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Nieuwsbrief nr. 144 mei 2021 
  

 
Vanuit het bestuur: Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
Op 6 mei hebben we eindelijk weer met het IDB vergaderd. Deze keer nog via beeld op de computer, maar 
het was goed om elkaar in dit gezelschap weer te zien. Na de opening met een stukje uit Psalm 145 en een 
rondje langs alle aanwezigen hebben we de jaarverslagen van Vrede voor de Stad en de Voedselbank 
Spijkenisse e.o. besproken. De aanwezigen namens de kerken hebben de verslagen goedgekeurd. Daarna 
hebben we gesproken over de projecten in Corona-tijd. Voor de najaarsvergadering op 4 november hopen 
we weer in een kerk bijeen te kunnen komen. 
 
 
Voedselbank:  
Ben’s original 
Vorige maand is de nieuwe productie gestart van het merk BEN’S ORIGINAL 
(voorheen UNCLE BEN’S) bij Mars Food Europe in Oud-Beijerland. De reden 
voor deze verandering is om een inclusiever merk uit te dragen. De nieuwe 
merknaam sluit aan bij de doelstelling om iedereen een ‘seat at the table’ te 
bieden. Daarom heeft Marsfood een van de eerste pallets gedoneerd aan de 
Voedselbank, om iedereen een kans te geven om van hun heerlijke producten te 
genieten. 
Voedselbank Spijkenisse voelt zich zeer vereerd om als één van de eersten 
deze potten saus aan onze cliënten te mogen uitdelen. 
Wij zijn Marsfood Oud Beijerland ook heel dankbaar voor deze primeur en voor de goede samenwerking die 
wij al jaren mogen genieten.  

Stigter Vastgoedonderhoud steunt Voedselbank Spijkenisse 
Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt ook dit jaar weer gesteund door 
Stigter Vastgoedonderhoud met een bijdrage van € 500 voor de plaatsing van 
hun bedrijfslogo op onze Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen. Dit helpt ons 
de kosten te dekken van onze wekelijkse transporten van voedselproducten.  
Het bestuur dankt eigenaar Ricardo Stigter hartelijk voor zijn voortdurende 
betrokkenheid bij onze Voedselbank.  
 

 
Roodhart steunt Voedselbank Spijkenisse 
Ook dit jaar steunt Roodhart Emission Control B.V. weer de Voedselbank 
Spijkenisse met een bijdrage van € 500 voor de plaatsing van hun 
bedrijfslogo op de Opel Vivaro koel-/vriesbus.  
Deze bijdrage helpt ons de exploitatiekosten te dekken. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt Ben Kramer van Roodhart Emission 
Control B.V. voor hun structurele steun van onze Voedselbank. 

 
 

Van der Ent Top Movers steunt Voedselbank Spijkenisse ook in 2021 
Voor het vierde jaar op rij steunt Van der Ent Top Movers de Voedselbank 
Spijkenisse en omstreken. In 2021 mag de Voedselbank de koel/vrieswagen 
weer op het afgesloten terrein van Van der Ent parkeren. Hiermee worden 
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parkeerkosten voorkomen. En ook dit jaar stelt Van der Ent een tankpas beschikbaar, waarmee een 
belangrijk deel van de brandstofkosten van de vrachtwagen wordt gedekt. 
Op de foto zien we de overhandiging van de tankpas door directeur Daan van der Ent aan bestuurslid Gerrit 
van Buuren. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt Van der Ent Top Movers hartelijk voor hun doorgaande sponsoring. 

 
 

United Waalhaven Terminals steunt Voedselbank Spijkenisse 
Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt ook dit jaar weer gesteund door United 
Waalhaven Terminals met een bijdrage voor de plaatsing van hun bedrijfslogo op 
onze Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen. Dit helpt ons de kosten te dekken van 
ons wekelijkse transport van voedselproducten.  
Het bestuur dankt UWT hartelijk voor hun voortdurende betrokkenheid bij onze 
Voedselbank. 

 
 
 
BudgetMaatjes:  
 
We zoeken een (extra) coördinator 
We zijn op zoek naar een coördinator. Samen met de andere coördinatoren geef 
je “leiding” aan een enthousiaste club van ca. 25 vrijwilligers. Wie je bent, wat je 
gaat doen en wat we bieden, lees je in de bijlage 1 bij deze nieuwsbrief. 
Enthousiast? Wil je dan snel reageren? We nemen dan contact met je op. 
Uiteraard word je ingewerkt. 
 
TONK 
Wat is dat nu weer vraagt u zich misschien af? Heeft het, zoals heel veel van wat je hoort, met Corona te 
maken? Gaat het over iets anders? 
Dat eerste klopt helemaal. Het heeft inderdaad met Corona te maken. TONK staat namelijk voor Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het is een regeling die in het leven is geroepen voor mensen door die 
de Coronacrisis hun inkomsten sterk zien dalen. Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en 
kunt u hierdoor uw woonkosten niet meer volledig betalen? Dan kan deze regeling u mogelijk helpen.  
Hoe de regeling werkt leest u in de bijlage 2 bij deze nieuwsbrief. Let wel op: in principe loopt de regeling 
maar t/m 30 juni. Dus komt u ervoor in aanraking, reageer dan snel. 
 
