de Stad willen we God en onze naasten dienen. 

Om vrede te bewerken voor onze stad. Onder de zegen van onze God. 

Namens de stuurgroep, 

Marieke van Ek, secretaresse 
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Jaarverslag 2013  Bezoekproject Hartelborgt 

In de loop van 2013 is er een nieuwe coördinator 

voor het bezoekproject in de Hartelborgt van start 

gegaan. Alie den Hartog – die dit bezoekproject 

vanaf het prille begin coördineerde – heeft zich 

teruggetrokken omdat zij na zoveel jaren andere 

taken binnen het vrijwilligerswerk wilde oppakken. 

Tijdens een bijeenkomst  met justitiepredikant Len 

Lafeber, de coördinator vrijwilligerswerk van de 

Hartelborgt Sanderien Vermeulen en een groot aantal vrijwilligers hebben we op 10 

april 2013 afscheid van haar genomen. Hans van ’t Nedereind – die al een aantal 

jaren vrijwilliger was – heeft de coördinatie nu op zich genomen. 

 

In de loop van het jaar heeft een aantal vrijwilligers zich teruggetrokken. Daar waren 

verschillende redenen voor. Zo was er bijvoorbeeld een vrijwilliger van het eerste uur, 

die na zo veel jaren werk in de Hartelborgt toe was aan iets anders en het 

estafettestokje graag wilde overgeven aan een ander. Voor een aantal vrijwilligers is 

het ook lastig om een baan te combineren met dit vrijwilligerswerk. Vanwege het 

dagritme van de jongens in de Hartelborgt is het bezoek uiterlijk 20.30 uur beëindigd. 

We starten daarom altijd om 19.00 uur en dat betekent dat de vrijwilligers vanwege 

alle veiligheidsmaatregelen ruim voor die tijd aanwezig moeten  zijn. Voor veel 

mensen met een baan is dat niet goed mogelijk. Het is ook erg onbevredigend om 

op het laatste moment af te moeten zeggen omdat het werk (of het verkeer) tegen 

zit. Tegen het einde van 2013 is een actie gestart om nieuwe vrijwilligers te werven, 

en het ziet er naar uit dat we binnenkort een aantal nieuwe mensen kunnen 

begroeten. 

 

Met uitzondering van de maanden juli en augustus, is er iedere tweede woensdag 

van de maand een groep bezoekers geweest. Meestal werden dan vijf of zes 

groepen bezocht, waarbij we per groep met vijf tot tien jongens contact hadden. In 

juli en augustus is slechts een klein aantal groepen bezocht. Een aantal vrijwilligers is 

als surveillant betrokken geweest bij examens in de Hartelborgt. 

 

De bezoeken liepen wisselend, wat samenhangt met de samenstelling van en de 

sfeer in de groep. Zo is bijvoorbeeld een binnenkomstgroep – waar jongens direct na 

binnenkomst in de Hartelborgt tijdelijk worden geplaatst – heel anders dan een 

groep waarin de jongens een PIJ-maatregel hebben. Deze laatste groep kent weinig 

doorstroming; jongens zitten er soms erg lang en voor de bezoekers is dit vaak een 

lastige groep. Maar hoe dan ook, de jongens hebben in ieder geval kunnen ervaren 

dat de samenleving hen niet is vergeten en dat er mensen zijn die vanuit de kerken 

op vrijwillige basis een aantal uren voor hen willen vrijmaken. 

 

Namens de projectgroep Hartelborgt, 

Hans van ‘t Nedereind, coördinator  



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

7 
 

 

 
 

 

Stichting Leergeld Voorne-Putten in 2013 
 
2013 is voor de Stichting Leergeld Voorne-Putten een jaar van belangrijke 

veranderingen geweest. Een aantal ontwikkelingen speelde  in Hellevoetsluis, 

Bernisse en Brielle, maar in dit jaarverslag voor Vrede voor de Stad concentreren we 

ons op Spijkenisse. In 2013 hebben wij voor ruim 200 kinderen 470 aanvragen 

verwerkt van uiteenlopende aard. Zo konden kinderen mee op schoolreis, of kon 

een sportieve- of culturele activiteit gestart worden. Ook de benodigdheden voor 

die activiteit konden met behulp van Leergeld worden aangeschaft 

In het gemeentelijk beleid van Spijkenisse is veel veranderd doordat het nieuwe 

gemeentelijk armoedebeleid van start is gegaan. Dit betekent dat de bijdrage uit 

het Sport- en Cultuurfonds is vervangen door een zogenaamde Kindbijdrage van 

maximaal € 200 per jaar voor kinderen in de doelgroep (ruwweg gezegd kinderen uit 

