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Voorwoord 

Als waarnemend voorzitter van stichting Vrede voor de Stad is mij dit verslagjaar een 

drietal zaken opgevallen. 

Allereerst de grote betrokkenheid bij ons werk. Die komt wel in het bijzonder naar 

voren in het vele werk dat door onze vrijwilligers steeds maar weer wordt verricht. En 

die komt ook zeker naar voren in subsidies van en constructief overleg met de 

gemeentelijke overheid. Ik denk bij deze betrokkenheid aan giften van fondsen en 

sponsorgelden van instanties en bedrijven. Hier past wel zeker een woord van dank. 

Het tweede dat mij is opgevallen is hoe we de jaren door zijn uitgegroeid tot een 

enorme onderneming. Het sterk gegroeide project Voedselbank vroeg veel 

aandacht van ons en van anderen. We zagen het eerder genomen besluit dit jaar 

verwezenlijkt worden: het project Voedselbank werd een zelfstandige stichting.  

Het derde dat mij opvalt is dat we steeds meer vacatures zien ontstaan. De gehele 

organisatie vraagt om steeds meer mensen op specifieke posten. Spijkenisse werd 

samen met Bernisse in dit verslagjaar Nissewaard. Er zijn contacten met het 

diaconaal platform in Bernisse om te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Misschien dat deze samenwerking uitkomst biedt in de lijst van vacatures.  

In een jaar kan veel gebeuren. Zo ontvielen ons ook een aantal vrijwilligers, 

waaronder onze voorzitter ds. Arjen van Groos. We gedenken hen in dankbaarheid 

voor wat ze voor ons hebben betekend.  

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Vrede voor de Stad over het jaar 2014. Er 

wordt in dit verslag inzage gegeven in het functioneren van de verschillende 

projecten die onder onze stichting vallen. Een hoeveelheid aan activiteiten komt in 

enkele pagina’s langs u heen. We hopen als stichting met dit jaarverslag een goede 

weergave te hebben gegeven van waar de stichting voor staat: een stukje vrede 

op allerlei heel concrete terreinen.  

 

Ds. Arie van Ek, waarnemend voorzitter 
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Jaarverslag stuurgroep   

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

Stad, was er aandacht voor alle 6 de projecten. Al was er bij het ene project soms 

meer te bespreken of te beslissen dan bij het andere project. Waar de projecten zich 

mee bezig hebben gehouden wordt verwoord in de afzonderlijke jaarverslagen.  

In 2014 is de verzelfstandiging van de Voedselbank afgerond en is stichting 

Voedselbank Spijkenisse en omstreken opgericht. 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 voortgezet. Stichting Voedselbank Spijkenisse en 

omstreken heeft een eigen jaarverslag uitgebracht over 2014. 

We waren verheugd dat voorzitter Ds. Arjen van Groos aanwezig kon zijn bij het 

ondertekenen van de statuten van de nieuwe stichting voor de Voedselbank in 

februari 2014.  Helaas ging het daarna weer steeds slechter met zijn gezondheid en 

moesten wij in juni 2014 afscheid van hem nemen. We missen zijn enthousiasme, zijn 

bezieling en vaak verrassende kijk op zaken enorm. 

 

Eind 2014 is besloten de samenwerking met de landelijke organisatie 

SchuldHulpMaatje te beëindigen. Mede vanwege de enorm hoge kosten die deze 

organisatie doorrekende aan de lokale organisaties voor onder andere de opleiding 

en her-certificering van maatjes.  

We zijn blij u te kunnen melden dat het project wel doorgang vindt; vanaf 1 januari 

2015 onder de vlag van Samen010. Een diaconale organisatie die werkzaam is in 

Rotterdam en omgeving, waarbij de kosten aanzienlijk lager zijn en de lijnen korter, 

dus efficiënter. De nieuwe naam voor ons project is BudgetMaatjes. Voor de 

hulpaanvragers verandert er niets en ook de opleiding van de BudgetMaatjes blijft 

onveranderd op hetzelfde niveau. 

De coördinator van SchuldHulpMaatje Spijkenisse heeft in oktober 2014 zijn 

werkzaamheden beëindigd. Tot wij een nieuwe coördinator hebben gevonden zal 

de projectgroep BudgetMaatjes geleid worden door een medewerkster van 

Samen010. 

 Als stuurgroep kwamen we in 2014 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 en met diverse landelijke organisaties. Dit is slechts een opsomming van 

onze contacten en zeker geen complete lijst. Het 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. 

