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Voorwoord  

 
Het jaar 2017 was een bewogen jaar. Onze secretaris Marieke van Ek zag zich met pijn in het 
hart genoodzaakt om haar functie neer te leggen. Haar eigen gezondheid en de mantelzorg 
voor haar man Arie stelden haar niet langer in staat het geliefde werk voor Vrede voor de 
Stad en de Voedselbank te doen. Gelukkig was ons bestuurslid Gerrit van Buuren sr. bereid 
om het secretariaat waar te nemen. En dit heeft hij met verve en grote toewijding gedaan. 
 
Als voorzitter ben ik dankbaar voor de bevlogen coördinatoren die de belangrijke spilfunctie 
vervullen tussen het bestuur en de vele vrijwilligers.  
Zo kunnen de jonge gevangenen in de Hartelborgt bezocht blijven worden waarbij we hen 
aandacht, vertrouwen en toekomst hopen te geven.  
Bij het project Budgetmaatje mochten we diverse nieuwe, deskundige maatjes verwelkomen 
die de cursus met succes afrondden. Zo kunnen steeds meer mensen in financiële nood 
steun en een luisterend oor bij een Budgetmaatjes vinden, ook via de nieuwe budgetinloop 
die met de gemeente Nissewaard en andere sociale partners is opgezet.   
In het project Vluchteling , Kerk en Maatschappij zijn voorzichtige stappen gezet in verdere 
samenwerking met het Platform Vluchtelingen en een taalproject voor vluchtelingen in De 
Kern. We zijn voornemens om ook met Vluchtelingenwerk het gesprek aan te gaan over hoe 
we statushouders een warm welkom kunnen geven en kunnen helpen bij hun integratie tot 
waardige en gewaardeerde burgers van Nissewaard. Overigens is het eerder genoemde 
Platform per 1 maart 2018 helaas opgeheven. 
Voor het werk van St. Voedselbank e.o. verwijs ik naar het separate jaarverslag van deze 
stichting. Feit blijft dat dit project veruit het grootste en meest omvattende is voor Vrede 
voor de Stad. Het gaat echter niet altijd om de grootte, maar betekenis en het verschil dat 
het werk maakt in de persoonlijke levens van kwetsbare mensen. 
Vanuit de projectgroep Bron van Vrede wordt vanuit gebed en verbondenheid gezocht naar 
intensivering van de steun en betrokkenheid van de deelnemende kerken en gemeenten. 
Met vreugde kunnen we melden dat er in 2017 vanuit de Gereformeerde Gemeente, Young 
Life en (opnieuw) vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt interesse en openheid is voor 
het werk van Vrede voor de Stad en eventuele participatie daarin. We zijn hoopvol dat dit in 
2018 meer en meer gestalte kan krijgen. 
 
Tot slot dank ik vanaf deze plaats alle sponsors en partners op wie we ook in het 
achterliggende jaar 2017 weer mochten rekenen. We hopen dat zij dit ook in 2018 blijven 
doen, zodat ons belangrijke werk doorgang kan vinden. 
 
Ds. Lennart van Berkel 
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Jaarverslag bestuur  
 
De bestuurssamenstelling bij de aanvang van het verslagjaar was als volgt: 
 Voorzitter:  Ds. L.L. van Berkel 
 Secretaris:  M.H. van Ek-Veldhuizen 

Penningmeester: M.W. Waskowsky 
Alg. Bestuurslid: G. van Buuren 
Alg. Bestuurslid: W.H. de Vroed 
Alg. Bestuurslid: P.A. Paauw 
Alg. Bestuurslid: A.M. Koopman-van Kouwen 

 
In de loop van 2017 heeft tot onze grote spijt Mw. van Ek moeten besluiten i.v.m. 
gezinsomstandigheden haar functie neer te leggen. Met dank en waardering voor het vele 
werk heeft het bestuur afscheid van haar genomen. De functie van secretaris is sinds het 
najaar overgenomen door G. van Buuren. 
Het bestuur heeft in 2017 elfmaal vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur intensieve 
contacten onderhouden met participerende kerken en andere organisaties, die een relatie 
hebben met het werk van Vrede voor de Stad in diverse projecten.  
Elk kwartaal is overleg geweest met de vakwethouder van de gemeente Nissewaard. In deze 
overleggen zijn relevante zaken, waar we in ons werk mee werden geconfronteerd, met het 
gemeentebestuur besproken. 



