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Voorwoord 
 
Als voorzitter is het een eer om jezelf voor een stichting als Vrede voor de Stad te mogen 
inzetten. In Vrede voor de Stad proberen we de daden bij het Woord te voegen. Het Woord 
roept ons vanuit het evangelie op ons als kerken dienstbaar op te stellen in de samenleving 
en in het bijzonder voor de kwetsbare mensen. In maart 2018 is er binnen het bestuur een 
begin gemaakt met een nieuw beleidsplan om die uitgangspunten ook eens helder te 
formuleren. Nu een jaar later is dat proces ook afgerond en licht er een helder en duidelijk 
beleidsplan. Daaraan kunnen we telkens weer onze activiteiten, verzoeken en nieuwe 
initiatieven toetsen. Dit beleidsplan zal in het voorjaar 2019 aan het IDB voorgelegd worden. 
In 2018 was er dus weer meer ruimte voor reflectie na turbulente, financiële jaren. We 
beseften dat we dankbaar mogen zijn voor wat we mogen en kunnen doen. Met een 
kerstgroet voor vrijwilligers en betrokkenen hebben we dat ook tot uiting willen brengen. Al 
die vrijwilligers, aangestuurd door de eveneens vrijwillige coördinatoren, die maandelijks, 
maar veelal wekelijks of zelfs dagelijks bezig zijn met hun project(en). 
 
Voor het bezoekproject  in de Hartelborgt kwamen er in 2018 weer nieuwe mensen om die 
jonge gevangenen aandacht, vertrouwen en hopelijk toekomst te geven.  
Bij het project Budgetmaatje mochten we diverse nieuwe, deskundige maatjes verwelkomen 
die de cursus met succes afrondden. Wel worden de dossiers steeds zwaarder en complexer. 
De in 2017 opgezette budgetinloop gaf uiteindelijk niet de gehoopte resultaten en is 
afgebouwd. Zichtbaar en vindbaar zijn voor de doelgroep blijft een uitdaging. Mogelijk biedt 
het project Thuis in de Wijk hiertoe aanknopingspunten. 
Binnen het project Vluchteling , Kerk en Maatschappij is de taalklas voor statushouders in De 
Kern voorlopig de enige activiteit. De contacten met Vluchtelingenwerk zijn helaas nog niet 
opgestart, maar nog wel wenselijk. Statushouders een warm welkom kunnen geven en 
kunnen helpen bij hun integratie tot waardige en gewaardeerde burgers van Nissewaard 
blijft een belangrijk verlangen.  
Voor het werk van St. Voedselbank e.o. verwijs ik naar het separate jaarverslag van deze 
stichting. Dit project vraagt ieder jaar weer de meeste tijd en energie van het bestuur, o.a. 
om de jaarlijkse financiële middelen via giften en sponsoring rond te krijgen. In het 
opbouwen en onderhouden van ons (sponsor)netwerk hebben we sinds 2018 de 
professionele ondersteuning van Move On Communicatie van Els Barendregt die vooral ook 
heel veel uren zich vrijwillig inzet. Zeker ook rondom het project Omarm. 
Het gaat echter niet om het grote geld, maar juist om het zoeken naar activiteiten die van 
betekenis zijn voor en het verschil maken 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. 
Door grote wisselingen binnen de projectgroep was het een wat moeizaam en teleurstellend 
jaar. In 2019 is er weer nieuw elan dus we zijn weer hoopvol. 
 
