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Voorwoord 

In 2019 waren er een aantal bestuurlijke veranderingen (zie Jaarverslag bestuur). 

Het beleidsplan, uit 2018, werd in 2019 vastgesteld in de voorjaarsvergadering van 
het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, waarin vertegenwoordigers van alle 
deelnemende kerkgenootschappen samenkomen.  

Het bestuur is dankbaar voor al die vrijwilligers, die in Vrede voor de Stad de daden 
bij het Woord te voegen. Vanuit het evangelie willen we ons als kerken dienstbaar 
opstellen in de samenleving en in het bijzonder voor de kwetsbare mensen.  

De vrijwilligers van het bezoekproject hebben maandelijks zo’n tien tot dertig 
jongeren in de Hartelborgt bezocht. Ook zijn vrijwilligers surveillant geweest bij 
examens. 

De Taalklas was wekelijks actief in De Kern om op dinsdag- en donderdagochtend 
zo’n vijftien tot twintig mensen Nederlands te leren spreken en schrijven. Een groep 
van vier vrouwen verzorgd de taallessen en doet dit in samenwerking met het 
Taalhuis. 

Voor het project Budgetmaatjes was 2019 een druk jaar. De coördinatoren hebben 
veel tijd en energie gestoken in het uitbreiden van het netwerk, zodat steeds meer 
organisaties Budgetmaatjes weten te vinden. De contacten met de Gemeente 
Nissewaard (Team Preventie, afd. Budgetbeheer en Schuldbemiddeling) zijn goed. 
We mochten zeven nieuwe maatjes verwelkomen, waardoor aan het einde van het 
jaar er twintig maatjes inzetbaar waren. Ook het aantal hulpvrager steeg 
aanmerkelijk; aan het eind van het jaar werden er negenentwintig hulpvragers 
begeleid.  

Voor het project Voedselbank verwijzen we u naar het aparte Jaarverslag Stichting 
Voedselbank en omstreken (Zie pagina 11).  

We zijn blij dat de projectgroep Bron van Vrede in 2019 is versterkt met ds. Arjan van 
den Os, die de rollen van voorzitter/secretaris ad interim op zich heeft genomen. 
Mede door zijn inbreng zijn er weer de nodige activiteiten ontplooid. De voeding 
vanuit deze projectgroep is van grote waarde voor al het werk van Vrede voor de 
Stad. 

Dankbaar zijn we voor sponsors en partners op wie we ook in 2019 weer mochten 
rekenen. Zij maken het mogelijk dat wij onze projecten kunnen uitvoeren en zo de 
Vrede voor de Stad mogen bevorderen. 

Namens het bestuur, Wim de Vroed 
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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 

Algemeen Bestuurslid: J. van Kruijl 

 

Het jaar 2019 was een jaar van grote bestuurlijke veranderingen. 

In mei 2019 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter ds. Lennart van 
Berkel, welke functie hij sinds december 2016 bekleedde. Vanwege zijn verhuizing 
naar De Lier moest hij terugtreden. We zijn Lennart dankbaar voor zijn inspirerende 
leiding en grote bijdrage aan Vrede voor de Stad. 

In juli 2019 is Judith van der Louw toegetreden tot ons bestuur. Judith heeft een 
juridische achtergrond, is een aantal jaren werkzaam geweest als advocaat en 
procureur en daarna als senior secretaris/juridisch medewerkster bij de rechtbank 
Den Haag en vervolgens bij de rechtbank Rotterdam/Brielle. Met haar juridische 
achtergrond is Judith een gedegen versterking van ons bestuur. Judith neemt de 
portefeuille Budgetmaatjes van Piet Paauw over. 

In oktober 2019 hebben we afscheid genomen van Piet Paauw. Piet had al een jaar 
eerder aangegeven te gaan stoppen, maar was actief gebleven tot er een opvolger 
was gevonden. Hij heeft zich vanaf 2014 ingezet voor Vrede voor de Stad, in het 
bijzonder als aanspreekpunt voor Budgetmaatjes. Wij danken Piet hartelijk voor de 
goede samenwerking. 