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

5 

 

Bezoekproject Hartelborgt 
 
In 2017 hebben we iedere tweede woensdag van de maand met een groep vrijwilligers van 
Vrede voor de Stad jeugdgevangenis De Hartelborgt bezocht. Soms konden drie groepen 
worden bezocht, maar meestal zaten we op twee groepen en soms zelfs  op maar één groep. 
Dat betekent dat we per keer zo’n tien tot dertig jongens konden bereiken. Deze bezoeken 
Verlopen altijd heel wisselend. Soms vraag je je wel eens af of het wel gewaardeerd wordt, 
maar van de groepsleiding krijgen we te horen dat dit zeker wel het geval is.  
De ene keer duren de 1,5 uur die we op bezoek zijn heel lang, maar soms vliegt de tijd 
voorbij en is het jammer dat we ons bezoek weer moeten stoppen Een enkele keer is het 
echt zoals één van de vrijwilligers het noemde “een avond met een gouden randje”. De ene 
keer doen we een spelletje mee en andere keer hebben we hele goede gesprekken met één 
jongen of met een groepje. 
En zoals altijd verlopen de gesprekken wisselend. Soms over de toekomst voor als ze weer 
buiten zijn maar ook de kwaliteit van het eten en het televisieaanbod worden besproken en 
soms gaat het over geloofszaken. Dat maakt het bezoekwerk goed, maar niet altijd 
gemakkelijk. 
 
Buiten de reguliere bezoeken wordt ook het surveilleren bij examens door de bezoekgroep 
gedaan. 
 
In het vrijwilligersbestand zit wat stagnatie. Een aantal vrijwilligers heeft een tijdje geen 
bezoeken kunnen doen door ziekte of door ziekte van naasten, maar gelukkig is er ook aan 
het einde van het jaar een nieuwe vrijwilliger bijgekomen. 
Er is wel heel veel behoefte aan meer vrijwilligers zodat we weer meer groepen kunnen 
bezoeken. 
 
Ben van Duin, 
Coördinator bezoekgroep De Hartelborgt 
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Jaarverslag 2017 project Budgetmaatjes 
 
Een verslag over een jaar waarin veel is gebeurd en veel is 
gedaan, m.n. door de maatjes van het project, aan wie we 
daarom veel dank verschuldigd zijn. Vaak hebben zij voor 
moeilijke vragen gestaan. Vragen die jezelf als mens misschien 
soms ook diep raken. Deze inzet en betrokkenheid is van onschatbare waarde. Voor de 
hulpvrager, voor het project, maar ook voor de samenleving in Nissewaard.  
 
Een jaar van veranderingen  
2017 was een jaar van veranderingen. Eind 2016 besloot de afdeling Schuldbemiddeling 
(Gemeente Nissewaard) om hun cliënten niet meer te laten bijstaan door Budgetmaatjes. 
Voor ons had dat tot gevolg dat we vanaf 2017 slechts één hulpvrager kregen doorverwezen 
(was niet tot de schuldbemiddeling toegelaten). We moesten dus zelf via andere kanalen 
met hulpvragers in contact zien te komen. Relatief veel tijd is er besteed om ons bekend te 
maken bij mogelijke doorverwijzers (netwerken). Bij de hulpvragers, die vervolgens door 
deze organisaties werden doorverwezen, zijn er in het algemeen meer dan alleen financiële 
problemen. Het valt daarbij op dat deze doorverwijzers (professionele organisaties) het vaak 
ook niet meer weten of niet de tijd hebben om hulp te bieden.  
 
Schulden en overheid  
In 2017 hebben zowel de Nationale Ombudsman als de Gemeentelijke Ombudsman zich 
kritisch uitgelaten over de wijze van omgang van de overheid met mensen in schulden. De 
maatjes lopen in hun werk soms mede daardoor tegen muren aan. Om de problemen toch 
op te lossen vraagt het de nodige energie, doorzettingsvermogen en creativiteit van de 
maatjes. Het is vaak tegen de stroom in roeien. Dit is dus een terrein waar verbetering 
welkom is.  
 