Tot slot dank ik vanaf deze plaats alle sponsors en partners op wie we ook in het 
achterliggende jaar 2018 weer mochten rekenen. We hopen dat zij dit ook in 2019 blijven 
doen, zodat ons belangrijke, helaas noodzakelijke 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:   G. van Buuren 

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

 
In oktober 2018 is Hanns van Kruijl toegetreden tot ons bestuur. Hij is gepensioneerd 
directeur van Reinis, en brengt derhalve naast zijn persoonlijke kwaliteiten ook een stuk 
bedrijfservaring mee. De waarde daarvan heeft zich met name bij onderwerpen van de 
Voedselbank reeds bewezen. 
Maar ook in algemene zin was de komst van Hanns welkom, om de bestuurskracht op peil te 
houden. In het eerste halfjaar 2019 zal onze voorzitter zijn taken afbouwen en uiteindelijk 
neerleggen i.v.m. een verhuizing naar De Lier. Secretaris Gerrit van Buuren heeft gezien zijn 
leeftijd aangegeven deze functie tijdelijk te willen vervullen en zodra zich een opvolger 
aandient te gaan afbouwen. Piet Paauw heeft als bestuurslid ook te kennen gegeven naar 
een opvolger uit te gaan zien. Anne Marie Koopman-van Kouwen doet het om 
gezondheidsredenen sinds begin 2019 wat rustiger aan. We zijn dus naarstig op zoek naar 
bestuurlijke krachten. 
Het bestuur heeft in 2018 elfmaal vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur 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 vak-wethouder van de gemeente Nissewaard. In deze 
overleggen zijn relevante zaken, waar we in ons werk mee werden geconfronteerd, met het 
gemeentebestuur besproken. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is onze 
gesprekspartner wethouder Struijk, die de portefeuille Armoedebeleid heeft overgenomen 
van wethouder van der Schaaf. 
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Bezoekproject Hartelborgt 
 
In 2018 hebben we iedere tweede woensdag van de maand met een groep vrijwilligers van 
Vrede voor de Stad De Hartelborgt bezocht.  
We gaan altijd met twee vrijwilligers naar een groep. Afhankelijk van het aantal beschikbare 
vrijwilligers op de “tweede woensdag” kunnen we drie, twee of soms één groep bezoeken, 
en dat betekent dat we per keer zo’n tien tot dertig jongens kunnen bereiken. Vanuit De 
Hartelborgt krijgen we op welke groepen te bezoeken zijn, en op de bezoekavond weten die 
groepen wie er op bezoek komen. 
De bezoeken lopen altijd heel wisselend en zijn niet te voorspellen. Soms vraag je je wel 
eens af of het wel gewaardeerd wordt, maar van de groepsleiding krijgen we te horen dat 
het zeker wel gewaardeerd wordt (zowel door de jongens als de groepsleiding). 
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 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. Dat maakt het bezoekwerk overigens niet altijd 
gemakkelijk. 
 
Buiten de reguliere bezoeken is een aantal vrijwilligers ook surveillant geweest bij examens. 
 
Het vrijwilligersbestand is in 2018 gegroeid, maar ook zijn twee bezoekers gestopt. 
 
Ben van Duin, 
Coördinator bezoekgroep De Hartelborgt 
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Vluchteling, Kerk en Maatschappij 
 

De Taalklas 
In 2018 was de Taalklas wekelijks op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 en 12.00 
uur te vinden in het leslokaal dat wijkgemeente De Kern beschikbaar stelt.  In de 
wintermaanden werd de kachel er door de koster behaaglijk opgestookt en altijd was er voor 
ieder een kopje koffie of thee. 
 
Taalleerders 
Van de eerste groep van 12 taalleerders waarmee in de zomer van 2017 gestart werd, zijn 
nog twee mensen over. Een deel van de groep nam afscheid, doordat men het 
inburgeringsdiploma behaalde en ging werken, een deel vertrok vanwege andere 
opleidingsmogelijkheden via de gemeente naar ROC's en deel kreeg dispensatie en kwam 
daardoor in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. Deze laatste groep had 
en heeft om uiteenlopende redenen vaak grote problemen met het leren van onze taal. Een 
van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het gebrek aan Nederlandse vrienden en 
kennissen. Een belemmering die voor de meeste nieuwkomers in onze groep wordt ervaren. 
De Taalklas is inmiddels uitgegroeid tot een groep van ruim 20 cursisten en komt elke week 
trouw samen. Bijna allemaal volgen de cursisten ook 2 á 3 lessen per week bij erkende 
taalscholen om zo snel mogelijk de taal te leren en/of de inburgeringsdiploma's te behalen. 
Daarnaast maken zij gebruik van activiteiten die door het Taalhuis georganiseerd worden in 
de Boekenberg. 
De achtergrond van de taalleerders in de groep is nog gevarieerder geworden en ook het 
opleidingsniveau loopt sterk uiteen. 
 