We zijn blij te kunnen melden dat Dhr. Piet Paauw de stuurgroep is komen versterken. 

In de vacature vanr een nieuwe voorzitter is helaas nog niet voorzien. 
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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.  

Ook dit jaar werd de inbedding van de activiteiten in de kerken verstevigd door de 

zogenaamde Vrede-voor-de-Stad-zondag die op zondag 12 oktober werd 

gehouden. In de kerken werd aan de kerkgangers een informatiekrant over Vrede 

voor de Stad uitgereikt. Op woensdag 15 oktober vond de jaarlijkse uitzenddienst 

plaats in de Dorpskerk waarbij vrijwilligers zich opnieuw voor een jaar verbonden aan 

een project. Ook dit jaar ontving iedere vrijwilliger een persoonlijke Bijbeltekst 

waarna allen Gods zegen ontvingen.  

 

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 juni werden gehouden. 

We zijn blij dat de gebedsdienstgroep zich inzet 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. Tijdens het laatst gehouden IDB 

is er gesproken over de op handen zijnde veranderingen in de zorg, hierbij waren 

o.a. de Wethouder Zorg van de gemeente Spijkenisse en vertegenwoordigers van 

de Nederlandse Patiënten Vereniging aanwezig. 

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

Zouden er voldoende giften binnen komen? Zouden er voldoende sponsors 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. We mochten met verwondering constateren dat er van alle 
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kanten zoveel financieel is bijgedragen dat we het jaar met een positief saldo 

mochten 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, 

Elly Hoorens  
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Jaarverslag 2014  Bezoekproject Hartelborgt 

Ook in dit verslagjaar heeft – met uitzondering van de maanden juli en augustus - 

iedere tweede woensdag van de maand een groep vrijwilligers van Vrede voor de 

Stad de Hartelborgt bezocht. Meestal konden vier groepen worden bezocht en dat 

betekent dat we per keer zo’n dertig jongens konden bereiken. Deze bezoeken 

lopen altijd heel wisselend. Soms worden we met open armen ontvangen en – als 

men net aan het avondeten toe is – worden we uitgenodigd meteen aan te 

schuiven. Maar een andere keer loopt het stroever, is er een wat hangerige en soms 

afwerende sfeer en zijn er spanningen op de groep. Maar als er dan in de 

zomermaanden geen bezoek is geweest vanwege een gebrek aan vrijwilligers, 

krijgen we via de justitiepredikant de vraag, wanneer we nu “eindelijk” weer eens 

komen. 

En zoals altijd verlopen de gesprekken wisselend. Soms gaat het over geloofszaken, 

soms over de toekomst voor als ze weer buiten zijn, maar ook de kwaliteit van het 

eten en het televisieaanbod worden besproken. 

Vooral islamitische jongens hebben nog wel eens behoefte aan een stevige 

discussie over het geloof, maar het kan zijn dat hun onzekerheid in deze 

multiculturele samenleving daar een rol bij speelt. 

Dat maakt het bezoekwerk overigens niet altijd gemakkelijk. 

 

Buiten de reguliere bezoeken is een aantal vrijwilligers ook surveillant geweest bij 

examens. 

 

In het vrijwilligersbestand is wat doorstroming geweest. Een aantal oudgedienden 

nam afscheid omdat zij na vele jaren toe waren aan een andere uitdaging of 

vanwege een verhuizing, maar gelukkig is er ook een aantal nieuwe vrijwilligers 

bijgekomen. 

 

Hans van ’t Nedereind, coördinator bezoekproject Hartelborgt. 
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Stichting Leergeld Voorne-Putten in 2014 

 

Hoewel de activiteiten van Stichting Leergeld zich uitstrekken over heel Voorne – 

Putten is dit verslag toegespitst op de gemeente Spijkenisse.  

Stichting Leergeld Voorne – Putten heeft als missie dat alle kinderen mee kunnen 

doen aan een sportieve of culturele activiteit. 

Ook in 2014 zijn we hierin  weer geslaagd. Er werden 450 aanvragen in behandeling 

genomen uit 145 gezinnen, soms betrof het aanvragen voor zowel een activiteit als 

een schoolreisje (dit telt dan voor twee aanvragen vandaar het aantal van 450). 

Voor 240 kinderen is er een activiteit mogelijk gemaakt, zo konden kinderen mee op 

schoolreisje, meedoen aan een sport en daarvoor ook vaak de benodigde uitrusting 

krijgen zoals sportkleding of -schoenen, anderen gingen weer naar culturele 

activiteiten. 