In oktober 2019 is Paul Hoorens toegetreden tot het bestuur. Paul heeft de functie 
van secretaris op zich genomen. We zijn heel blij met zijn komst, waardoor Gerrit van 
Buuren wat van zijn vele werkzaamheden kon overdragen. 

Anne Marie Koopman-van Kouwen doet het om gezondheidsredenen sinds begin 
2019 wat rustiger aan. 

Helaas hebben we nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden, dus die vacature staat 
nog open. 

Het bestuur heeft in 2019 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. Het Interkerkelijk 
Diaconaal Beraad kwam tweemaal bijeen in 2019. 

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.  
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Jaarverslag projecten 

 

Bezoekproject Hartelborgt 

In 2019 hebben we iedere tweede woensdag van de maand (met uitzondering van 
de maand augustus) 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. 

In 2019 hebben we op die manier 25 groepsbezoeken kunnen afleggen. 

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 2019 met één persoon gegroeid. 

12 januari 2020 

Ben van Duin 

Coördinator Bezoekgroep De Hartelborgt, 
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Vluchteling, Kerk en Maatschappij 

De Taalklas 

In 2019 was de Taalklas wekelijks te vinden in het leslokaal dat wijkgemeente de 
Kern beschikbaar stelt. Op dinsdag- en donderdagochtend komen 15 tot 20 mensen 
tussen 9.30 en 12.00 uur samen om Nederlands te leren spreken. In de 
wintermaanden werd de kachel er door de koster behaaglijk opgestookt en altijd was 
er voor ieder een kopje koffie of thee. 

Taalleerders 

De groep van 12 nieuwe Nederlanders waarmee we in juni 2017 gestart zijn bestond 
vooral uit mensen met een vluchtelingenstatus. Op dit moment bestaat de groep uit 
20 cursisten en is het een gemêleerd gezelschap met een gevarieerde achtergrond 
en opleidingsniveau vanuit de hele wereld.  

Bijna alle cursisten volgen naast de lessen in de Taalklas ook nog 2 á 3 dagdelen les 
per week bij erkende taalscholen om zo snel mogelijk de taal te leren en/of de 
inburgeringsdiploma's te behalen. De meesten maken daarnaast tevens gebruik van 
de activiteiten die door het Taalhuis georganiseerd worden in de Boekenberg. De 
cursisten zetten zich in om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. 

De begeleiders van de Taalklas 

De wekelijkse gratis taallessen in de Kern worden momenteel verzorgd door een 
groep van 4 vrouwen uit Nissewaard en omgeving. Uitbreiding met 2 nieuwe 
begeleiders is wenselijk, om de cursisten zo goed mogelijk te bedienen. De 
begeleidersgroep is aangesloten bij het Taalhuis, omdat zij coördinatie van 
taalonderwijs belangrijk vindt voor de taalleerders. Alle begeleiders zijn op vrijwillige 
basis bij het taalonderwijs aan nieuwkomers betrokken geraakt na een oproep vanuit 
de diaconieën in juni 2017. De groep stelt 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 richt 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 

Het Taalhuis zorgt naast het opleiden van de begeleiders ook voor de lesmaterialen 
van de cursisten. Omdat mondelinge taalvaardigheid speerpunt is, maakte de groep 
evenals vorig jaar gebruik van modules van de methode 'Spreek Taal'. Deze 
methode is praktisch en meteen toepasbaar voor cursisten en heeft een duidelijke 
handleiding voor begeleiders. Met de cursisten die opgaan voor examen B1, of zelfs 
B2 lezen en bespreken we ook artikelen uit bijvoorbeeld Dagblad Trouw en 
discussiëren we over stellingen naar aanleiding van actuele maatschappelijke 
thema's. 

Tot slot  

De mensen van de taalklas op donderdag zijn blij met de samenwerking met de 
vrijwilligers van het Inloophuis. De ROC-stagiaires die hier ervaring opdoen met 
activiteitenbegeleiding krijgen de gelegenheid om te participeren in de Taalklas en 
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andersom voeren de taalleerders gesprekken met deelnemers en begeleiders van 
het Inloophuis. 