De begeleiders van de Taalklas 
De begeleiders van de Taalklas, een vaste groep van 6 mensen uit Nissewaard en omgeving, 
zijn allen op vrijwillige basis bij het taalonderwijs aan nieuwkomers betrokken geraakt na 
een oproep vanuit de diaconieën in juni 2017. Zij verzorgen wekelijks gratis taallessen en 
hebben zich inmiddels aangesloten bij het Taalhuis, omdat zij coördinatie van taalonderwijs 
belangrijk vinden voor de taalleerders.  
De begeleiders stellen zich ten doel mensen die dat willen te helpen met het leren van de 
Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk. Dit laatste betekent dat ze zich richten op wat 
cursisten graag willen leren. Voor sommigen is dat het leren voor de inburgeringsexamens, 
voor anderen gaat het om spreekvaardigheid en verstaanbaarheid. 
 
Samenwerking met het Taalhuis 
De begeleiders hebben allemaal de opleiding voor taalvrijwilliger gevolgd, die door het 
Taalhuis wordt georganiseerd. Ze leerden daar hoe het is om een nieuwe taal te leren en hoe 
te focussen op verstaanbaarheid en spreken. Deze opleiding is door ieder als zeer leerzaam 
ervaren. 
Het Taalhuis levert ook de lesmaterialen voor de cursisten. Dit jaar is gebruik gemaakt van 
modules van de methode 'Spreek Taal' over werk, zorg, verzekeringen en geld. Deze 
methode is praktisch en meteen toepasbaar voor cursisten en heeft een duidelijke 
handleiding voor begeleiders. 
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Tot slot  
Op donderdagen wordt er samengewerkt met de vrijwilligers van het Inloophuis. De ROC-
stagiaires kregen een aantal keren de gelegenheid om te participeren in de Taalklas en 
andersom voerden de  taalleerders gesprekken met deelnemers en begeleiders van het 
Inloophuis. 
 
Zo nu en dan ondersteunen enkele begeleiders ook mensen op hun zoektocht in de 
Nederlandse maatschappij, met name waar het gaat om het vinden van passende scholing 
voor jonge mensen.  
Daarnaast krijgen nieuwkomers te maken met een wirwar van regels en instanties. Ook voor 
de begeleiders een onbekende wereld, waarin geduld en goed luisteren belangrijk is. Op dit 
gebied zijn gelukkig veel andere (vrijwilligers) experts actief, als men weet waar te zoeken. 
 
De Taalklas  
De Taalklas is een bruisende groep mensen, die elke week veel met en van elkaar leren. Een 
vrolijke klas waar het goed toeven is en waar mensen samen werken aan een Nederlandse 
samenleving waar ieder gezien en gehoord wordt.  
 
Anneke van der Ven 
  



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

8 

 

Budgetmaatjes Nissewaard 
 

 

Inleiding 

Allereerst past een woord van dank aan de maatjes. Allemaal vrijwilligers die veel vrije tijd 
aan dit vaak niet gemakkelijke werk geven. Werk ten behoeve van vele kwetsbare burgers in 
Nissewaard. 
 
Dat komt boven wanneer je zo’n jaarverslag aan het schrijven bent. Je beseft pas goed 
hoeveel werk er in zo’n jaar door de maatjes is verzet. Veel te veel om alles in het verslag te 
vermelden. We beperken ons dan ook tot enkele highlights welke in 2018 ons werk hebben 
beheerst. 
 
