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Stuurgroep: Even voorstellen 
 
Graag stel ik mij voor als nieuw bestuurslid van de Stichting Vrede voor de Stad en de 
Stichting Voedselbank Spijkenisse. 
Mijn naam is Hanns van Kruijl en sinds 15 oktober jl. lid van beide besturen. Ik ben sinds 
1974 getrouwd met Hanneke. We hebben een dochter en schoonzoon, twee zonen en twee 
schoondochters. Met zes kleinkinderen zijn we een hechte familie.  
Vanaf mijn militaire dienstplicht in 1970 tot 2015 was ik in dienst van de lokale overheid, 
waarvan de laatste 10 jaar als directeur van Reinis.  
Zo’n 8 jaar geleden werd ik voorzitter van de Cliëntenraad van de Es in Spijkenisse. Na m’n 
pensionering in 2015 heb ik het cliëntenraadswerk uitgebreid met het voorzitterschap van de 
Centrale Cliëntenraad van Argos Zorggroep. Vervolgens ben ik in april 2017 lid geworden 
van de cliëntenraad van het Medisch Centrum Spijkenisse. Tot slot ben ik ook voorzitter van de 
turnvereniging AVGV Spijkenisse en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Es.  
Intussen heb ik kennis gemaakt met de bestuursleden en de medewerkers van de Voedselbank. 
Mijn inzet zal voornamelijk bestaan uit werkzaamheden waarvan ik kennis en ervaring heb van uit mijn 
bedrijfsleven en als bestuurder van verschillende non-profit organisaties.  
 
 
Voedselbank:   
ACTIVITEITENCOMMISSIE: Het waren twee mooie dagen 
De Supermarktactie zit er weer op. Wat was het een moeilijke actie. Na het verzenden van de roosters 
moesten heel veel mensen zich namelijk afmelden vanwege ziekte, ongeluk, operatie, e.d. 
Gelukkig viel alles op de actiedagen op zijn plaats. Vrijdag en zaterdag nog slechts een enkele afmelding. 
Die konden we gelukkig opvullen vanuit onze lijst met reserves. Daar waar het niet lukte (op die plekken 
waar normaal drie vrijwilligers worden ingeroosterd) losten de achterblijvende vrijwilligers het ter plaatse op. 
Dan de opbrengst. Daar zijn we best tevreden mee. Hoeveel er is binnengekomen valt op dit moment echter 
nog helemaal te zeggen. Daar zijn een aantal redenen voor. 
Normaal wordt in Brielle, Heenvliet, Oostvoorne, Rockanje, Spijkenisse en Zuidland de actie op één dag 
gehouden. Dat is nu niet zo. In Zuidland wordt de actie pas op 9-  en 10 november ’18  gehouden, in 
Oostvoorne begin december.  
Ook de manier van tellen en registreren is dit jaar anders. In het verleden registreerden we het aantal 
gesorteerde kratten. Nu wordt het aantal binnengekomen artikelen echter geregistreerd. Dat vraagt meer tijd. 
Daarom kunnen we nu nog niet gedetailleerd ingaan op de opbrengst.  
Alle gevers in ieder geval dank voor de hulp. Hoewel de opbrengst van de actie nog niet bekend is zijn we, 
zoals we reeds eerder opmerkten, dik tevreden. 
 
We houden jullie uiteraard op de hoogte. 
 