Sinds het invoeren van een nieuwe wet op inburgering merken we dat de gemeente 
Nissewaard actiever hulp verleent aan nieuwkomers met een vluchtelingenstatus. 
Deze mensen krijgen na inburgering een beter scholingsaanbod en worden 
gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen.  

Voor de anderen is Nederlands leren helaas nog altijd moeilijk en vooral ook duur. 

Vriendschap sluiten met Nederlandse gezinnen vraagt tijd, de mogelijkheid om 
dagelijks Nederlands te spreken is daardoor beperkt. 

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.  

 

Namens de begeleiders van de Taalklas,  

Anneke van der Ven 

 

Budgetmaatjes 

Wat een mooi team 

Wat een gedreven mensen zijn er toch actief binnen 
Budgetmaatjes Nissewaard. Als coördinatoren merken we dat steeds weer opnieuw. 
Ook in 2019 was dat niet anders. Het is een kostbaar bezit. Het kapitaal van het 
project.  

Aan het begin van het jaarverslag willen we de maatjes daarom in het zonnetje 
zetten. Door hen te bedanken voor hun inzet in 2019. Zij hebben ook in 2019 weer 
enorm veel werk verzet. Werk in vaak moeilijke casussen. 

Highlights 

Wat is er veel gebeurd dit jaar.  

2019 was in alle opzichten een heftig jaar. Niet alleen vanwege de vele 
aanmeldingen, maar zeker ook door de casuïstiek waarmee we als Budgetmaatjes te 
maken kregen.  

Vanaf de vakantieperiode zien we een constante stroom van nieuwe aanvragen. Die 
kunnen we niet allemaal koppelen, terwijl we weten dat deze hulpvragers stuk voor 
stuk wel hulp nodig hebben. Om deze situatie beheersbaar te houden hebben we in 
2019 enkele keren aan de ketenpartners (waaronder de gemeente) laten weten geen 
nieuwe aanmeldingen te kunnen verwerken. Dit doen we met pijn in ons hart. 

Voor wat de casuïstiek betreft zien we ook een verzwaring. Financiële problemen zijn 
allang niet meer het enige probleem. Enkele voorbeelden: 

Bij de doorverwijzing van een hulpvrager werd aangegeven dat die slecht rond kon 
komen. Meer financiële bijdrage huisgenoten zou de situatie verbeteren. Tijdens de 
intake bleek echter dat deze huisgenoten zelf ook schulden hebben. Door 
betalingsregelingen kunnen ze eenvoudig niet meer bijdragen; 
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Een hulpvrager werd aan ons doorverwezen. Het leek een eenvoudige casus, de 
administratie opzetten en hulpvrager inzicht in de financiën geven. Al tijdens de 
intake bleek er heel veel meer aan de hand te zijn. We hebben dan ook direct hulp 
ingeschakeld van een formele organisatie. Die hebben de begeleiding volledig 
overgenomen. Om reden van privacy kunnen zij geen terugkoppeling geven; 

Ook bij Budgetmaatjes kregen we te maken met de problemen rondom de 
Kinderopvangtoeslag; 

Veel casussen waar verhalen en vooral ook mensen achter schuil gaan. Verhalen 
waarover we niet kunnen uitweiden. Verhalen welke diepe indruk maken op de 
maatjes en de coördinatoren. Verhalen welke aangeven hoe moeilijk het voor 
mensen vaak is om in deze ingewikkelde samenleving hun weg te vinden. Wat is het 
dan mooi dat er BudgetMaatjes zijn. Bij hen kunnen de hulpvragers altijd 
aankloppen. Ze hebben geen kantoortijden, ze kijken niet op een halfuur. Met hen 
kunnen de hulpvragers hun zorgen delen, zonder dat ze daarbij veroordeeld worden. 

Daarom zijn we ook in 2020 weer present. 