Ons werk 
“Wat maak je als budgetmaatje zoal mee?”, vraagt u zich misschien wel eens af. Dat is zeer 
divers. Onderstaand enkele voorbeelden: 
 

• Een hulpvrager merkte op dat er gelukkig nog geen schulden zijn. Het maatje 
constateerde al snel dat er op al zijn bankrekeningen maximale roodstand is. Een 
kwestie van verschil van interpretatie? 
 

• “Ik maakte mijn post niet meer open”, vertrouwde een hulpvrager zijn maatje toe. 
Eerst niet op vrijdag en zaterdag. Want dan kan ik toch niet bellen. En wat heeft het 
eigenlijk voor zin om terug te bellen? Altijd weer dezelfde vragen. Ze willen geld 
hebben, dat heb ik niet. Kan dus niets toezeggen. Waarom zou ik de post dan nog 
open maken? Wat niet weet wat niet deert. Hup, gelijk in de vuilnisbak ermee. 

 
 “Onbegrijpelijk gedrag”,  zullen velen zeggen. Het leven met een constant tekort 
aan financiële middelen doet echter heel veel met mensen. Aan dingen die voor 
de meeste mensen heel gewoon zijn wordt door een groot deel van de 
hulpvragers niet eens aan gedacht. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat “door“ het leven in schaarste” het IQ van mensen soms met 13 punten daalt. 

 
Budgetmaatjes stappen vaak in deze situatie het leven van 
mensen binnen. Een situatie van chaos en paniek. Maar ook een 
situatie van onverschilligheid en kortetermijnbeslissingen. Het 
eerste wat de maatjes doen is proberen de situatie te 
stabiliseren. Door een overzicht op te stellen van de schulden, 
het inkomen en de uitgaven. Wanneer dat allemaal helder is 

kunnen vervolgstappen worden gemaakt. 
 
Helaas moeten we concluderen dat in 2018 de zaken waarmee maatjes geconfronteerd 
werden moeilijker en heftiger zijn. Soms wordt een hulpvrager door meerdere maatjes 
begeleid. Soms ontkom je er ook niet aan om professionele hulp in te schakelen. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Een onderwerp dat velen in 2018 heeft beziggehouden. We zijn blij dat het lukte om voor de 
ingangsdatum van 25 mei 2018 aan deze AVG te kunnen voldoen. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Daar waar we reeds meldden dat maatjes met steeds complexere situaties te maken krijgen 
dien je er ook voor te zorgen dat zij zijn opgeleid om hierin adequaat te handelen. Daarom 
volgen onze maatjes voordat ze met hun werk mogen beginnen eerst een driedaagse 
basistraining. Ook verwachten we van hen dat ze na het behalen van hun certificaat 
minimaal twee dagdelen aan nascholing volgen. Onderwerpen welke in zo’n nascholing aan 
de orde komen zijn o.a. alimentatie, toeslagen, avond met Gemeentelijke Ombudsman en 
rechtbank, budgetteren, psychologie van de schuldenaar, sturen op financiële zelfsturing, 
enz. Zowel de basistraining als de trainingen in het kader van de nascholing worden verzorgd 
door Samen 010. 
 
Om de deskundigheid te bevorderen was er in 2018 zevenmaal een intervisie. Op deze 
intervisie worden aan de maatjes meerdere casussen voorgelegd. Deze casussen zijn 
anoniem en worden door de coördinator geschreven op basis van de ontvangen 
rapportages. 
 
Om het maximale uit een intervisie te halen volgde de coördinator in 2018 hiervoor een 
training. Ook volgde hij een training Sturen op zelfsturing bij het Landelijk 
Stimuleringsnetwerk Thuis Administratie (LSTA). Aan deze gratis training is de voorwaarde 
verbonden dat een deelnemer dit gedachtegoed (van Gilde Vakmanschap) deelt met zijn 
team.  
 
In de Boekenberg worden door de Nissewaard Academie ook regelmatig trainingen 
georganiseerd. Sommige maatjes volgden enkele van deze trainingen. 
 