gezinnen met een minimuminkomen die binnen het gemeentelijk armoedebeleid 

vallen). Op zich een gemeentelijke regeling welke veel voordelen kent, maar een 

nadeel kan zijn dat in een aantal gezinnen de Kindbijdrage niet meer beschikbaar 

komt voor sport en cultuur omdat deze wordt gebruikt voor andere dringende 

zaken. Voor Leergeld een probleem, want in het algemeen werd tot nu toe eerst de 

gemeentelijke bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds benut en sprong Leergeld bij 

als de uitgaven hoger waren dan de gemeentelijke uitkering. Daarnaast kwam 

Leergeld de ouders tegemoet door de kosten van sportbeoefening voor te schieten 

welke dan later met de gemeentelijke uitkering konden worden verrekend. 

Over dit probleem hebben we goed overleg gevoerd met wethouder D. van der 

Schaaf en zijn medewerkers en dat heeft geleid tot samenwerking tussen de 

gemeente en Leergeld, waarbij de gemeente alle aanvragers van een Kindbijdrage 

wijst op de mogelijkheden van Leergeld. Ouders hebben dan de mogelijkheid de 

Kindbijdrage over te laten maken naar Leergeld, waarna wij de uitgaven voor sport 

en cultuur voor onze rekening nemen, ook als deze hoger uitkomen dan het bedrag 

van de Kindbijdrage. Uiteraard krijgen de ouders geld terug als de Kindbijdrage niet 

geheel is opgemaakt. Na een wat aarzelend begin vanwege aanloopproblemen, 

kunnen we nu constateren dat de regeling goed werkt en dat steeds meer ouders 

van deze mogelijkheid gebruik maken. 
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Er is echter een groeiende groep gezinnen die niet in aanmerking komt voor de 

Kindbijdrage terwijl men wel een laag besteedbaar inkomen heeft. Dit betreft de 

gezinnen met schulden die te maken hebben met stevige aflossingsregelingen al 

dan niet via vormen van schuldsanering. De groep gezinnen met schulden is 

groeiende. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn echtscheiding-  zeker als dit gepaard 

gaat met de verkoop van een huis waarvan de hypotheek onder water staat -  en 

werkloosheid. Daarnaast is er een groep ouders die zelf niet goed in staat is om 

verstandig met geld om te gaan. Maar hoe dan ook, de kinderen mogen hier niet 

de dupe van worden. In deze situaties is de noodzaak voor Leergeld om bij te 

springen dus overduidelijk. Als er geen beroep kan worden gedaan op de 

Kindbijdrage levert dit wel een forse financiële last voor ons op. 

 

Ook de rijksoverheid voert een armoedebeleid en in dat kader is er in 2013 een extra 

financiële impuls voor de gemeenten beschikbaar gekomen. De gemeente 

Spijkenisse heeft besloten een bedrag van € 25.000 ter beschikking van Leergeld te 

stellen. Voor Leergeld een geweldige opsteker want het stelt ons in staat wat extra’s 

te doen onder andere voor de kinderen die in het gemeentelijk armoedebeleid 

eigenlijk niet aan bod komen. Dat zijn bijvoorbeeld  kinderen uit gezinnen met een 

inkomen dat boven het minimuminkomen ligt, maar waar als gevolg van ernstige en 

problematische schulden (schuldsanering) het vrij besteedbaar inkomen laag is. 

Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om eenoudergezinnen waar de ouder studeert en 

leeft van een DUO-uitkering. Op grond van de gemeentelijke regeling bestaat dan 

geen aanspraak op de Kindbijdrage. Zo zijn er meer situaties waar kinderen net 

buiten de gemeentelijke regelingen vallen, maar waar Leergeld nu toch maatwerk 

kan leveren. 

 

Deze gemeentelijke bijdrage is een geweldige opsteker voor Leergeld. Maar er zijn 

meer positieve ontwikkelingen te melden. Eén van onze vaste sponsors heeft 

wederom een forse bijdrage toegezegd, zodat het tijdelijke arbeidscontract van 

onze coördinator kon worden voortgezet in de vorm van een vast contract. 