Budgetmaatje 2.0 

Binnen Budgetmaatjes begeleiden we mensen die financieel zijn 
vastgelopen of dat dreigen te doen. Het ultieme doel is om hen 
vervolgens weer toe te leiden naar zelfredzaamheid. 
Als coördinatoren hebben we echter geconcludeerd dat wanneer 
hulpvragers met ons in contact komen, ze eigenlijk al te laat zijn. 
Liefst komen we een stuk eerder met hen in contact. Dan 
verdringen de incassobureaus en deurwaarders elkaar nog niet 
en heb je de regie nog enigszins in de hand. 
Zelfredzaamheid is een nobel streven waar we zeker aan blijven 

werken. We hebben echter gemerkt dat niet alle hulpvragers volledig zelfredzaam zullen 
worden.  
We hebben n.a.v. wat we hiervoor schreven, Budgetmaatjes doorontwikkeld naar 
Budgetmaatjes 2.0. Focuspunten daarin zijn o.a.: 

• Het opzetten van een programma gericht op vroegsignalering onder de naam Financieel 

Café; 

• Het inzetten van een “Budgetmaatje-light” om hulpvragers te begeleiden die problemen 

hebben met zelfredzaamheid; 
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Begin 2017 keurde het bestuur van Vrede voor de Stad deze doorontwikkeling goed. Het 
Financiële Café heeft inmiddels vorm gekregen in de budgetinloop. Budgetmaatje-light moet 
nog worden uitgerold. 
 
Budgetinloop  
Vanuit de Gemeente Nissewaard is in 2017 begonnen met 
een programma dat erop is gericht om mensen met 
financiële problemen eerder in beeld te krijgen. Bij dit 
initiatief zijn we als Budgetmaatjes vanaf het begin nauw betrokken. In het mede opzetten 
hebben de coördinatoren veel tijd geïnvesteerd. Ze deden dit samen met coördinatoren van 
andere organisaties.  
In juli werd de eerste inloop geopend in De Akkers. In november volgde de Boekenberg. In 
deze beide inlopen draaien bij toerbeurt in totaal zes maatjes mee. Daarnaast voeren de 
coördinatoren regelmatig overleg. Er is inmiddels een stuurgroep gevormd. Coördinatoren 
hebben besloten daar (voorlopig) geen zitting in te nemen. 
Door het opzetten van de budgetinloop zal de het Financiële Café niet verder worden 
opgetuigd. 
 

Contactgegevens: 

Mail: budgetmaatjes@vvds.nl 

Website: www.vredevoordestad.nl 

 

  

mailto:budgetmaatjes@vvds.nl
http://www.vredevoordestad.nl/
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BUDGETMAATJES IN CIJFERS 2017 2016 

Maatjes: 

Maatjes met time out   2   2   

Maatjes actief (w.o. 2 coördinatoren) 1 januari 2017 9   9   

Maatjes nieuw   5   3   
  gecertificeerd in 2017   2   2 
  niet gecertificeerd   3   1 

Maatjes opgezegd   4   5   
  gecertificeerd   -   2 
  niet gecertificeerd   4   3 

Maatjes gecertificeerd en actief (w.o. 2 coördinatoren) 31 december 2017 15   9   

Maatjes niet gecertificeerd  31 december 2017 3   6   

Hulpvragers: 

Hulpvragers die worden begeleid 1 januari 2017 17   15   
  van voor 2016   5   15 
  uit 2016   12     

Nieuwe koppelingen   10   15   
  van wachtlijst 2016   2   2 
  uit 2017   8   13 

Hulpvragers beëindigd   9   13   
  van voor 2016   2   10 
  uit 2016   4   3 
  uit 2017   3     

Hulpvragers die worden begeleid 31 december 2017 18   17   
  van voor 2016   3   5 
  uit 2016   8   12 
  uit 2017   7     

Nieuwe aanmeldingen   25   26   
  waarvan niet gekoppeld; uitgeschreven   11   7 
  waarvan nog niet gekoppeld   6   6 
  waarvan gekoppeld   8   13 
via Advocatenkantoor   1   1 
  Budgetinloop   1     
  Careyn   2     
  Gemeente afd. Budgetbeheer   2     
  Gemeente afd. Preventie   2   2 
  Gemeente afd. Schuldbemiddeling   1   1 
  JOT   3   1 
  Kerken       1 
  Konnekt   2   1 
  Kwadraad       1 
  Royal Topzorg       1 
  Schoolmaatschappelijk Werk       2 
  STIMOS   5   3 
  Voedselbank   3     
  Werkgever   1     
  Zelf   2   5 

Hulpvragers waarmee intake is geweest 17   17   
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Jaarverslag 2017  Project Vluchteling, Kerk en Maatschappij  (VKM) 
 
Medio 2017 is door het gemeentebestuur van Nissewaard definitief een streep gehaald door 
het huisvestingsproject voor ca. 150 vluchtelingen. Ook het platform dat voor dit doel was 
opgericht is per 1 maart 2018 opgeheven.  
In september is overleg geweest met een vertegenwoordiger van de groep vrijwilligers, die 
taallessen geeft aan vluchtelingen, die niet binnen de gestelde tijd aan de inburgeringseis 
hebben voldaan. Het zoeken naar een geschikte ruimte resulteerde in de bereidheid van de 
kerkenraad van de PKN-wijkgemeente De Kern om die ruimte om niet beschikbaar te stellen. 
In de toekomst zal  worden gezocht naar verdere vormen van samenwerking, of wellicht 
incorporatie van dit werk binnen Vrede voor de Stad. 
 