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 juni 2021. 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 e.o. 
Kamer van Koophandel nummer: 60092750 St. Voedselbank Spijkenisse e.o. 
Kamer van Koophandel nummer: 24400222 St. Vrede voor de Stad  
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Bijlage 1 

 
Wie zijn Budgetmaatjes? 
 
In het project Budgetmaatjes kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, 
gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische 
ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.  

Wat zoeken wij? 
 
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een Algemeen Coördinator binnen een team met 3 andere 
coördinatoren.  

Wie ben jij? 
 
Je bent maatschappelijk betrokken bij mensen in armoede en/of schulden. Je hebt affiniteit met het 
ondersteunen en het begeleiden van vrijwilligers. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en 
je kunt goed luisteren, mensen motiveren en binden. Je onderschrijft de missie en visie van Stichting Vrede 
voor de Stad. Je bent woonachtig in de gemeente Nissewaard en je bent flexibel inzetbaar, voor circa 5-8 
uur per week. Tevens ben je bereid de basistraining te volgen en een verklaring omtrent gedrag aan te 
vragen (hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden). 

Wat ga je doen? 
 

• Je neemt deel aan overleggen met de 3 andere coördinatoren om het beleid vorm te geven en te 

evalueren.  

• Samen met de coördinator maatjes voer je de intake- en jaargesprekken met de maatjes. 

• Je communiceert met de maatjes over hun rapportages. 

• Je schrijft periodiek een rapportage over het project aan het bestuur van Stichting Vrede voor de 

Stad. 

• Je bezoekt de bijeenkomsten van het Financieel Platform Nissewaard namens Budgetmaatjes. 

• Indien nodig neem je deel aan een multidisciplinair overleg met de hulpvrager en andere 

hulpverleners van de hulpvrager en het maatje. 

• Je stelt samen met de andere coördinatoren je jaarlijkse begroting op. 

Wat bieden wij? 
 
Een mooie vrijwillige functie binnen een actieve organisatie, waarbij je zelf je tijd kunt indelen. Je werkt met 
bevlogen vrijwilligers in een prettige werksfeer. Je wordt goed ingewerkt door een ervaren coördinator in het 
najaar van 2021 of eerder indien mogelijk. Je krijgt de mogelijkheid diverse trainingen binnen het vakgebied 
te volgen. Tevens ben je verzekerd. 

Reageren 
 
Heb je interesse of wil je hierover met ons van gedachten wisselen, stuur dan even een mail naar 
budgetmaatjes@vvds.nl. Een telefoontje mag uiteraard ook: 06-2714 6876 
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Bijlage 2  
 
Nieuwsbericht TONK - Versie mei 2021 
 

Minder inkomsten door corona? 
 
Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor uw woonkosten niet meer volledig 
betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.  
 
De TONK is een eenmalig bedrag van maximaal € 900 euro, bedoeld als tegemoetkoming voor de 
woonkosten. Dit zijn de bruto huurprijs inclusief servicekosten of de bruto hypotheek inclusief de bijdrage 
aan VvE. De TONK is geen vervanging van óf aanvulling op het inkomen, maar is bestedingsgebonden. 
Daarom is de TONK-uitkering een onbelaste uitkering.  
 
De regeling is bedoeld voor huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar door een terugval in 
het inkomen de woonlasten niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld huishoudens waar een of 
beide partners geen werk meer heeft en ook geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Of zelfstandigen die 
veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen. 
Of mensen die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.  
 

Voorwaarden 
 
Een huishouden krijgt een tijdelijke ondersteuning als de aanvrager: 
 

• door de coronacrisis een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in het inkomen 
heeft van minimaal 25% en dit aantoonbaar kan verklaren. 

• de gestelde normwaarde vanuit de Wet op de huurtoeslag 2021 van € 448,- overschrijdt. 

• 18 jaar of ouder is en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

• geen bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet. 

• Regeling geldt t/m 30 juni 2021. 
 

Bij deze regeling telt het vermogen niet mee. Er wordt dus geen vermogenstoets gedaan 
 

Aanvragen 
 
De gemeente Nissewaard voert TONK uit voor inwoners van de gemeente Brielle en Nissewaard. 
U kunt de TONK maximaal 6 maanden (januari 2021 tot en met juni 2021) krijgen. De bijdrage wordt in een 
keer uitbetaald. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig 
heeft. Aanvragen is eenvoudig. Kijk voor meer informatie en aanvragen: www.nissewaard.nl/tonk.  
 
Ontvang u een bijstandsuitkering van de gemeente Nissewaard of Brielle? Vraag dan de woonkostentoeslag 
aan via www.nissewaard.nl/tonk.  
 

Kosten bedrijfspand 
 
Huurkosten of hypotheeklasten voor een bedrijfspand worden niet door TONK vergoed. Hiervoor bestaat de 
regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/tvl   
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