 

Zo ziet de financiële toekomst van Leergeld er weer wat zonniger uit. Maar de 

situatie blijft bestaan dat Leergeld incidentele inkomsten heeft terwijl we eigenlijk 

structurele verplichtingen aangaan. Als we een kind in staat hebben gesteld lid te 

worden van een sportvereniging, kunnen we dit kind een volgend jaar niet in de kou 

laten staan. Wij hebben echter vertrouwen in de toekomst: Leergeld is al bijna negen 

jaar operationeel, we hebben het werkgebied uit kunnen breiden van Spijkenisse 

naar geheel Voorne-Putten en we raken steeds meer bekend. Steeds weer slagen 

we er in sponsors te vinden en daarom zien we de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. 

 

Hans van ’t Nedereind, 

 
voorzitter stichting Leergeld Voorne-Putten (t/m 31 december 2013) 
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Jaarverslag 2013 Project SchuldHulpMaatje 

 

Schuldhulpmaatje richt zich vanuit de kerkelijke 

diaconale missie op de nood rond schulden en is 

daarin een nieuwe bouwsteen, omdat het mikt op 

preventie en op het wegnemen van de oorzaken. 

Het project heeft een heel persoonlijke insteek: mensen helpen mensen. En dat heel 

concreet bij hun administratie voor, tijdens en na een schuldhulptraject. 

In 2013 hebben zich 29 hulpvragers aangemeld en liep van 3 hulpvragers de 

begeleiding door. 

Van alle hulpvragers in 2013 zijn er 9 met goed gevolg behandeld en zijn er nog 10 

hulpvragers in behandeling. Bij 10 andere hulpvragers moest om uiteenlopende 

redenen helaas worden gestopt met de begeleiding. 

De aanmeldingen voor hulpvragen worden gedaan door o.a. de Voedselbank, 

SchuldHulpMaatje landelijk, de gemeente Spijkenisse en de kerken in Spijkenisse. 

In 2013 heeft een zestal nieuwe vrijwilligers zich aangemeld voor het project 

SchuldHulpMaatje. Daarvan hebben 5 vrijwilligers met succes de driedaagse cursus 

doorlopen. Er zijn nu 15 vrijwilligers actief.  Begin 2014 worden voortgangsgesprekken 

met de vrijwilligers gevoerd. 

Er is een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij vrijwilligers eerst een periode meelopen 

en zij op deze wijze worden begeleid. Daarna kunnen zij bij te verwachten 

geschiktheid de cursus doorlopen waarna ze gecertificeerd worden. 

In het afgelopen jaar zijn we begonnen met het houden van intervisieavonden. 

De vrijwilligers houden elkaar  een spiegel voor en wisselen ervaringen uit. Eén 

vrijwilliger  heeft - ten behoeve van de collega-vrijwilligers - een bibliotheek 

ontwikkeld, waardoor eveneens onderling kennis en ervaring kunnen worden 

uitgewisseld. 

Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje leveren een belangrijke bijdrage aan het 

gemeentelijke project budgetondersteuning, waarin mensen worden geholpen om 

een dossier samen te stellen met daarin de gegevens die de gemeente nodig heeft 

voor de schuldhulpbemiddeling. Hierdoor wordt het traject voor de bemiddeling 

aanzienlijk verkort. 

De gemeente Spijkenisse toont steeds meer belangstelling voor het werk van 

SchuldHulpMaatje. Dit resulteerde onder andere in de verstrekking van subsidie voor 

2013. 

Het budget van SchuldHulpMaatje wordt voornamelijk gebruikt voor het opleiden 

van nieuwe maatjes en de bijdrage per maatje aan de landelijk organisatie. 

Daarnaast zijn er algemene kosten als zaalhuur, telefoonkosten e.d. 

SchuldHulpMaatje heeft actief deelgenomen aan een voorlichtingsochtend over 

armoede onder de titel ‘Haal je voordeel’. Dit was een initiatief van het 

gemeentelijke opbouwwerk in de wijk de Akkers. 

Van SchuldHulpMaatje wordt een inbreng verwacht in het Ketenoverleg van de 

gemeente. Hierin zijn diverse instellingen op sociaal, maatschappelijk gebied 

vertegenwoordigd. 
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Verder hebben we ons mogen manifesteren op de Landelijke Diaconale dag in 

Utrecht. 