Gerrit van Buuren en Henk den Haan 
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Jaarverslag 2017  Voedselbank Spijkenisse en omstreken   
 
Omdat de Voedselbank een zelfstandige stichting is, verwijzen we u voor de gegevens over 

2017 naar het separate jaarverslag dat door Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken 

is uitgebracht.  
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Jaarverslag 2017  Project Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd (Wmo&J) 
 
Ook in 2017 kwamen er veel onderwerpen aan de orde in de Adviesraad Wmo&Jeugd in 
Nissewaard. Veel ervan hadden te maken met het nog niet goed functioneren van de in 2016 
gewijzigde jeugdzorg; overplaatsing van rijk en provincies naar de gemeenten. 
De functie van de adviesraad is gevraagd en ongevraagd adviseren van Burgemeester en 
Wethouders over onderwerpen die betrekking hebben op het mee kunnen doen in en aan 
de samenleving vooral voor mensen met beperkingen. Om goed te kunnen adviseren is het 
belangrijk dat de raad al in een vroeg stadium betrokken wordt bij de opstelling van 
beleidsstukken door de ambtenaren, wat veelal ook gebeurt. Hierdoor wordt meedenken 
eenvoudiger en is de invloed vaak groter. 
De wens van de gemeente is dat er per begin 2019 één Adviesraad Sociaal Domein komt 
door samenvoeging van de Adviesraad Wmo&Jeugd met de Cliëntenraad Sociale Zaken en 
Welzijn. 
Onderwerpen waar de raad zich daarnaast mee bezig gehouden heeft zijn onder andere: 

− Welzijnscoach 

− Nissewaard veilig 

− Jeugd Ondersteunings-Teams (JOT) 

− Doelgroepenvervoer 

− Pakketsamenstelling Collectieve CZ-verzekering 

− Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

− Respijtzorg en Mantelzorgondersteuning 

− Thuis in de Wijk, betere directe kleinschalige hulpverlening 

− Profielschetsen voor uitbreiding leden en werven van een nieuwe voorzitter. 

− Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) 

− Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 

− Beleidsplan Preventie Jeugdhulp 

− Voorne Putten Werkt 

− Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheids-Zorg-Jeugd (POH-GGZJ) 

− Benoeming nieuwe voorzitter; Anne Marie Koopman – van Kouwen (tevens 
bestuurslid van Vrede voor de Stad) 

− Herstratingsprojecten i.v.m. toegankelijkheid 

− Klachtenafhandeling keukentafelgesprekken 

− Gezondheidsbeleid 

− Ieder kind op tijd de juiste zorg 

− Wachtlijsten GGZJ 

− Klachten omgekeerd inzamelen 

− Maatwerkvervoer Voorne Putten 

− Toegang begraafplaats de Ommering 

− Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2018 
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De niet aan geheimhouding gebonden onderwerpen en overige “Wmo&J-achtige” zaken 
werden maandelijks besproken met leden van de Kerngroep van Vrede voor de Stad en 
Humanitas. 
 
Namens de Kerngroep Wmo&Jeugd, 
Rinus Rentmeester, lid Adviesraad Wmo&Jeugd 
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Jaarverslag Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
 

In 2017 kwam het Interkerkelijk Diaconaal Beraad tweemaal bijeen. 
 
De voorjaarsvergadering, tevens de jaarvergadering van Vrede voor de Stad, werd gehouden 
op 20 april. De jaarverslagen over 2016 van de stichting Vrede voor de Stad en van de 
stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken werden besproken. De verschillende 
projecten en activiteiten werden kort toegelicht en de penningmeester gaf een toelichting 
bij de Balans en de Staat van Baten en Lasten van beide stichtingen. De zorgen rond de 
financiën van de Voedselbank werden gedeeld met de deelnemers. De verslagen van de 
kascontrolecommissie werden voorgelezen. De vergadering kon instemmen met de 
jaarverslagen en de financiën. Hierop werden de jaarverslagen en de financiën vastgesteld 
en werd decharge verleend aan de penningmeester. Uit de vergadering werd in de 
kascontrolecommissie voor 2017 een nieuw lid benoemd. 
Coördinator Ben van Duin vertelde over het bezoekproject Hartelborgt 
Coördinator Rinus Rentmeester vertelde over het project Wet maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugd.  
Jaap de Jonge informeerde ons over de status van het Platform ondersteuning vluchtelingen.  
 