Budgetinloop 

Ook in 2018 is er vanuit Budgetmaatjes veel effort gestoken aan 
het verder opbouwen en bemensen van de budgetinloop. Helaas 
heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid waardoor de 

budgetinloop in 2019 waarschijnlijk ophoudt te bestaan. 
 
Gemeente Nissewaard 

Wanneer hulpvragers bij ons komen zijn ze heel vaak te laat. Omdat voorkomen nu 
eenmaal beter is dan genezen zijn er in het afgelopen verslagjaar veel contacten 
geweest met Team Preventie van de gemeente. Op één van de intervisies waren zij 
ook te gast. 

 
Ook wethouder Struijk was in december 2018 onze gast. We bespraken met hem een aantal 
zaken waar de maatjes in de praktijk tegenaan lopen.  
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BUDGETMAATJES IN CIJFERS 2017 2018 
Maatjes: 

Maatjes met time out   2   1   

Maatjes gecertificeerd en inzetbaar (w.o. 2 coördinatoren) 1 januari 9   15   

Maatjes vorig jaar                          gecertificeerd in lopend jaar 3  1  

Maatjes nieuw    7*   4   
  gecertificeerd    3*  3 
  niet gecertificeerd    4*  1 

Maatjes naar time out gecertificeerd -  1  

Maatjes opgezegd   4   3  
  gecertificeerd 

vanuit time-out 
  - 

- 
 - 

2 
  niet gecertificeerd   4  1 

Maatjes gecertificeerd en inzetbaar (w.o. 2 coördinatoren) 31 december 15   18   

Maatjes niet gecertificeerd  31 december 3   2   

Hulpvragers: 

Hulpvragers die worden begeleid 1 januari 17   18  

Nieuwe koppelingen  10  18  

Hulpvragers beëindigd   9   13  
  van voor 2016   2  1 
  uit 2016   4  4 
  uit 2017 

uit 2018 
  3 

- 
 1 

7 

Hulpvragers die worden begeleid 31 december 18   23  
  van voor 2016   3  2 
  uit 2016   8  4 
  uit 2017 

uit 2018 
  7 

- 
 6 

11 

Nieuwe aanmeldingen   25   30  
  waarvan niet gekoppeld; uitgeschreven   11  7 
  waarvan nog niet gekoppeld   6  5 
  waarvan gekoppeld   8  18 
  

 
      

Via Advocatenkantoor   1  1 
  Argos 

Budgetinloop 
  -  

1 
 1 

6 
  Careyn   2  - 
  CZ 

Gemeente afd. Budgetbeheer 
  - 

2 
 1 

- 
  Gemeente afd. Preventie   2  5 
  Gemeente afd. Schuldbemiddeling   1  1 
  Huisarts 

JOT 
  - 

3 
 1 

1 
  Kerken    -   2 
  Konnekt Buurtnetwerken   2  - 
  Leger des Heils (Welzijnsorganisatie) 

Royal Topzorg 
  -  

- 
 1 

1 
  STIMOS   5  - 
  Uitvoeringsbrigade 

Voedselbank 
Welzijnscoach 

  - 
3 
- 

 
 

4 
- 
2 

  Werkgever   1  - 
  Zelf   2  3 

            17   22   

 

*correctie t.o.v. jaarverslag 2017 
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Jaarverslag 2018 Voedselbank Spijkenisse en omstreken  
 
Omdat de Voedselbank een zelfstandige stichting is, verwijzen we u voor de gegevens over 

2018 naar het separate jaarverslag dat door Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken 

is uitgebracht.  
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Jaarverslag 2018  Project Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd (Wmo&J) 
 
 

 
 
In 2018 kwamen er veel onderwerpen aan de orde in de Adviesraad Wmo&Jeugd in 
Nissewaard. Veel ervan hadden te maken het in 2016 overplaatsen van functies van het rijk 
en provincies naar de gemeenten zoals o.a. de jeugdzorg die nog niet goed functioneert. 
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 was dat er per begin 2019 één Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 
kwam door samenvoeging van de Adviesraad Wmo&Jeugd met de Cliëntenraad Sociale 
Zaken en Welzijn. Daar is hard aan gewerkt zodat het geheel in de steigers staat en van start 
kan zoals gepland. 
In de ASD is vertegenwoordiging vanuit de oorspronkelijke organisaties verlaten. De gekozen 
leden hebben afzonderlijk wel een binding met ouderen, gehandicapten, jongeren, 
allochtonen, wijkraden, gezondheidszorg, mantelzorg, Humanitas, Vrede voor de Stad en 
uitkeringsgerechtigden.  
Door de samenvoeging waren er genoeg kandidaten voor de 15 functies. 
 