Ook heeft  SchuldHulpMaatje in het 

verslagjaar deel genomen aan een 

zogenaamde regiobijeenkomst. De 

bedoeling van dit overleg is om zaken 

rond armoedebestrijding met elkaar af te 

stemmen. 

In het blad Diakonia van de Protestantse 

Kerken in Nederland is een interview 

geplaatst over de activiteiten in 

Spijkenisse op het gebied van armoedebestrijding, de Voedselbank en de stichting 

Vrede voor de Stad. 

SchuldHulpMaatje is  betrokken bij het Interkerkelijk Diaconaal Beraad in Spijkenisse, 

en de maatjes nemen deel aan de gebedsbijeenkomsten en de uitzenddienst voor 

de vrijwilligers. 

Al met al kunnen we concluderen dat de vrijwilligers en coördinatoren vrij veel tijd en 

energie in het project SchuldHulpMaatje hebben gestoken. 

 

 

 

Namens het project SchuldHulpMaatje, 

 

Pieter van Wijk, coördinator 
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Jaarverslag 2013 Project Vluchteling, Kerk en Maatschappij  (VKM) 
 
Ook in dit jaar duurde de onzekerheid voort voor de twee aan ons toevertrouwde 

asielzoekers: 
 

- Voor Salmani K. , reeds in 1997 vanwege zijn bekering tot het christendom gevlucht 
uit Iran. 
Wel hebben we voor hem een uitstekende asieladvocaat gevonden in mevrouw mr. 

Gerda Later, die in het verleden ook de familie Polat zo bekwaam heeft begeleid. 
Terugkeer naar dochter en moeder in Iran is onmogelijk omdat daar niet wordt 

toegestaan dat een moslim zich bekeert. 
(Noot dd. januari 2014: deze vluchteling heeft na een zwaar verhoor in Ter Apel en 

Zevenaar en een sterk geloofsverhaal een verblijfsvergunning gekregen. Zie voor een 

verslag de nieuwsbrief van Vrede voor de Stad van februari 2014 op de website 

www.vredevoordestad.nl) 

 
- en voor Mohammad K., reeds in 1999 met vrouw en kinderen gevlucht uit 

Afghanistan. 
Inmiddels telt het gezin vijf kinderen, die samen met hun moeder een verblijfs-

vergunning hebben, maar de vader heeft die nog steeds niet. Alle zeven 
gezinsleden zijn destijds gedoopt in een asielzoekerscentrum, vader op Schiphol. Het 
is natuurlijk ondenkbaar dat alleen hij zou worden uitgezet. Gelukkig hebben we ook 

voor hem een bekwame asieladvocaat. 
Nu al zijn procedures tot en met de Raad van State zijn verloren,  beraadt men zich 

samen met de advocaat op verdere stappen. 
Het gezin woont in Spijkenisse en heeft niet alleen ons gebed nodig, maar ook wordt 

meermalen praktische hulp verleend. 
 

Voor beide procedures hebben we steeds positieve medewerking en meeleven 
ondervonden van het gemeentebestuur i.c. van onze burgemeester. 
Wij danken allen die ons én hen die op onze weg kwamen, ook in 2013 door 

gebeden, meeleven en hulp hebben ondersteund. 
 

 
Namens de werkgroep Vluchteling, Kerk en 

Maatschappij, 
 
Gerrit van Buuren en Henk den Haan 
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Jaarverslag 2013 Voedselbank Spijkenisse e.o. 

 
Aantal pakketten 

In 2013 is het aantal cliënten dat op of onder de armoedegrens leeft, opnieuw 
gestegen. Onderstaand een vergelijking tussen 2012 en 2013: 

 
 31-12-2012        31-12-2013 

Totaal aantal pakketten VB Spijkenisse  671   700 + 132* 

Spijkenisse en directe omgeving   420   562 
Brielle         41     41 

Goeree Overflakkee      50     55 
Hoeksche Waard     100   132 

Rozenburg        37     40 
 
*Aan de Hoeksche Waard worden vanaf september 2013 bulkgoederen geleverd en 

maken zij hun pakketten zelf. 
 

In Spijkenisse en directe omgeving voorzien wij bijna 1400 mensen van aanvullend 
voedsel. 

Er waren in 2013 258 nieuwe inschrijvingen en er zijn 116 gezinnen weer uitgestroomd, 
een netto toename dus van 142. Ondanks deze toename hebben wij in 2013 toch 

steeds goed gevulde voedselpakketten aan onze cliënten kunnen leveren. 
 
