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Voorwoord 

Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Vrede voor de Stad het jaarverslag 
over het jaar 2020.  

Door de coronacrisis is het een heel bijzonder jaar geworden. De contactbeperkingen 
hebben er in maart toe geleid dat veel projecten moesten stoppen. De vrijwilligers 
van het bezoekproject konden vanaf half maart niet meer in de Hartelborgt op 
bezoek.  

Ook de Taalklas kwam in maart bijna tot stilstand. Het contact met elkaar werd via de 
app voortgezet en in september weer even voorzichtig, kort opgestart. 

De Budgetmaatjes hebben hun werk zo goed als mogelijk voortgezet. Meestal was 
dit telefonisch of met beeldbellen. Sporadisch was huisbezoek nog mogelijk, binnen 
de grenzen die in het coronaprotocol waren vastgelegd. 

Er zijn 4 nieuwe maatjes gecertificeerd; her-certificatie was vanwege corona niet 
mogelijk. Aan het einde van het jaar waren er 25 maatjes, waarvan 23 inzetbaar; 19 
maatjes begeleidden samen 30 hulpvragers. 

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad kwam vanwege de contactbeperkingen niet bij 
elkaar. 

De projectgroep Bron van Vrede kon in januari nog de week van gebed organiseren, 
maar daarna waren er geen activiteiten meer mogelijk. In plaats van de uitzenddienst 
schreef ds. Van den Os een bemoediging in de VvdS Nieuwsbrief van oktober. 

Voor het project Voedselbank verwijzen we u naar het aparte Jaarverslag Stichting 
Voedselbank en omstreken.  

Het bestuur dankt alle vrijwilligers, die in de projecten van Vrede voor de Stad de 
daad bij het Woord te voegen. In navolging van onze Heer Jezus Christus stellen we 
ons dienstbaar op in de samenleving en in het bijzonder voor de kwetsbare mensen.  

We danken ook de kerken, want zij maken het mogelijk dat wij onze projecten 
kunnen uitvoeren en zo de Vrede voor de Stad in de gemeente Nissewaard mogen 
bevorderen. 

 

Namens het bestuur, Wim de Vroed 

 

Jaarverslag bestuur  

De bestuurssamenstelling bij de aanvang van het verslagjaar was als volgt: 

Voorzitter:   vacant 
Secretaris:   P.V.W. (Paul) Hoorens 
Penningmeester:  M.W. (Martin) Waskowsky 
Algemeen Bestuurslid: G. (Gerrit) van Buuren 
Algemeen Bestuurslid: W.H. (Wim) de Vroed 
Algemeen Bestuurslid: A.M. (Anne Marie) Koopman-van Kouwen 
Algemeen Bestuurslid: J. (Hanns) van Kruijl 
Algemeen Bestuurslid: J.G. (Judith) van der Louw 
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In het jaar 2020 was er één bestuurlijke verandering. 

Eind september heeft Anne Marie Koopman-van Kouwen haar bestuursfunctie 
neergelegd. Anne Marie was sinds begin 2016 actief binnen ons bestuur. Het laatste 
jaar werden haar gezondheidsproblemen groter en was het verstandig om het 
rustiger aan te gaan doen.  

Wij danken Anne Marie hartelijk voor de goede samenwerking. 

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

Het bestuur heeft in 2020 elfmaal vergaderd, viermaal fysiek en zevenmaal via 
beeldbellen.  

Daarnaast heeft het bestuur, zij het in beperkte mate, 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 kon door de contactbeperkingen vanwege 
corona niet bij elkaar komen. 

Twee keer is er 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 projecten 

Bezoekproject Hartelborgt 

Jaarverslag 2020 Bezoekproject De Hartelborgt 

In 2020 stond gepland om iedere tweede woensdag van de maand (met uitzondering 
van de maand augustus) met een groep vrijwilligers van Vrede voor de Stad De 
Hartelborgt te bezoeken.  

We zouden altijd met twee vrijwilligers naar een groep gaan, 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 verlopen altijd 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. 

HELAAS, door de Corona pandemie is het allemaal anders gelopen. 
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We zijn in januari en februari in totaal bij zes groepen op bezoek geweest, daarna 
konden we, door de corona maatregelen, niet meer op bezoek gaan. 