De officiële vertegenwoordiging van Vrede voor de Stad in de ASD is hiermee beëindigd 
alsook het project Wmo. 
 
Onderwerpen waar de raad zich daarnaast mee bezig gehouden heeft zijn onder andere: 

− Evaluatie P(raktijk) O(ndersteuner) H(uisartsen) - G(eestelijke) G(ezondheids) Z(org) 

− Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 

− Taken van de stichting MEE 

− Evaluatie projecten W(ijk) U(itvoerings) P(lannen) en Thuis in de Wijk 

− Ontwikkelingen in het D(oel) G(roepen) V(ervoer) 

− Reductie van brievenbussen door PostNL 

− Zorg voor personen met verward gedrag 

− Uitvoeringsprogramma's Jeugdpreventie 

− Leesbaarheid huisstijl gemeente 

− Dementie vriendelijk Voorne Putten 

− Fraudepreventie en handhaving in het sociaal domein 

− Regionaal plan B(eschermd) W(onen) en M(aatschappelijke) O(pvang) 

− Coalitieakkoord t.a.v. Wmo&J 

− Toegankelijkheid kruispunt Schenkelweg/Elementenweg 
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− Profielschets leden Adviesraad Sociaal Domein en Verordening 

− Verlichting V(oetgangers) O(versteek) P(laatsen) 

− Beleidsregels Wmo-vervoer 2019 

− Herstratingsprojecten i.v.m. toegankelijkheid 

− Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2019 
 
Als voorzitter van de ASD is Anne Marie Koopman-van Kouwen gekozen. 
 
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. 
 
Rinus Rentmeester 
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Jaarverslag Interkerkelijk Diaconaal Beraad 
 

In 2018 kwam het Interkerkelijk Diaconaal Beraad tweemaal bijeen. 
 
De voorjaarsvergadering, tevens de jaarvergadering van Vrede voor de Stad, werd gehouden 
op 26 april. 
Voor de pauze was er een presentatie door Hester Oosterboek van Kerk in Actie over 
Kinderen en Armoede. Na de presentatie bespraken we wat wij zelf doen voor kinderen in 
armoede en met welke organisaties wij daarover contact hebben. 
Na de pauze werden de jaarverslagen over 2017 van de stichting Vrede voor de Stad en de 
stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken besproken. De jaarrekeningen van beide 
stichtingen werden kort toegelicht. Voor de Voedselbank dreigde een fors tekort, mede door 
de relatief hoge kosten van de nieuwe (tweedehands) vrachtwagen. De gemeente 
Nissewaard was ons zeer welwillend met een extra eenmalige subsidie ter dekking van het 
exploitatietekort.  
De verslagen van de kascontrolecommissie werden ter vergadering 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 2018 een nieuw 
lid benoemd. 
 
In september werd een Expertmeeting Zorgzame Kerk georganiseerd. De uitnodiging was 
uitgegaan naar de kerken verbonden aan het IDB en de PKN kerken op Voorne-Putten en 
Rozenburg. De 17 deelnemers kwamen uit 8 kerken en 5 plaatsen. Het was een zeer 
inspirerende bijeenkomst. 
 