Landelijk gezien is de hoeveelheid door het bedrijfsleven verstrekte goederen sterk 

teruggevallen waardoor veel Voedselbanken alleen maar zeer gereduceerde 
pakketten kunnen verstrekken. 
Bij de Voedselbank Spijkenisse e.o. is ondanks de slechte economische situatie de 

hoeveelheid ontvangen pallets toch toegenomen. Dit heeft onder andere te maken 
met de goede samenwerking met en ruiling van goederen en pallets met andere 

voedselbanken in Zuid- en West-Nederland. Daardoor zijn onze voedselpakketten 
nog steeds goed gevuld. 

De grootwinkelbedrijven zijn voorzichtig met het leveren van goederen in verband 
met de voedselveiligheid, omdat ook aan hen zelf hoge eisen worden gesteld en zij 

hun naam en producten willen beschermen. Zij willen weten hoe wij omgaan met 
hun goederen op het gebied van opslag, vervoer, koel- en vriesketen, hygiëne en 
ongediertebestrijding. 

Om deze ontwikkeling in goede banen te kunnen leiden is Voedselbanken 
Nederland zich aan het ontwikkelen tot een professionele organisatie. Er is een 
bestuur gevormd van mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. 
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Voedselbanken Nederland zal alle aangesloten voedselbanken verplichten zich te 

houden aan de eisen van onder anderen het bedrijfsleven, de Voedsel- en 
warenautoriteit en de arbeidsinspectie. Ook de Voedselbank Spijkenisse e.o. krijgt 

hiermee te maken, hetgeen betekent dat er aanpassingen aan faciliteiten en 
werkwijze moeten plaatsvinden. 
Dankzij een gift die bestemd was voor deze aanpassingen, is de loods al in diverse 

opzichten aangepast en hebben er inmiddels enkele noodzakelijke keuringen 
plaatsgevonden. 

Als sub-regionale Voedselbank streven wij er naar om alle noodzakelijke handelingen 
te mogen verrichten, waarvoor in diverse gevallen het ondergaan van een keuring 

noodzakelijk is. 
Het streven is dat steeds meer bedrijven hun goederen aan de Voedselbanken 
zullen leveren. 

 
Het behalen van het 

heftruckcertificaat is één van de 
verplichtingen waaraan wij 

moeten voldoen. 

 

Goederen 

In 2013 zijn er circa 1700 pallets met goederen verwerkt met een totaal gewicht van 

ongeveer 1.360.000 kilo. Ter vergelijking: in 2012 betrof dit circa 1300 pallets met een 
gewicht van ongeveer 1.000.000 kilo. 

 

Giften 

Ook in het afgelopen jaar hebben wij weer van diverse kanten hartverwarmende 
donaties ontvangen, zoals van de kerken, enkele serviceclubs, fondsen, anonieme 
sponsoren, scholen en bedrijven die zich met allerlei acties hebben ingezet voor ons. 

Hierbij willen wij niet vergeten de hulp van vele inwoners van Spijkenisse en Voorne-
Putten tijdens onze supermarktacties. 

Maar bovenal, zonder de inzet van onze 75 vrijwilligers zou dit werk allemaal niet 
mogelijk zijn geweest. 

 

 
 

Namens de projectgroep Voedselbank, 

 

Anco Bonninga, coördinator 
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Jaarverslag 2013 Project Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt ieder jaar verder ‘opgetuigd’. 
Naast de al aangekondigde overgang van de Jeugdzorg van de provincie naar de 

gemeente (de zogenaamde Jeugdwet 2015) en de overgang van hulp aan huis 
voor ouderen en chronisch zieken uit de AWBZ worden ook de werkvoorziening en 

de Wajong, via de Participatiewet vanaf 2015 overgeheveld naar de Wmo en op 
het bord van de gemeente geschoven. Hierbij moet echter wel 20 procent 
bezuinigd worden. Kortom: volop werk voor de gemeente. 

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

samenleving, dus ook mensen met fysieke en/of psychische beperkingen. 
In de Wmo-adviesraad van de gemeente neemt Vrede voor de Stad ook deel. De 

taak van de Wmo-adviesraad is de burgers te vertegenwoordigen en het college 
van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over de 
Wmo-onderwerpen voordat deze door de gemeenteraad worden behandeld. 