Als vrijwilligers sturen we regelmatig kaarten naar de groepen die we normaal 
bezochten. 

In april heb ik, namens Vrede voor de Stad, voor alle 13 groepen een dominospel 
bezorgd, van onze contactpersoon heb ik begrepen dat de spellen goed gebruikt 
worden. 

 

Ben van Duin 

Coördinator Bezoekgroep De Hartelborgt, 

 

Vluchteling, Kerk en Maatschappij 

De Taalklas. 

Het jaar 2020 begon enthousiast met allerlei appjes met goede wensen van 
taalleerders in onze groepsapp. En ook in de maanden januari en februari werden de 
bijeenkomsten in de Kern goed bezocht. De mensen vinden het fijn om in een 
ontspannen setting Nederlands te leren en te spreken over diverse actuele 
onderwerpen. Het was dan ook een flinke tegenvaller toen de Coronacrisis begon. 
De wereld wordt heel klein, als je in en rond het huis moet blijven. Dat heeft ook u 
ervaren. De groepsapp gaf uitkomst, we hielden contact en mensen stuurden elkaar 
leuke en grappige filmpjes om elkaar op te beuren. In september konden we weer 
beginnen, niet in de Kern maar in de bibliotheek. De noodgedwongen overstap naar 
de bibliotheek vroeg wat organisatorische aanpassingen van de begeleiders, maar 
het was een feest van weerzien. Tot onze verrassing zagen we ook weer nieuwe 
gezichten, die door de groep hartelijk werden ontvangen. Het plezier van weer 
samenkomen was helaas van korte duur. Onze contacten beperken zich weer tot de 
app. We missen elkaar en hopen snel weer samen Nederlands te kunnen leren en 
spreken. We hopen dan ook weer de Kern, of een van de andere kerken als 
thuisbasis te mogen gebruiken. De eerste nieuwe aanmelding is alweer binnen, hoe 
mooi is dat!  

Namens de begeleiders van de Taalklas,  

Anneke van der Ven 
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Budgetmaatjes 

WAT EEN JAAR: 

Wat een jaar hebben we achter de rug. 

Plannen die werden gemaakt konden na het 

eerste kwartaal zo de prullenbak in. Corona beheerste ons leven. We 

gingen in een zogenaamde intelligente lock-down. Het leven van veel mensen 

veranderde.  

Ook voor Budgetmaatjes had e.e.a. grote gevolgen. In ons werk draait het om 

persoonlijke ontmoetingen. Persoonlijke ontmoetingen tussen het maatje en haar/zijn 

hulpvrager, tussen de maatjes onderling, tussen maatjes en coördinatoren, tussen 

coördinatoren en doorverwijzers en ga zo maar door. Vanaf het moment dat de 

maatregelen werden aangescherpt was dat persoonlijke contact niet meer mogelijk. 

Er moest snel geschakeld worden om het werk zo goed als mogelijk te laten 

doorgaan. 

Helaas kregen ook leden van het team te maken met Corona besmetting. Allen zijn 

op dit moment daarvan herstellende. 

WAT EEN TEAM: 

In deze moeilijke tijd leer je het team waar je mee werkt misschien nog wel beter 

kennen dan onder “normale” omstandigheden. Heel snel vonden de maatjes hun 

weg om, onder de gegeven omstandigheden, hun hulpvrager zo goed mogelijk te 

begeleiden. In de contacten werd al snel overgeschakeld naar de telefoon of 

beeldbellen. Anderen gingen met de hulpvrager wandelen. Ideaal was het allemaal 

niet. Zeker niet bij beginnende koppelingen. Maar helaas kon het niet anders. 

Toen in de zomer de maatregelen wat werden versoepeld werd het huisbezoek weer 

opgepakt. Hierbij werd een landelijk protocol gevolgd. Waar zouden we zijn zonder 

deze gedreven vrijwilligers? Als coördinatoren denken we dat we nergens zouden 

zijn. En wat is het dan fijn te melden dat er in 2020 vanuit de maatjes iemand wilde 

doorschuiven om het team van coördinatoren te komen versterken. 