De najaarsvergadering werd gehouden op 22 november. 
Ds. Lennart van Berkel informeerde ons over Omarm. Dit kwam in de plaats van De Glazen 
Stal. Omarm werkt jaarlijks met een plaatselijk doel. Voor 2018 werd gekozen voor gezinnen 
van de Voedselbank. Voor Omarm werd een eigen website gemaakt. Inwoners, ondernemers 
of organisaties konden dit project op verschillende manieren ‘omarmen’: 
kerstvakantietassen vullen, kerstpakketten doneren en geld doneren. Nu terugkijkend kan 
gezegd worden dat Omarm een groot succes was; er werd totaal ruim € 17.500 aan kaartjes 
(zwemmen/film), tegoedbonnen en geld opgehaald. 
Elly Hoorens informeerde ons over de Speelgoedbank. 
Als vervolg op het onderwerp Kinderen en Armoede uit de voorjaarsvergadering werd 
voorgesteld om een Vakantietas voor de zomervakantie 2019 te gaan organiseren. Die moet 
ook ten goede komen aan gezinnen buiten de Voedselbank, die bekend zijn bij de diaconieën 
en PCI’s. Afgesproken werd hiervoor eerst een inventarisatie te maken en daarna te 
beslissen hoe verder te gaan. 
Bouwen Mooldijk informeerde ons over het Jeugdfonds Sport en Cultuur en St. Leergeld. 
 
 
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. 
 
Zoals aangegeven kende de projectgroep Bron van Vrede een wat moeizaam jaar waarin die 
gehoopte samenwerking wat achterbleef. Een aantal mensen zag zichzelf om verschillende 
redenen genoodzaakt om te stoppen met het werk binnen de projectgroep Bron van Vrede. 
Het vinden van vergaderdata viel niet altijd mee en er was onduidelijkheid over 
verwachtingen en teleurstelling over de behaalde concrete resultaten. Per december 2018 
legde ook voorzitter ds. Marloes Meijer haar taken neer i.v.m. een beroep naar de 
Protestantse Gemeente te Engelen. Voorzitter ds. Lennart van Berkel heeft haar taken, tot 
zijn eigen vertrek per juli 2019 overgenomen. Hij was al lid van de projectgroep. Door het 
aantreden van wat nieuwe mensen lijkt de projectgroep in de loop van 2019 weer wat nieuw 
elan te hebben gekregen en zijn we hoopvol. 
De weeksluitingen (tweewekelijks op vrijdag) in het Hart van Groenewoud zullen overgaan 
naar een maandelijkse viering op zondagmiddag. Het drukke tijdstip en de lage opkomst 
hebben hiertoe doen besluiten. 
 
Per ultimo 2018 bestaat de projectgroep uit vertegenwoordiging uit: Christelijk 
Gereformeerde Kerk Spijkenisse, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Hoogvliet-Spijkenisse, 
Pinkstergemeente De Schuilplaats, Protestantse Gemeente Hekelingen-Maaswijk, 
Protestantse Gemeente Spijkenisse. Helaas is er vanuit de RKK en Leger des Heils momenteel 
geen vertegenwoordiging meer, die was er wel. Daartoe dient de projectgroep zich opnieuw 
in te spannen. 
 
Concrete activiteiten 2018 

• 21-28 januari - Week van Gebed om de eenheid met 8 bijeenkomsten  

• 6 maart - voorgangerslunch, in ’t Trefpunt Heenvliet 

• 31 maart – bezorgen Paasgroet Hart van Groenewoud 

• 12 april - lunch met burgemeester Sallet en religieuze (kerk)genootschappen 

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

• 15 mei - Gebedsviering in De Schuilplaats 

• 1 juni - Nacht van Gebed in de Michaëlkerk  

• 9 oktober - Uitzenddienst, Dorpskerk 

• 14 oktober - Vrede voor de stad zondag: handreiking voor kerken gemaakt 

• 15 december – faciliteren Flashmob in centrum van Spijkenisse 

• Voorbereiding van de week van gebed in januari 2019 om eenheid van Christenen 

• Verzorgen (coördinatie) van diensten in Hart van Groenewoud en De Es 
 
Ds. Lennart van Berkel - voorzitter 
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Financieel verslag 
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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 
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