 

Financieel platform 

Binnen Nissewaard zijn er meer organisaties welke zich op dezelfde doelgroep als 
Budgetmaatjes richten. Allemaal hebben ze hun eigen specialiteit. Voor 
Budgetmaatjes geldt dat we langdurig hulpverlenen en dat we in die tijd mensen 
weer zo veel mogelijk zelfredzaam willen maken.  

Het is fijn dat deze organisaties binnen het Financieel Platform nauw samenwerken. 
We nemen hulpvragers van elkaar over of verwijzen naar elkaar door wanneer de 
hulpvraag beter bij een andere organisatie past. 

In 2019 voerde Budgetmaatjes het secretariaat voor het Financieel Platform. 

Gemeente Nissewaard 

In dit verslagjaar was er intensief contact met diverse afdelingen binnen de 
Gemeente Nissewaard. Het gaat dan vooral om Team Preventie, afd. Budgetbeheer 
en Schuldbemiddeling. De contacten zijn goed. We weten wederzijds elkaar steeds 
beter te vinden. Wanneer er dingen niet goed gaan worden die in onderling overleg 
opgelost.  

Het terugdringen van eenzaamheid is één van de aandachtspunten in het 
coalitieakkoord. Op dit moment is Budgetmaatjes mede-trekker van het “project” 
Armoede en eenzaamheid. 
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Budgetmaatjes in cijfers 

Maatjes:     

   31 december 2019 

Aantal maatjes  23 

Inzetbaar  20 

Proefperiode  1 

Niet inzetbaar  2 

Man  10 

Vrouw  13 

Gecertificeerd  22 

In 2018  4 

In 2019  7 

Maatjes niet gekoppeld  2 

Open voor koppeling  2 

Gestopt  3 

Intern adviseur  2 

Totaal maatjes gekoppeld:  18 

Aan 1 H  9 

Aan 2 HV's  7 

Aan 3 HV's  2 

 

 
  

Hulpvragers:     

 Gekoppeld in 2018  6 

 Gekoppeld in 2019  17 

Naar gezinssamenstelling:  29 

Alleenstaand  8 

Alleenstaand + kinderen  15 

Echtpaar met (mogelijk) kinderen  6 

Naar geslacht:  29 

Man + vrouw  5 

Man  5 

Vrouw  19 

Naar postcodegebied  29 

3201  3 

3202  6 

3203  4 

3204  7 

3205  1 

3206  6 

3207  1 

3208  1 
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Naar doorverwijzer  29 

Advocatenkantoor  1 

budgetinloop  1 

Kerken  2 

Gemeente, Afd Budgetbeheer  5 

Gemeente, Afd Schuldbemiddeling  1 

Gemeente, Afd Werk  1 

Gemeente, Team Preventie  2 

JOT  2 

Kwadraad  1 

Leger des Heils (Welzijnsorg.)  1 

Royal Topzorg  1 

Thuis in de Wijk  1 

Uitvoeringsbrigade  2 

Voedselbank  2 

Woonbron  1 

Zelf  5 

   

Nog niet gekoppeld  11 

Nog geen contact geweest  2 

Afspraak intake  3 

Intake geweest  2 

Initiatief bij hulpvrager/doorverwijzer  2 

Koppelingsgesprek gepland  1 

Geen prio  1 

   

Dossier gesloten  44 

Niet in behandeling genomen  1 

Koppeling niet nodig (Advies was voldoende)  2 

Intake niet mogelijk (Oorzaak bij hulpvrager)  8 

Zonder intake overgedragen aan andere 
organisatie 

 10 

Na intake overgedragen aan andere organisatie  3 

Na intake dossier gesloten (Vaak casus te heftig 
of hulpvrager wilde niet) 

 5 

Koppeling beëindigd  15 

 

Namens de coördinatoren Budgetmaatjes, 

Bouwen Mooldijk 
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Voedselbank Spijkenisse en omstreken  

Omdat de Voedselbank een zelfstandige stichting is, verwijzen we u voor de 
gegevens over 2019 naar het separate jaarverslag dat door Stichting Voedselbank 
Spijkenisse en omstreken is uitgebracht.  

 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad 

In 2019 kwam het Interkerkelijk Diaconaal Beraad tweemaal bijeen. 