Verder is er het afgelopen jaar voor het eerst een Sinterklaasfeest georganiseerd, 45 

kinderen kregen een pakje en een traktatie uitgereikt van Sint of Piet, voor de ouders 

was er koffie en thee.  

 

Deze activiteiten worden voor een deel gefinancierd uit de Kinderbijdrage die 

ouders van de gemeente krijgen als zij een inkomen hebben dat op het niveau ligt 

van het minimum inkomen, en vallen binnen het gemeentelijk armoede beleid. 

Ouders geven bij het aanvragen dan de gemeente toestemming het bedrag van 

de kinderbijdrage over te maken naar Stichting Leergeld, die vervolgens de sport of 

culture activiteit betaalt. Het verschil wordt dan door Leergeld aangevuld.   

Om deze aanvulling mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van donaties. Ook in 2014 

hebben wij weer een aantal donaties ontvangen.  

Zo zijn er twee stichtingen die ons steunen met een aanzienlijk bedrag en het zo 

mogelijk maken dat we voor 24 uur per week een coördinator in dienst hebben, die 

onontbeerlijk is voor onze activiteiten.  

Verder ontvangen we steun van de gemeente Spijkenisse uit de zgn. 

“Klijnsma”gelden in het kader van de armoedebestrijding. 

Over deze bijdrage en  de besteding hiervan is er een aantal malen overleg 

gepleegd met wethouder Van der Schaaf en een aantal beleidsmedewerkers. 

Ook de kerken en een aantal particulieren laten zich niet onbetuigd.  

Toch blijft geldverwerving een voortdurend punt van aandacht, immers onze 

inkomsten zijn incidenteel terwijl er vaak langdurige uitgaven tegen overstaan. 

Activiteiten lopen over het kalenderjaar heen en geven dan voor ons een langer 

lopende verplichting.  

Daarnaast hebben we ondervonden dat er steeds meer gezinnen in de problemen 

komen, die niet binnen de gemeentelijke regelgeving vallen omdat er wel een 
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redelijk inkomen is, maar er door schuldsanering en beslaglegging netto weinig 

overblijft.  

Een tendens die ook in 2013 al zichtbaar was maar steeds meer voorkomt.  

Ook voor kinderen uit deze gezinnen willen wij er graag zijn.  

Dit jaar hebben we via de “Linda foundation”  25 “pakketten” ontvangen die wij 

konden verdelen onder gezinnen die dit echt nodig hebben. Deze pakketten 

bevatten  cadeaubonnen ter waarde van zo’n 6oo euro, die mensen kunnen 

besteden aan primaire behoeften als voeding en kleding 

Kortom we ervaren veel positieve waardering voor ons werk wat veel vertrouwen 

voor de toekomst geeft. 

 

 

 

 

Tot slot zij vermeld dat we in januari 2014 afscheid hebben genomen van twee 

bestuursleden van het eerste uur. Agnes de Ruiter en Hans van ’t Nedereind, beide 

betrokken bij de oprichting zo’n tien jaar geleden. Agnes heeft jaren lang de PR 

activiteiten voor haar rekening genomen terwijl Hans de functie van voorzitter 

vervulde. 

Zonder hun inzet was Stichting Leergeld Voorne – Putten nooit geworden wat het nu 

is. 

 

Wil Braun, voorzitter Stichting Leergeld Voorne – Putten. 
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Jaarverslag 2014 Project SchuldHulpMaatje 

 

Het project SchuldHulpMaatje richt zich vanuit de 

kerkelijke diaconale missie op de nood rond schulden 

en is daarin een bouwsteen, omdat het mikt op 

preventie, begeleiding en het zo mogelijk wegnemen of oplossen van de oorzaken.  

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

Met andere woorden: SchuldHulpMaatjes zijn min of meer buddy’s van hulpvragers. 

In 2014 hebben zich 34 hulpvragers aangemeld. Van 7 hulpvragers liep de 

begeleiding vanuit het verleden door, waarvan 4 hulpvragers nu nog worden 

begeleid. 

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

Landelijk Bureau SchuldHulpMaatje, de gemeente Spijkenisse en de kerken in 

Spijkenisse. 

Hulpvragers hebben zich tot deze instanties gemeld om bijstand in hun financiële en 

administratieve problemen. 

Ook individuele hulpvragers wisten de weg naar SchuldHulpMaatje te vinden. 