Daarom een woord van dank aan alle maatjes. Ook onder de extreem moeilijke 

omstandigheden zoals die er nu zijn blijven ze op hun post. Als organisatie iets om 

dankbaar voor te zijn.  

ONDERLINGE CONTACTEN: 

Net zoals de maatjes moesten ook de coördinatoren 

schakelen hoe in contact te blijven met de maatjes. Intervisie, 

het moment waarop maatjes met elkaar contact hebben, was 

niet meer mogelijk. Ook hier werd als snel overgegaan tot 

beeldbellen. Om de groepen niet te groot te maken draaiden 

we met een middag- en een avondgroep. Net zoals op de 

bijeenkomsten waarop we elkaar fysiek ontmoetten werden op de digitale 
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bijeenkomsten ook casuïstiek behandeld. Dit ging naar het oordeel van de 

coördinatoren wonderbaarlijk goed. 

Jaargesprekken met de maatjes zijn ook zo’n contactmoment. Ook daarbij moesten 

we onze toevlucht nemen tot beeldbellen. Ook hier zijn we tevreden over. 

HIGHLIGHTS: 

In 2020 hebben we te maken gehad met soms heftige casuïstiek. De tijd dat een 

hulpvrager alleen hulp nodig had bij het op orde brengen van de administratie is 

allang niet meer aan de orde. Veelal speelt er meer en zijn verschillende 

hulpverleners bij de hulpvrager betrokken.  

Niet alles kunnen we in het jaarverslag beschrijven. We beperken ons daarom tot 

twee casussen. 

• Bij een hulpvrager waren meer dan vijf hulpverleners betrokken. Allemaal hielpen 

ze de hulpvrager zo goed mogelijk. Alleen van elkaar wisten ze niet wie wat deed, 

wat er al was gedaan en wat er nog moest gebeuren. 

Op verzoek van Budgetmaatjes heeft er daarom een Multi Disciplinair Overleg 

plaatsgevonden. Naast de hulpvrager namen alle betrokken hulpverleners aan 

het overleg deel. De uitkomst van het overleg was dat eenieder van elkaar wist 

waar zij/hij mee bezig was en welke taken zij/hij nog moet oppakken. 

Een mooie vorm van samenwerking. 

• Dat het flink mis was bij de kinderopvangtoeslag zal eenieder niet zijn ontgaan. 

Ook bij Budgetmaatjes begeleidden we een getroffen ouder. We 

zagen hoe de overheid het leven van mensen kapot maakte. We 

waren dan ook niet verbaasd over de conclusies van de 

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in 

haar eindrapport “Ongekend onrecht”. 

Zomaar twee casussen. We hadden er nog veel meer kunnen beschrijven. Casussen 

waar voor de hulpvrager veel individueel leed achter schuilgaat. Als Budgetmaatjes 

proberen we dat leed een klein beetje te verzachten. Door met de hulpvrager naar 

oplossingen te zoeken. Maar misschien nog veel meer door een luisterend oor te 

zijn. 

STILTE VOOR DE STORM: 

Op dit moment zijn er relatief veel maatjes niet gekoppeld. Dat komt omdat er geen 

aanmeldingen hebben plaatsgevonden. Van de doorverwijzers, maar ook van de 

ketenpartners, horen we dat er weinig aanmeldingen zijn. Dit terwijl we denken dat er 

door de Corona meer mensen met financiële zorgen hebben.  

Als ketenpartners verwachten we daarom dat het aantal meldingen binnenkort enorm 

zal gaan stijgen. Naast Corona zal ook de wetswijziging van de wet op de 

Gemeentelijke Schuldhulpverlening daaraan bijdragen. Per 1 januari 2021 zijn 

energiebedrijven, woningcoöperaties, zorgverzekeraars, e.d. namelijk verplicht om 

beginnende achterstanden door te geven aan de gemeenten. De gemeenten zijn dan 

verplicht contact te zoeken met de betreffende burgers. 
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Een enorme uitdaging voor alle ketenpartners om in 2021 deze aanmeldingen zo 

goed als mogelijk te behandelen. In het Financieel Platform Nissewaard wordt met 

elkaar nagedacht hoe dit op te pakken. 