De najaarsvergadering werd gehouden op 23 november. 
Gerrit van Buuren vertelde over de stand van zaken rond de aanschaf van de nieuwe 
tweedehands vrachtwagen.  
 
Het hoofdonderwerp van deze avond was individuele ondersteuning. Aan de hand van een 
drietal geanonimiseerde voorbeelden werd besproken hoe en welke ondersteuning werd 
verleend en werden ervaringen gedeeld. 
 
Tenslotte vertelde Anneke van der Ven over de Taalklas. In de Taalklas geven vrijwilligers 
Nederlandse les aan een groep vluchtelingen van voor 2013, die buiten alle regelingen 
vallen. Er wordt aan gewerkt om de Taalklas in te bedden in het project Vluchteling, Kerk en 
Maatschappij.  
 
Namens het IDB 
Wim de Vroed, coördinator 
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Projectgroep Bron van Vrede  

Sinds 1 januari 2017 is deze nieuwe projectgroep van Vrede voor de Stad een feit. De 
(voormalige) Raad van Kerken Spijkenisse en de gebedsgroep van Vrede voor de Stad zijn 
gaan samenwerken. Bron van Vrede wil in vieren, gebed en gesprek op zoek naar de Bron 
van geloven. Zij laat zich daarbij inspireren door Jer. 29:7.  
We hopen door deze samenwerking met meer kerken en gemeenschappen te kunnen 
samenwerken dan voorheen het geval was. Zo kunnen we in al onze diversiteit gezamenlijk 
een licht zijn voor de stad, of beter, voor heel Nissewaard. 
Ds. Marloes Meijer is voorzitter en contactpersoon van Bron van Vrede, de functie van scriba 
is momenteel vacant. Ds. Lennart van Berkel neemt vanuit deze groep zitting in het bestuur 
van Vrede voor de Stad. Overige leden: Hillie Boshoven, Chris van Oostrum, ds. Klaas 
Waterlander (tot jan. 2018), Paul Hoorens, Rob van Mourik/ds. Pieter Both, kap. Peter de 
Vreeze. Interesse en toenemend meeleven is er vanuit De Schuilplaats en de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt en van kerken uit de kernen van Nissewaard. 
 
Concrete activiteiten 2017 

• 17 januari gebedsdienst in De Kern in Spijkenisse  

• 16 februari voorgangerslunch, Welkomkerk in Zuidland 

• 4 mei viering i.o.m. burgerlijke gemeente en kranslegging 

• 11 juni gebedsviering in De Ark  

• 8 oktober Vrede voor de stad zondag: handreiking voor kerken gemaakt 

• 11 oktober Uitzenddienst, Dorpskerk 

• 16 december The Sound of Christmas, 

middag- en avondvoorstelling, waar in het 

programma en middels een reclamefilmpje 

aandacht besteed werd aan het werk van 

Vrede voor de Stad 

• Voorbereiding van de week van gebed in 

januari 2018 om eenheid van Christenen: 8 

dagen lang elke avond een 

gebedsbijeenkomst in een van de kerken in 

Spijkenisse: De Ontmoetingskerk, 

Felicitaskerk, De Dorsvloer, De Ark, De 

Michaelkerk, De Schuilplaats, De Kern, 

Leger des Heils. 

• Verzorgen (coördinatie) van diensten in 

Hart van Groenewoud 

 
U
i
Uitzendviering “de Jabbok”.  
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Financiën 
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Overzicht reserves VvdS

31-12-2016 toevoeging onttrekking 31-12-2017

Continuïteitsreserve 1.189,83€   278,69€      968,52€       500,00€      

Bestemmingsreserve Hartelborgt 778,69€      -€            278,69€       500,00€      

Bestemmingsreserve BM 1.051,83€   102,31€      -€             1.154,14€   

Bestemmingsreserve BvV -€             1.361,30€   -€             1.361,30€   

Overige reserves -€             628,67€      -€             628,67€      

3.020,35€   2.370,97€  1.247,21€   4.144,11€  

Saldo toevoegingen en onttrekkingen: 1.123,76€  
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Beleidsbepalingen betreffende de reserves van de Stichting Vrede voor de Stad. 
 