Het aantal aanvragen kan naar oorsprong als volgt worden verdeeld: 

Voedselbank   12 

Gemeente   7 

SHM Landelijk  11 

Individueel    4 

 

Het verloop van de behandeling van de hulpvragers over 2014 kan als volgt worden 

weergegeven: 

Afzegging    1 

Doorverwezen   2 

Niet houden aan afspraken 3    

Geen hulp meer nodig  6 

Afgewikkeld              11 

Onderhanden   11 

 

Aan het einde van 2014 waren 12 vrijwilligers actief. Omdat het vrijwilligerswerk is, is 

er altijd een zeker verloop. Nieuwe vrijwilligers lopen eerst een periode mee met een 

bestand maatje om zo inzicht te krijgen in de praktijk van SchuldHulpMaatje 

In de loop van 2014 zijn met de bestaande vrijwilligers voortgangsgesprekken 

gehouden. Met nieuwe vrijwilligers hebben intakegesprekken plaatsgevonden. 

De vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het project 

budgetondersteuning van de gemeente Spijkenisse. Hulpvragers worden hierbij 

geholpen om een dossier samen te stellen met daarin de gegevens die de 

gemeente nodig heeft voor de schuldhulpbemiddeling. 

De belangstelling van de gemeente Spijkenisse vertaalde zich in een subsidie 2014 

aan het project Schuldhulpmaatje van €  12.950,00. 

   

Ook voor 2015 is subsidie aangevraagd en inmiddels toegezegd. 
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SchuldHulpMaatje heeft deelgenomen aan een onderzoek van Regioplan 

Beleidsonderzoek te Amsterdam, naar de aansluiting van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening en het wettelijke schuldsaneringstraject (WSNP). 

Opdrachtgevers waren het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 

Nederlands Vereniging van Kredietbanken (NVVK). 

SchuldHulpMaatje is ook betrokken bij het Interkerkelijk Diaconaal Beraad in 

Spijkenisse. De maatjes nemen deel aan gebedsbijeenkomsten en de uitzenddienst 

voor de vrijwilligers, georganiseerd door Stichting Vrede voor de Stad. 

In de loop van 2014 is de overeenkomst met Landelijk SchuldHulpMaatje Leiden met 

ingang van 1 januari 2015 beëindigd. Deze beëindiging is het gevolg van de voor 

SchuldHulpMaatje Spijkenisse te hoge financiële bijdrage aan het landelijk project 

alsmede de ontevredenheid over de dienstverlening. 

Gelijktijdig is contact gezocht met de Stichting Samen010 te Rotterdam. 

Met ingang van 1 januari 2015 worden producten – zoals cursussen en intervisie – 

afgenomen van deze Stichting. De kosten van deze producten liggen aanzienlijk 

lager dan voorheen bij SHM. 

De coördinator van SchuldHulpMaatje heeft aan het begin van 2014 aangegeven 

dat hij per 1 oktober 2014 wil stoppen met zijn werkzaamheden. 

De zoektocht naar een opvolger is niet eenvoudig en heeft dan ook nog niet tot een 

gewenst resultaat geleid. Om in de vacature van coördinator te voorzien, wordt 

tijdelijk een kracht van Samen010 ingehuurd, totdat de functie van coördinator door 

eigen mensen kan worden ingevuld.  

 

 
Pieter van Wijk, coördinator SchuldHulpMaatje Spijkenisse 
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Jaarverslag 2014 Project Vluchteling, Kerk en Maatschappij  (VKM) 
 

Tot onze vreugde verkreeg vluchteling M. uit Iran in dit jaar zijn verblijfsvergunning, na 

17 jaar in Nederland. 

Inmiddels heeft hij ook een eigen woning betrokken en dus afscheid genomen van 

zijn gastgezin. 

Hij heeft een uitkering, werkt nu aan zijn inburgeringscursus en probeert werk te 

vinden. 

Gezinshereniging met zijn volwassen dochter uit Iran blijkt voorshands tot zijn verdriet 

onmogelijk. 

  

De andere vluchteling K. uit Afghanistan - inmiddels 15 jaar in 

Nederland – is nog steeds illegaal. 

Zijn gehele gezin, inmiddels vrouw en 6 kinderen heeft een 

verblijfsvergunning maar hij alleen niet....... 

De oorzaak ligt in zijn status van “1 F” die hij deelt met een 

140 anderen, waarover Justitie geen beslissing wil nemen. 

Ook de weg via het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens in Straatsburg geeft volgens zijn advocaat geen oplossing. 

Deze trieste onzekere situatie duurt dus helaas nog voort. 