De voorjaarsvergadering, tevens de jaarvergadering van Vrede voor de Stad, werd 
gehouden op 25 april. De jaarverslagen over 2018 van de stichting Vrede voor de 
Stad (VvdS) en de stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken (VB) werden 
besproken. Voor VvdS is in het project Vluchteling, Kerk en Maatschappij de Taalklas 
een nieuw onderdeel, gecoördineerd door Anneke van der Ven. Het Project WMO & 
Jeugd werd beëindigd door de komst van de Adviesraad Sociaal Domein.  

Voor de Voedselbank werd voor het Arbobeleid de Risico Inventarisatie & Evaluatie 
structureel opgepakt. De organisatie werd verbeterd met de aanstelling van 
coördinatoren voor het magazijn, de werkvloer en HACCP.  

Penningmeester Martin Waskowsky lichtte de jaarrekeningen toe. VvdS kon door een 
positief saldo een substantiële bijdrage geven aan de VB. De VB ontving van een 
bedrijf een grote gift, waarmee de koelcel kon worden uitgebreid. De actie Omarm 
was een groot succes met forse bijdrage aan de exploitatiekosten. Het jaar werd 
afgesloten met een batig saldo en de reserves werden iets verbeterd.  

Na het voorlezen van de verslagen van de kascontrolecommissie werden de 
jaarverslagen en de financiën vastgesteld en werd decharge verleend aan de 
penningmeester. Uit de vergadering werd in de kascontrolecommissie voor 2019 een 
nieuw lid benoemd. 

De actie Vakantietas 2019 werd besproken. Na inventarisatie werden de 
doelgroepen vastgesteld: kinderen van gezinnen bekend bij de diaconieën/PCI’s, van 
hulpvragers bij Budgetmaatjes, bij de Voedselbank en bij VluchtelingenWerk. 
Ingeborg Sandee Bastemeijer vertelde over de inhoud van de tas met voorbeelden 
van kaartjes en cadeautjes. De tassen konden worden gevuld door de 
diaconieën/PCI’s zelf of er kon geld beschikbaar worden gesteld om de tassen 
centraal te vullen. We besloten om de actie Vakantietas 2019 uit te gaan voeren.  

Het Beleidsplan voor Vrede werd besproken en bekrachtigd. 

Ds. Lennart van Berkel blikte met ons terug op de zeer succesvolle actie Omarm. Hij 
was één van de initiators van Omarm en in 2018 was de Voedselbank met haar 
cliënten het doel. In 2019 komt er zeer waarschijnlijk weer een actie onder de naam 
Omarm. Hij herhaalde de oproep aan de leden van het IDB om deel te nemen in het 
projectteam van Omarm en zo te fungeren als linking pin tussen Omarm en de 
kerken.  
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De najaarsvergadering werd gehouden op 14 november. 

Anne Marie Koopman, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), houdt 
een korte inleiding. De ASD komt op voor de belangen van de burgers van 
Nissewaard op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en 
jeugd. Deze raad behartigt ook de belangen van de burgers van Brielle en 
Nissewaard op het gebied van de Participatiewet. De ASD is een samensmelting van 
de Adviesraad Wmo & Jeugd Nissewaard en de Cliëntenraad SoZaWe Brielle en 
Nissewaard.  

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Nissewaard op het 
gebied van de WMO, jeugd, ouderenzorg en schuldhulpverlening.  

De actie Vakantietas 2019 werd geëvalueerd; het was een groot succes. Er werden 
188 tassen uitgedeeld voor de leeftijdsgroepen 4-7 jaar (72) en voor 8-12 jaar (116). 
Door 4 diaconieën werden 81 tassen zelf gevuld en 8 diaconieën /PCI’s hebben geld 
gegeven om centraal 107 tassen te laten vullen. Voor de 107 tassen heeft Ingeborg 
Sandee Bastemeijer de inkopen gedaan en samen met drie andere dames die 
tassen allemaal gevuld.  

Er werd besloten om in 2020 de actie Vakantietas weer te organiseren. 