De stichting houdt niet meer reserves aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van 
de voorziene werkzaamheden van de stichting. 
 
Continuïteitsreserve 
De Continuïteitsreserve dient om mogelijk fluctuaties in de exploitatie op te vangen. 
Deze reserve wordt gevoed uit het batig saldo van de exploitatie voor zover dit batig saldo 
niet voortkomt uit specifieke projecten. 
Een nadelig saldo van de exploitatie wordt aangezuiverd via een onttrekking aan de 
Continuïteitsreserve. Het bestuur streeft er naar door de jaren heen een 
Continuïteitsreserve op te bouwen van € 500. 
 
Reserve Budgetmaatjes 
De Reserve Budgetmaatjes dient ter dekking van uitgaven die niet door de subsidie voor het 
project Budgetmaatjes gedekt zijn. De Reserve Budgetmaatjes wordt gevoed met het batig 
saldo van de exploitatie van het project Budgetmaatjes.  
Extra uitgaven voor het project Budgetmaatjes kunnen aan deze reserve onttrokken worden. 
De Reserve Budgetmaatjes is gemaximeerd op € 1.500. Aan het eind van een jaar wordt het 
meerdere boven de € 1.500 overgeheveld naar de Continuïteitsreserve. 
 
Reserve Hartelborgt 
De Reserve Hartelborgt wordt gevoed met het batig saldo van de exploitatie van het project 
Hartelborgt. Extra uitgaven voor het project Hartelborgt kunnen aan deze reserve 
onttrokken worden. 
De Reserve Hartelborgt is gemaximeerd op € 500. Als aan het eind van een jaar deze reserve 
de € 500 te boven gaat, wordt het meerdere overgeheveld naar de Continuïteitsreserve. 
 
Reserve Bron van Vrede 
De Reserve Bron van Vrede wordt gevoed met het batig saldo van de exploitatie van het 
project Bron van Vrede. Extra uitgaven voor het project Bron van Vrede kunnen aan deze 
reserve onttrokken worden. 
De Reserve Bron van Vrede is gemaximeerd op € 1.500. Aan het eind van een jaar wordt het 
meerdere boven de € 1.500 overgeheveld naar de Continuïteitsreserve. 
 
Overige reserves 
De Overige reserves bestaat uit vrij beschikbare gelden. Een exploitatieoverschot wordt, 
voor zover niet bestemd voor de andere hierboven genoemde reserves, toegevoegd aan de 
Overige reserves. Een exploitatietekort wordt, voor zover niet bestemd voor de andere 
hierboven genoemde reserves, onttrokken aan de Overige reserves. 
 
Verantwoording reserves 
Van elke reserve wordt een overzicht opgenomen in de balans met het saldo aan het begin 
van het jaar, de toevoegingen en onttrekkingen gedurende het jaar en het saldo aan het eind 
van het jaar.   
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Verslag kascontrolecommissie 
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Overzicht gegevens 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24400222   
Website Vrede voor de Stad:  www.vredevoordestad.nl 
Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 
 
 
Postadres stichting Vrede voor de Stad:  Maasboulevard 13, 3207 RE Spijkenisse  
Bankrekeningnummers: 

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

• NL42 RABO 0121484912  t.n.v. Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken. 

• 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 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB): idb@vvds.nl 
Raadpleeg voor alle mailadressen de website. 
 

      
 

Stichting Vrede voor de Stad en stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de 
ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
 
  

 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds 
 

 

http://www.voedselbankspijkenisse.nl/
mailto:nieuwsbrief@vvds.nl
mailto:secretariaat@vvds.nl
mailto:idb@vvds.nl
http://www.anbi.nl/anbi-logo/?ANBI=
http://www.google.nl/imgres?q=oranje+fonds+logo&num=10&hl=nl&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=_5CBgfuYgWsF4M:&imgrefurl=http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/downloads/&docid=7VdezX-OltpbzM&imgurl=http://www.oranjefonds.nl/assets/OFCorp2009/logo2012/Oranje_Fonds_liggend.jpg&w=3156&h=1061&ei=jMEfUOWKCuOy0QXJ-IHQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=178&dur=1182&hovh=130&hovw=388&tx=167&ty=76&sig=114320383122388659930&page=1&tbnh=60&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73