  

Wij hebben samen de opening bijgewoond van de vestiging in Spijkenisse van 

Vluchtelingenwerk/Maasdelta in de van Hogendorpstraat,  

Daar zijn goede contacten zijn gelegd, die in de toekomst waardevol kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekenden zijn er dit jaar helaas nog niet in geslaagd vervangers/opvolgers 

te vinden. 

  

Gerrit van Buuren en Henk den Haan 
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Jaarverslag 2014 Voedselbank Spijkenisse e.o.  

 
Omdat de voedselbank sinds 12 februari 2014 een zelfstandige stichting is, verwijzen 

we u voor de gegevens over 2014 naar het separate jaarverslag dat door Stichting 

Voedselbank Spijkenisse e.o. is uitgebracht.  
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Jaarverslag 2014 Project Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  

De Wmo wordt steeds belangrijker maar ook gecompliceerder omdat er steeds 

meer zaken van het Rijk en Provincie naar de gemeenten overgeheveld worden. De 

Wmo wordt steeds meer de weg of het proces van;  

Verzorgingsmaatschappij → Zorgzame Samenleving → Participatiemaatschappij/-

samenleving. 

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

samenleving, dus ook de mensen met zowel lichamelijke als geestelijke beperkingen. 

Vrede voor de Stad heeft ook een zetel in de Wmo-adviesraad,  die de burgers 

vertegenwoordigt en het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en 

ongevraagd adviseert over Wmo-onderwerpen voordat die door de gemeenteraad 

behandeld worden. 

2014 Stond in het teken van de transities van; 

 De Jeugdzorg die van de provincies naar de gemeenten komt vanaf 2015. 

 De AWBZ, waarvan de hulp aan huis voor ouderen en chronisch zieken ook 

naar de gemeenten komt. 

 Invoering van de participatiewet  waardoor de gemeenten behalve de 

bijstand en de sociale werkvoorziening ook de Wajong (uitkering voor jonge 

arbeidsgehandicapten) onder hun hoede krijgen. 

 

Tevens speelde in Spijkenisse de samenvoeging met Bernisse tot Nissewaard. Als 

voorloper daarop hebben vanaf begin 2014, 2 leden van de Wmo-raad van Bernisse 

met de Wmo-raad van Spijkenisse meegedraaid. Alle Wmo-beleid  en 

beleidsadviezen hebben dan ook in het teken van de samenvoeging gestaan. 

In het kader van de bezuinigingen zijn de beschikbare middelen door het rijk 

gemiddeld met ongeveer 20% verlaagd ...omdat de gemeenten beter (zouden 

kunnen) beoordelen wat er echt nodig is en efficiënter werken daar ze dichter bij de 

burgers staan. 

Door de gemeentelijke beleidsambtenaren is de Wmo-adviesraad meestal al in een 

vroeg stadium bij de beleidsstukken betrokken, waardoor onze invloed groter was, 

maar ook er vaak onvoldoende tijd was voor het normale adviestraject. 

Naast de standaard-adviezen die ieder jaar langskomen hebben we bij de transitie-

onderwerpen in onze adviezen zoveel mogelijk rekening gehouden met; 

 De situatie van de zwaksten in de samenleving (AWBZ en OGGZ). 

 De invoering van “de kanteling”. Wat inhoudt dat er door het voeren van 

zogenaamde keukentafelgesprekken beter geïnventariseerd kan worden wat 

er echt nodig is en of de naaste familie, de buurt of het netwerk soms zouden 

kunnen helpen. En indien dat geen mogelijkheid is, er toch professionals 

ingeschakeld moeten kunnen worden. De nadruk komt dus te liggen op de 

zelfredzaamheid van de hulpvrager. 

 Voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. 

 Stimuleren van een vrijwilligersbeleid. 
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 De invoering van één regisseur per geval bij de gemeenten i.p.v. meerdere 

loketten nu. 

 Bij de invoering van de Participatiewet, waarbij gebruik gemaakt wordt van 

het principe “voor wat hoort wat”, er op letten dat vervangend-  en 

vrijwilligerswerk zinvol is en leiden kan tot zingeving en re-integratie in de 

maatschappij. 

 

Om de veranderingen in de Wmo toe te lichten is er door de Wmo-adviesraad er op 

5 november een informatiebijeenkomst voor de burgerij georganiseerd. Vrede voor 

de Stad heeft dit ook voor de diakenen van de aangesloten kerken gedaan op 13 

november in een Interkerkelijk Diaconaal Beraad. 