Na de pauze gaf wethouder Wouter Struijk een uiteenzetting over het nieuwe 
Armoedebeleid van de gemeente Nissewaard. Het nieuwe beleid is verwoord in de 
nota ‘Financiële Keten in beeld’. Communicatie wordt gezien als uiterst belangrijk om 
de doelgroepen goed te bereiken. 

Namens het IDB 

Wim de Vroed, coördinator 

 

Projectgroep Bron van Vrede 

Sinds 1 januari 2017 bestaat de projectgroep ‘Bron van Vrede’ als samenvoeging 
van de Raad van Kerken en de gebedsgroep van Vrede voor de Stad. Het startjaar 
2017 werd gevolgd door het vervolgjaar 2018 waarin personele wisselingen 
plaatsvonden en ook het proces zelf als stroperig ervaren werd. Het jaar 2019 kan 
gekenmerkt worden als een overgangsjaar. In het vorige jaarverslag was al 
geschreven dat ds. Lennart van Berkel in juli 2019 Spijkenisse zou verlaten voor een 
bediening in De Lier-Maassluis. Wij bedanken Lennart voor zijn harde werk voor Bron 
van Vrede en Vrede voor de Stad. Voor Bron van Vrede combineerde hij de functies 
van voorzitter en secretaris en hij heeft daardoor veel mogen doen voor de zaken 
waar Bron van Vrede voor staat. Bron van Vrede heeft afscheid moeten nemen van 
een waardevol en ervaren lid.  

Door het vertrek van Lennart moest er voor de bestuursfunctie een nieuw lid 
gevonden worden. Ds. Arjan van den Os van de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘de 
Ark’ te Spijkenisse is bereid gevonden om ad interim te functioneren als 
voorzitter/secretaris waarbij de projectgroep t.z.t. een definitief besluit over de 
invulling van de vacature zal nemen. In de laatste vergadering van 2019 hebben we 
tevens nagedacht over de meerwaarde en het doel van Bron van Vrede en hoe deze 
noties tot uiting komen in onze activiteiten. De vaste activiteiten hebben hun plaats, 
maar er is tevens besloten om na de Week van het Gebed in 2020 een 
gebedsbijeenkomst te houden voor de kerken en de stad. Daarmee proberen wij een 
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kernactiviteit van de gebedsgroep weer te doen herleven en ook recht te doen aan 
de notie van het gebed in ons missiestatement.  

De samenstelling van Bron van Vrede is als volgt: Christelijke Gereformeerde Kerk 
Spijkenisse, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Hoogvliet-Spijkenisse, 
Pinkstergemeente De Schuilplaats, Protestantse Gemeente Hekelingen-Maaswijk, 
Protestantse Gemeente Spijkenisse en sinds dit jaar ook weer de Rooms-Katholieke 
Parochie van Spijkenisse.  

Concrete activiteiten 2019 

• 20-27 januari: Week van het Gebed 

• 4 mei: herdenkingsbijeenkomst Dodenherdenking met kranslegging 

• 21 mei: voorgangerslunch plus in ’t Trefpunt in Heenvliet 

• 15 oktober: Vrede voor de Stad Zondag 

• 20 oktober: Uitzenddienst 

Coördineren en faciliteren van diensten in Hart van Groenewoud en De Es 

 

Namens de projectgroep Bron van Vrede, 

Ds. Arjan van den Os, voorzitter a.i. 
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Financieel verslag 

 

  

Staat van Baten & Lasten VvdS 2019

Baten

Categorie: Soort: Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

Collecten & Giften Kerken 727€                        1.698€              1.951€                

Overig 400€                        800€                  400€                    

Jaarlijkse bijdragen Kerken 3.700€                    3.775€              3.540€                

Overige ontvangsten Rente 26€                          12€                    1.454€                

Subtotaal 4.853€                    6.285€              7.344€                

Project Hartelborgt Giften -€                        -€                   -€                     

Subtotaal -€                        -€                   -€                     

Project Budgetmaatje Subsidies 6.835€                    7.330€              6.650€                