FINANCIEEL PLATFORM NISSEWAARD: 

Ook in 2020 voerde Budgetmaatjes het secretariaat van het Financieel Platform. 
Daarnaast was ze mede-portefeuillehouder voor communicatie, informatiedeling, 
overwinnen schaamte en “Vroegsignalering”. 

Net voor de Corona-maatregelen heeft het Financieel Platform een plan van aanpak 
vastgesteld. Hierin is omschreven hoe we het platform zien en wat we willen 
bereiken. Fijn is te melden dat de leden van het platform elkaar steeds beter weten te 
vinden. Voor Budgetmaatjes houdt dat in dat er op de werkvloer steeds intensiever 
met Humanitas Thuisadministratie wordt samengewerkt. 

Door alle Corona-maatregelen hebben we elkaar minder ontmoet. Gelukkig biedt ook 
hier beeldbellen uitkomst.  

GEMEENTE NISSEWAARD: 

“Intensief en waardevol”, zo willen we de samenwerking met de diverse afdelingen 
willen noemen. M.n. met Budgetbeheer en Team Preventie wordt intensief 
samengewerkt.  

BUDGETMAATJES IN CIJFERS: 

 

Maatjes:     

  31 december 2019 31 december 2020 

Aantal maatjes 23 25 

Inzetbaar 20 23 

Proefperiode 1 0 

Niet inzetbaar (1x gecert. 1x niet gecert) 2 2 

     

Man 10 12 

Vrouw 13 13 

     

Gecertificeerd 22 24 

In 2012 0 0 

In 2013 2 2 

In 2014 0 0 

In 2015 3 2 

In 2016 2 2 

In 2017 4 4 

In 2018 4 5 

In 2019 7 5 

In 2020 0 4 

     

Maatjes niet gekoppeld 2 4 

Open voor koppeling 2 7 

Gestopt 3 4 

Intern adviseur 2 2 

     

Totaal maatjes gekoppeld: 18 19 

Aan 1 HV 9 10 

Aan 2 HV's 7 7 

Aan 3 HV's 2 2 
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Hulpvragers:     

  31 december 2019 31 december 2020 

Naar jaren: 29 30 

 Gekoppeld in 2015 1 0 

 Gekoppeld in 2016 3 2 

 Gekoppeld in 2017 2 1 

 Gekoppeld in 2018 6 4 

 Gekoppeld in 2019 17 11 

Gekoppeld in 2020 0 12 

Naar gezinssamenstelling: 29 30 

Alleenstaand 8 8 

Alleenstaand + kinderen 15 18 

Echtpaar met (mogelijk) kinderen 6 4 

Naar geslacht: 29 30 

Man + vrouw 5 4 

Man 5 3 

Vrouw 19 23 

Naar postcodegebied 29 30 

3201 3 4 

3202 6 5 

3203 4 3 

3204 7 9 

3205 1 2 

3206 6 5 

3207 1 0 

3208 1 0 

3209 0 1 

3214 0 1 

Naar doorverwijzer 29 30 

Advocatenkantoor 1 1 

Argos Zorggroep 0 1 

budgetinloop 1 1 

Kerken 2 0 

Gemeente, Afd Budgetbeheer 5 7 

Gemeente, Afd Schuldhulpverlening 1 1 

Gemeente, Afd Werk 1 1 

Gemeente, Team Preventie 2 3 

JOT 2 1 

Kwadraad 1 2 

Leger des Heils (Welzijnsorg.) 1 1 

Royal Topzorg 1 2 

Thuis in de Wijk 1 1 

Uitvoeringsbrigade 2 1 

Voedselbank 2 2 

Woonbron 1 1 

Zelf 5 4 

Nog niet gekoppeld 11 3 

Nog geen contact geweest 2 2 

Afspraak intake 3 0 

Intake geweest 2 0 

Initiatief bij hulpvrager/doorverwijzer 2 0 

Koppelingsgesprek gepland 1 0 

Geen prio 1 1 

Dossier gesloten 44 37 

Niet in behandeling genomen 1 3 

Koppeling niet nodig 2 2 
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(Advies tijdens gesprek was voldoende) 