 
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 2013 kwamen onder andere de volgende onderwerpen en activiteiten aan de 
orde: 

- de wens dat buurten meer en meer een sociale gemeenschap worden. 
- een plan van aanpak voor de decentralisatie van de jeugdzorg waarbij de 
overgang van de provincie naar gemeenten moet worden geregeld. 

- regionale samenwerking Wmo-adviesraden. 
- toekomstige samenvoeging gemeenten Spijkenisse en Bernisse in Nissewaard en 

samenwerking van de Wmo-adviesraden. 
 

 
 
 

 
 

- inburgeringvraagstukken. 
- toegankelijkheid sporthallen voor mensen met beperkingen. 

- toegankelijkheid voetgangersoversteekplaatsen Groene Kruisweg. 
- toegankelijkheid recreatiegebied Spijkenisse Zuid-Oost. 
- mantelzorgbeleid en training van respijtzorgers. 

- situatie van zorgboerderij Moed en Vertrouwen. 
- toegankelijkheid van het nieuwe theater en het theaterplein. 

- toegankelijkheid van de bibliotheek de Boekenberg. 
- koerswijziging in het sociale domein in de gemeente. 

- informatiedag voor de burgers over komende wijzingen in de Wmo. 
- ouderenmishandeling. 
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- toekomst van de wijkcentra en beleid aan de hand van de nota “Samen in de 

wijken”. 
- herbestratingsplannen in verband met verbetering van de toegankelijkheid. 

- de Kanteling; van aanbodgericht werken naar het onderzoeken van de werkelijke 
behoefte met de vraag: wat kun je zelf, wat kan je familie en wat kan de buurt 
daarin betekenen. 

- toegankelijkheid woningen Hart van Groenewoud. 
- eigen bijdrage maatschappelijke- en vrouwenopvang. 

- toekomstige organisatie van de Wmo-adviesraad. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
De niet aan geheimhouding gebonden onderwerpen en andere Wmo gerelateerde 
zaken worden maandelijks besproken met de leden van de kerngroep-Wmo, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de diaconieën verenigd in 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 2013 

 

Baten 

Collectes en giften 

Onder kerken VVDS wordt verstaan alle deelnemende kerken van VVDS. De overige kerken 
betreffen vooral de kerken in de regio. 

Overige giften 

Giften van particulieren en personen worden hieronder vermeld. 

Jaarlijkse bijdragen 

Buitenposten: dit betreffen de ontvangsten van de gefactureerde voedselpakketten die door 
VB Spijkenisse worden samengesteld voor uitdeelposten buiten Spijkenisse. 

Subsidies 

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

Lasten 

Algemeen 

De overige kosten liggen in lijn met het voorgaande jaar. 

VW-bus 

De onderhoudskosten zijn in 2013 behoorlijk gestegen t.o.v. 2012. Dit komt mede door het 
aantal reparaties dat is uitgevoerd i.v.m. intensief gebruik en ouderdom. 

Pand 

Onderhoudskosten: betreffen de door Shell gesponsorde verbouwing. 

Inventaris: dit betreft hoofdzakelijk de palletwagen en de laptop die zijn gesponsord. 

Overige kst: dit betreft de kratten t.b.v. de buitenposten die door hen zijn betaald. 

Transportkosten 

De kosten van het wekelijkse vervoer van pakketten vanuit VB Rotterdam. 

Vrachtwagen 

Een inschatting van de kosten van het gebruik van de gesponsorde wagen die in de regio de 
producten ophaalt. Omdat er geen liquide geldstroom plaatsvindt is het bedrag voor het jaar 
2013 uit het overzicht gehaald. 
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Overzicht gegevens 

Website Vrede voor de Stad: www.vredevoordestad.nl  

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24400222 

Website Voedselbank: www.voedselbankspijkenisse.nl 

Website stichting Leergeld: www.leergeld.nl/locaties/voorne-putten 

Website Wmo-adviesraad www.wmoadviesraadspijkenisse.nl 

 

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

Bankrekeningnummers: 

• NL60 INGB 0009687591   t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

• NL42 RABO 0121484912  t.n.v. Vrede voor de Stad inzake Voedselbank te 
Spijkenisse 

• NL35 RABO 0119080117  t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 
• Giften voor de overige projecten die geen aparte rekening hebben, kunnen 

worden gestort op rekening  NL60 INGB 0009687591 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 

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 

 
 
 

 

 

 

 