De niet aan geheimhouding gebonden onderwerpen en overige “Wmo-achtige” 

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

waarvan de bezetting mager is. Twee van de drie leden maken deel uit van de 

Wmo-adviesraad. 

 

Namens de Kerngroep-Wmo, 

Rinus Rentmeester, lid Wmo-adviesraad. 
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Balans VvdS excl. Voedselbank 2014

Activa 31-12-2013 31-12-2014 Passiva 31-12-2013 31-12-2014

Bank -€             -€                     Stichtingsvermogen -€             -€                 

Rentemeerrekening 7.646,93€     14.409,43€         Reserveringen projecten 7.571,18€     5.526,37€       

Petty cash -€             -€                     Nog te betalen bedragen 75,75€          8.883,06€       

Debiteuren -€             -€                     Vooruitontvangen bedragen -€             -€                 

Totaal: 7.646,93€     14.409,43€       Totaal: 7.646,93€     14.409,43€    
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Staat van Baten & Lasten VvdS Spijkenisse 2014

Baten

Categorie: Jaar 2013 Jaar 2014

Giften Kerken VVDS 352,33€                        829,71€             

Giften overig 208,71€                        319,74€             

Project SHM 6.960,00€                    9.723,40€         

Totale Baten: 7.521,04€                    10.872,85€       

Lasten

Categorie: Jaar 2013 Jaar 2014

Adm. kosten 243,07€                        286,28€             

Gebedsdienst / IDB 12,50€                          25,82€               

Bankkosten 95,28€                          102,26€             

Overige kosten 210,19€                        735,09€             

Project SHM 6.909,49€                    9.723,40€         

Totale Lasten: 7.470,53€                    10.872,85€       

Saldo: 50,51€                          -€                   
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Kostenoverzicht  2014 Schuldhulpmaatje Spijkenisse.
Begroting Werkelijke Kosten

1 Toerustingskosten van besturen, coördinatoren en maatjes 190,00€        -€         

2 Netwerk ontwikkelkosten 160,00€        -€         

3 Ondersteuning in communicatie 150,00€        -€         

4 Totaal samenhangend basispakket per maatje 500,00€        -€         

5 16 maatjes á € 500,-- per maatje 8.000,00€     6.000,00€  

6 Kosten van 2 nieuwe maatjes 2.000,00€     30,05€        

7 Telefoonkosten 700,00€        876,65€      

8 Zaalhuur 500,00€        -€            

9 Consumpties 350,00€        17,57€        

10 Kantoorbenodigdheden 400,00€        16,95€        

11 Reiskosten 1.000,00€     14,20€        

Totaal: 12.950,00€  6.955,42€  

12 Inhuur coordinator -€              2.767,98€  

Totaal: 12.950,00€  9.723,40€  
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten VvdS 2014. 

Bij de Staat van Baten en Lasten vraagt de post Project SHM enige toelichting. Daartoe is een 

extra pagina toegevoegd met details van dit project. 

Zoals in het tekstuele deel van dit jaarverslag al is gemeld, moest het bestuur op zoek naar 

een nieuwe coördinator. De zoektocht, die begin 2014 is aangevangen, werd helaas ook 

nog verzwaard door een ernstige ziekte van de waarnemend coördinator. Het is het bestuur 

niet gelukt om bijtijds vervanging te realiseren. Om die reden heeft het bestuur een beroep 

gedaan op de Rotterdamse Stichting Samen 010, die een aantal professionele coördinatoren 

in dienst heeft. Wij hebben deskundige coördinatie-ondersteuning in kunnen huren 

gedurende een afgesproken aantal uren per week (10), welke op het kostenoverzicht 

zichtbaar is gemaakt. Deze ondersteuning loopt ook in 2015 door, waardoor het werk van dit 

project voortgang blijft vinden. Samen 010 is ook de organisatie die vanaf 2015 de training en 

begeleiding gaat verzorgen, tegen een aanmerkelijk lager tarief dan voorheen het landelijke 

project Schuldhulpmaatje verzorgde. 

Door het wegvallen van de vrijwillige coördinator zijn er ook in 2014 geen nieuwe vrijwilligers 

of maatjes op[geleid. Het door de Gemeente Spijkenisse beschikbaar gestelde 

subsidiebedrag van € 12.950.- is daarentegen voor een deel gebruikt voor inhuurkosten bij 

Samen 010.  

De zoektocht naar een vrijwilliger als coördinator gaat onverminderd door. 
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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. 

      
 

Stichting Vrede voor de Stad,  stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken en 

stichting Leergeld hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

  

 

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds 
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