Intake niet mogelijk (Oorzaak bij hulpvrager) 8 3 

Zonder intake overgedragen 
aan andere organisatie 

10 10 

Na intake overgedragen aan andere organisatie 3 1 

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

5 2 

Koppeling beëindigd 15 16 

 

Namens de coördinatoren Budgetmaatjes, 

Bouwen Mooldijk,  

 

 

 

Voedselbank Spijkenisse en omstreken  

Omdat de Voedselbank een zelfstandige stichting is, verwijzen we u voor de 
gegevens over 2020 naar het separate jaarverslag dat door Stichting Voedselbank 
Spijkenisse en omstreken is uitgebracht.  

 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad 

Ook voor het Interkerkelijk Diaconaal Beraad gooide het coronavirus roet in het eten. 

Zowel de voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering konden vanwege de 
contactbeperkingen geen doorgaan vinden. 

Voor de voorjaarsvergadering stonden de jaarverslagen over 2019 van de stichting 
Vrede voor de Stad (VvdS) en de stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken 
(VB) op de agenda. 

De behandeling van de jaarverslagen is volledig per e-mail uitgevoerd: het toesturen 
van de jaarverslagen aan de kerken, het stellen en beantwoorden van vragen en het 
goedkeuren van de jaarverslagen. 

Ook per e-mail werd de kascontrolecommissie 2019 bedankt en kon uit de kerken 
een nieuw lid voor de kascontrolecommissie 2020 worden benoemd. 

De geplande Actie Vakantietas 2020 werd afgelast. De inventarisatie van 
doelgroepen was al in gang gezet. De actie werd stopgezet, met name omdat het 
samenstellen van de tassen met inkopen en vullen als te riskant werd beoordeeld. 

We kijken hoopvol uit naar de voorjaarsvergadering van het Interkerkelijk Diaconaal 
Beraad in 2021. Deze vergadering gaat in ieder geval door, zo nodig via beeldbellen. 

 

Namens het IDB 

Wim de Vroed, coördinator 
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Projectgroep Bron van Vrede 

Sinds 2017 bestaat Bron van Vrede als orgaan waar de kerken van vooral 
Spijkenisse en Hekelingen elkaar ontmoeten. Er zijn in de loop van de tijd enkele 
personele wisselingen geweest, ook in het jaar 2020. Enkele namen kunnen voor dit 
jaar genoemd worden. Anton Oerlemans, voorganger van de Pinkstergemeente 
Hekelingen, heeft na vele jaren afscheid heeft genomen als lid van Bron van Vrede. 
Bert Kleij heeft na vele jaren dienstbaar werk afscheid genomen als penningmeester 
van Bron van Vrede. Wij bedanken deze twee broeders voor al hun inzet voor Bron 
van Vrede en haar voorgangers. Wij verwelkomen daarnaast alle nieuwkomers. 
Daarnaast werd het voorzitterschap van ds. Arjan van den Os omgezet van een ad 
interim-basis naar een vaste benoeming.  

Waar 2019 als overgangsjaar bestempeld kon worden kan 2020 als verwarrend jaar 
de boeken ingaan. Deze betiteling geldt ook voor het jaar van Bron van Vrede. De 
Week van Gebed in januari kon nog wel doorgang vinden. Het was mooi en 
verheugend om te zien hoe verschillende kerken in Spijkenisse en Hekelingen de 
bidders herbergden en vormgaven aan de gebedssamenkomsten op hun eigen 
manier. Samen bidden geeft een kijkje in het persoonlijk en kerkelijk hart en maakt 
één. De andere activiteiten, zoals de 4-mei-viering en de uitzenddienst, konden niet 
plaatsvinden vanwege het coronavirus. De geplande gebedssamenkomst is ook 
verdaagd: wij hopen in 2021 een datum te prikken. Er is een digitale vergadering in 
november geweest om de activiteiten van 2021 in ieder geval te waarborgen qua 
personele invulling.  

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 de Rooms-Katholieke Parochie HH Nicolaas 
Pieck en Gezellen.  