Overige giften 200€                        664€                  654€                    

Subtotaal 7.035€                    7.994€              7.304€                

Project Bron van Vrede Giften 503€                        330€                  575€                    

Overig 2.836€                    -€                   297€                    

Subtotaal 3.339€                    330€                  872€                    

Totale Baten: 15.227€                  14.609€            15.520€              

Lasten

Categorie: Soort: Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

Algemeen Bankkosten 115€                        119€                  126€                    

Overig 78€                          219€                  1.490€                

Subtotaal 193€                        337€                  1.616€                

Voedselbank Jaarlijkse bijdrage 5.000€                    4.178€              6.037€                

VB-reserve vervangingen 1.400€                    2.542€              -€                     

Subtotaal 6.400€                    6.720€              6.037€                

Project Budgetmaatje Telefoonkosten -€                        -€                   -€                     

VOG 135€                        34€                    339€                    

Ondersteuning Samen010 4.291€                    4.487€              312€                    

Basiscursus + nascholing 2.491€                    1.188€              3.792€                

Overig 15€                          174€                  345€                    

Dotatie voorziening -€                        1.620€              2.208€                

Subtotaal 6.933€                    7.504€              6.995€                

Project Bron van Vrede Algemene kosten 577€                        577€                  673€                    

Subtotaal 577€                        577€                  673€                    

Totale Lasten: 14.103€                  15.139€            15.321€              

Resultaat 1.124€                    -530€                199€                    

Resultaatbestemming 2019: Bedrag

Bestemmingsreserve BvV 199€                   

199€                   
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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 ernaar 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.  

Balans VvdS 2019 voor resultaat na resultaat

bestemming bestemming

Activa 31-12-2018 31-12-2019 Passiva 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2019

Bank 1.050,25€       3.560,91€           Onverdeeld resultaat 198,63€             

Rentemeerrekening 11.757,56€    10.761,41€         Continuïteitsreserve 500,00€             500,00€             500,00€          

Nog te ontvangen bedragen -€                 -€                      Bestemmingsreserves 3.114,40€         3.114,40€         3.313,03€       

Nog te ontvangen bedragen VB -€                 -€                      Overige reserves -€                   -€                   -€                 

Nog te betalen bedragen VB 7.501,95€         6.551,65€         6.551,65€       

Nog te betalen bedragen overig 1.691,46€         3.857,64€         3.857,64€       

Vooruitontvangen bedragen -€                   100,00€             100,00€          

Totaal: 12.807,81€    14.322,32€         Totaal: 12.807,81€       14.322,32€       14.322,32€    

Resultaatbestemming 2019: Bedrag

Bestemmingsreserve BM -€                 

Bestemmingsreserve Hartelborgt -€                 

Bestemmingsreserve BvV 198,63€          

Continuïteitsreserve -€                 

Overige reserves -€                 

198,63€          

Overzicht reserves VvdS

31-12-2018 toevoeging onttrekking 31-12-2019

Continuïteitsreserve 500,00€      -€             -€             500,00€      

Bestemmingsreserve Hartelborgt 500,00€      -€             -€             500,00€      

Bestemmingsreserve BM 1.500,00€   -€             -€             1.500,00€  

Bestemmingsreserve BvV 1.114,40€   198,63€      -€             1.313,03€  

Overige reserves -€             -€             -€             -€             

3.614,40€   198,63€      -€             3.813,03€  

Saldo toevoegingen en onttrekkingen: 198,63€      
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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:  

Kikkerveen 453, 3205XD 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 

 

 

De nieuwsbrief van Vrede voor de Stad wordt onder verantwoording van het bestuur 
uitgegeven. Iedereen die geïnteresseerd is kan deze ontvangen door een bericht te 
sturen aan nieuwsbrief@vvds.nl . Vanwege de AVG wordt niemand automatisch aan 
de verzendlijst toegevoegd, alleen op eigen verzoek. 

http://www.vredevoordestad.nl/
http://www.voedselbankspijkenisse.nl/
mailto:nieuwsbrief@vvds.nl
mailto:secretariaat@vvds.nl
mailto:idb@vvds.nl
mailto:nieuwsbrief@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