 
BudgetMaatjes Hartelijk gefeliciteerd: 
Je bent jong en je leeft in een samenleving welke steeds ingewikkelder wordt. Wanneer je dan 18 jaar wordt 
verandert er veel. Het wordt nog ingewikkelder. Voor jezelf, maar ook voor je ouders. Als budgetmaatje word 
je daar regelmatig mee geconfronteerd. 
Zo hadden we een intakegesprek met een vader wiens dochter 18 jaar was geworden. 
Plots kwam er een stuk minder geld binnen doordat o.a. de kinderbijslag verviel. 
Hetzelfde geldt voor het kindgebonden budget. Ook had het bereiken van deze leeftijd 
gevolgen voor de toeslagen van de ouders. Al met al gaat het veelal om behoorlijke 
bedragen. 
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Wanneer je 18 jaar wordt heeft dat voor jezelf ook grote gevolgen. Je valt b.v. niet meer onder de 
ziektekostenverzekering van je ouder(s). Wanneer je zelf geen inkomsten hebt en je ouder(s) de premie ook 
niet kunnen betalen zal je dus zelf voor inkomsten moeten gaan zorgen. Heb je geen werk dan moet je een 
bijstandsuitkering aanvragen. Daarbij geldt wel een “wachttijd” van vier weken. Het is namelijk de bedoeling 
dat je eerst werk zoekt of de mogelijkheden van een (vervolg)studie onderzoekt. Is dat na vier weken nog 
niet gelukt dan wordt je aanvraag pas in behandeling genomen. In die tijd is schuld snel ontstaan. (Blijkt na 
toekenning van de uitkering dat er toch besloten wordt om te gaan studeren dan stopt de uitkering bij 
aanvang studie). 
Ook val je bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar niet meer onder de jeugdzorg. Dat kan ook de nodige 
gevolgen hebben. 
Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Het zou een feest moeten zijn. Voor menigéén is het echter de start 
van een zoektocht in de regeltjes en mogelijk het begin van veel zorgen. Al met al een zorgelijke tendens.  
Gelukkig staan zowel de ouders als het kind dat binnenkort 18 jaar wordt er niet alleen voor. Ze kunnen altijd 
contact opnemen met Budgetmaatjes Nissewaard (06 27146876). 
Het bereiken van de achttienjarige leeftijd staat ook hoog op de agenda van de afd. Preventie van onze 
gemeente. Voorkomen is namelijk vele malen beter dan genezen. Dat geldt voor de hulpvragers in kwestie 
maar ook voor de samenleving.  
De afd. Preventie is dagelijks bereikbaar op 14 0181. Ze zijn er overigens niet alleen voor de vragen rondom 
het bereiken van de 18 jarige leeftijd maar voor alle vragen op financieel gebied. 
en moestuintips. 
www.kro-ncrv.nl/methartenziel. 
Omarm: OMARM de gezinnen van de Voedselbank Spijkenisse e.o. 

 
Net na de zomer is achter de schermen een nieuw, lokaal goede-doelen-
project opgestart, dat de Glazen Stal 2017 in stadscentrum Spijkenisse de 
komende weken gaat opvolgen. Het Glazen Huis stopt namelijk en veel 
mensen gaven vorig jaar aan liever geld te geven aan een lokaal doel. 
Kortom, tijd voor een andere invalshoek: 
Richting en rondom Kerst worden inwoners, organisaties, verenigingen en 
scholen uitgedaagd elkaar te ‘omarmen’. En daarbij gaat het in het bijzonder 
‘om de armen’. Zo werd de naam OMARM geboren. Dit eerste jaar wil de 

organisatie achter OMARM zich ontfermen over de gezinnen van de Voedselbank. Ze wil de kinderen die 
opgroeien in armoede een stralende Kerst(vakantie) bezorgen. En als de kinderen stralen, zien de ouders de 
toekomst waarschijnlijk ook weer wat lichter in.  
De Voedselbank organiseert samen met alle kerken al een Sint-actie, maar nu zal er eindelijk met Kerst ook 
extra aandacht zijn. Wat zijn de plannen en hoe kunt u dit project ‘omarmen’? Het project bestaat uit 3 delen: 
1. het vullen van de kerstvakantietassen, 2. het doneren van kerstpakketten en 3. een 
grote geldinzameling door allerlei activiteiten. Samen creëren we op deze manier een 
sfeer in Nissewaard die past bij de Kerstgedachte en waarbij we met elkaar verbonden 
zijn en omzien naar onze kwetsbare medemens.  
De organisatie van OMARM wordt gevormd door LINQ Media, Vrede voor de Stad 
(kerken), BIZ Stadscentrum, Voedselbank Spijkenisse e.o., Rotary Santa Run 
Spijkenisse en Move On communicatie. Zie ook www.omarm.nl en OMARM op 
facebook. 
 
Agenda: 

Bijeenkomst bestuur:   10/12     
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  22 november 2018 

  
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse 
en omstreken.  
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 december  
De  Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.  
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-
status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.  

- ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
- Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse eo. 
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