Activiteiten Bron van Vrede in 2020 

19-26 januari: Week van Gebed 

 

Namens de projectgroep Bron van Vrede, 

Ds. Arjan van den Os, voorzitter Bron van Vrede 
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Financieel verslag 

 

  

Staat van Baten & Lasten VvdS 2020

Baten

Categorie: Soort: Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

Collecten & Giften Kerken 1.698,20€                 1.950,66€                 557,73€                        

Overig 800,00€                     400,00€                     400,00€                        

Jaarlijkse bijdragen Kerken 3.775,00€                 3.539,70€                 3.539,70€                    

Overige ontvangsten Overig 12,08€                       1.453,67€                 -€                               

Subtotaal 6.285,28€                 7.344,03€                 4.497,43€                    

Project Hartelborgt Giften -€                            -€                            -€                               

Subtotaal -€                            -€                            -€                               

Project Budgetmaatje Subsidies 7.330,00€                 6.650,00€                 7.610,00€                    

Overige giften 663,61€                     653,51€                     894,24€                        

Subtotaal 7.993,61€                 7.303,51€                 8.504,24€                    

Project Bron van Vrede Giften 330,00€                     575,00€                     -€                               

Overig -€                            297,00€                     -€                               

Subtotaal 330,00€                     872,00€                     -€                               

Totale Baten: 14.608,89€               15.519,54€               13.001,67€                  

Lasten

Categorie: Soort: Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

Algemeen Bankkosten 118,92€                     126,08€                     117,31€                        

Overig 218,56€                     1.489,60€                 120,77€                        

Subtotaal 337,48€                     1.615,68€                 238,08€                        

Voedselbank Jaarlijkse bijdrage 4.178,47€                 6.036,94€                 4.713,42€                    

VB-reserve vervangingen 2.541,94€                 -€                            -€                               

Subtotaal 6.720,41€                 6.036,94€                 4.713,42€                    

Project Budgetmaatje Telefoonkosten -€                            -€                            -€                               

VOG 33,85€                       338,50€                     67,70€                          

Ondersteuning Samen010 4.487,47€                 311,77€                     -€                               

Basiscursus + nascholing 1.188,40€                 3.791,68€                 2.256,89€                    

Overig 173,81€                     344,92€                     175,82€                        

Dotatie voorziening 1.620,28€                 2.208,05€                 5.285,41€                    

Subtotaal 7.503,81€                 6.994,92€                 7.785,82€                    

Project Hartelborgt Algemene kosten -€                            -€                            103,87€                        

Subtotaal -€                            -€                            103,87€                        

Project Bron van Vrede Algemene kosten 576,90€                     673,37€                     160,48€                        

Subtotaal 576,90€                     673,37€                     160,48€                        

Totale Lasten: 15.138,60€               15.320,91€               13.001,67€                  

Resultaat -529,71€                   198,63€                     -€                               
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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.  

Extra uitgaven voor het project Budgetmaatjes kunnen aan deze reserve onttrokken 
worden. 

Balans VvdS 2020 voor resultaatna resultaat

bestemming bestemming

Activa 31-12-2019 31-12-2020 Passiva 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2020

Bank 3.560,91€      1.597,36€       Onverdeeld resultaat 0,00€              

Rentemeerrekening 10.761,41€    17.261,41€     Continuïteitsreserve 500,00€         500,00€         500,00€            

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

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

Nog te betalen bedragen VB 6.551,65€     4.945,98€     4.945,98€        

Nog te betalen bedragen overig 3.857,64€     10.099,76€   10.099,76€      

Vooruitontvangen bedragen 100,00€         -€                -€                  

Totaal: 14.322,32€    18.858,77€     Totaal: 14.322,32€   18.858,77€   18.858,77€      

Overzicht reserves VvdS

31-12-2019 toevoeging onttrekking 31-12-2020

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

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

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

Bestemmingsreserve BvV 1.313,03€         -€               -€             1.313,03€             

Overige reserves -€                    -€               -€             -€                       

Totaal: 3.813,03€         -€               -€             3.813,03€             

Saldo toevoegingen en onttrekkingen: -€                       
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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.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
http://www.anbi.nl/anbi-logo/?ANBI=

