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Voorwoord 

Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Vrede voor de Stad het jaarverslag 
over het jaar 2021.  

Voor het tweede jaar achtereen zorgden de coronacontactbeperkingen ervoor dat er 
in de verschillende projecten niet of zeer beperkt gewerkt kon worden. 

Dit jaar konden onze vrijwilligers maar 3 maal (normaal 11 maal per jaar) op bezoek 
in de Hartelborgt, waarbij 2 groepen jongeren per keer werden bezocht. Dat is 
jammer, omdat de bezoeken door de jongeren op prijs worden gesteld. Het aantal 
vrijwilligers is nu 6 en graag vinden we nog 4 of 5 nieuwe vrijwilligers om, net als 2 
jaar geleden, bij 4 of meer groepen jongeren op bezoek te gaan. 

De Taalklas werd eerst gehouden in de Kern, toen tijdelijk in de Boekenberg maar 
ook deze locatie viel af. De cursisten en begeleiders kijken er naar uit weer met 
elkaar aan de slag te kunnen gaan. 

De Budgetmaatjes hebben hun werk zo goed als mogelijk voortgezet. Een groot deel 
gebeurde digitaal, zoals intervisies, jaargesprekken met de maatjes, 
kennismakingsgesprekken met maatjes en hulpvragers, overleggen, nascholing enz.  

Toch werden ook in 2021 weer een flink aantal hulpvragers begeleid. Dat was alleen 
mogelijk door de inzet van de maatjes. 

Er is 1 nieuw maatje gecertificeerd; her-certificatie was vanwege de 
contactbeperkingen niet mogelijk. Aan het einde van het jaar waren er 19 maatjes, 
die samen 30 hulpvragers begeleidden. 

Eind 2021 moesten we helaas afscheid nemen van één van de coördinatoren. 
Omdat eind van het jaar ook de andere coördinatoren geheel of gedeeltelijk even niet 
beschikbaar waren is samen met het bestuur hard gezocht naar een nieuwe 
coördinator. Helaas is dat niet gelukt. Doordat een maatje tijdelijk een aantal 
coördinatietaken op zich heeft genomen konden de problemen tijdelijk worden 
opgelost. 

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad kwam in het voorjaar digitaal bij elkaar en in het 
najaar was een fysieke bijeenkomst weer mogelijk. Deze bijeenkomsten zijn van 
groot belang om de band met de kerkgenootschappen in stand te houden en te 
versterken. 

De activiteiten van de projectgroep Bron van Vrede waren ook dit jaar zeer beperkt. 
Op 6 oktober vond de uitzenddienst voor alle vrijwilligers plaats in de Dorpskerk. 

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 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 
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Jaarverslag bestuur  

De bestuurssamenstelling bij de aanvang van het verslagjaar was als volgt: 
Voorzitter:   vacant 
Secretaris:   P.V.W. Hoorens 
Penningmeester:  M.W. Waskowsky 
Algemeen Bestuurslid: G. van Buuren 
Algemeen Bestuurslid: W.H. de Vroed 
Algemeen Bestuurslid: J. van Kruijl 
Algemeen Bestuurslid: J.G. van der Louw 
 

In het jaar 2021 was er één bestuurlijke verandering. 

In juli heeft Hanns van Kruijl zijn bestuursfunctie neergelegd vanwege verhuizing 
naar buiten Nissewaard. Hanns was actief voor de Voedselbank voor de ARBO-
zaken en Risico Inventarisatie & Evaluatie.  

Wij danken Hanns hartelijk voor de goede samenwerking. 

In het vierde kwartaal is Arie Kostman bereid gevonden het bestuur te komen 
versterken en de taak van Hanns van Kruijl op zich te nemen met ingang van 1 
januari 2022. 

In de vacature van voorzitter kon helaas nog niet worden voorzien. 

Het bestuur heeft in 2021 elf keer digitaal vergaderd.  

Daarnaast heeft het bestuur, door corona in beperkte mate, contacten onderhouden 
met participerende kerken en andere organisaties, die een relatie hebben met het 
werk van Vrede voor de Stad in de diverse projecten.  

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad kwam twee keer bijeen, in mei digitaal en in 
november fysiek. 

Drie keer is er digitaal 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.  

 

Namens het bestuur,  

Wim de Vroed 
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Jaarverslag projecten 

Bezoekproject Hartelborgt 

Jaarverslag 2021 Bezoekgroep De Hartelborgt 

In 2021 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 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 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. 

Door Covidmaatregelen konden we in 2021 maar 3 maal op bezoek waarbij we 2 
groepen per keer hebben kunnen bezoeken. Dat is jammer, want we weten dat onze 
bezoeken door de jongeren op prijs worden gesteld.  

Het is ook jammer dat het aantal vrijwilligers van de bezoekgroep de afgelopen tijd 
sterk is afgenomen door familieomstandigheden, verhuizing en drukke 
werkzaamheden of gebrek aan belangstelling (van 11 naar 4), maar dankzij 2 nieuwe 
vrijwilligers is de groep nu 6 personen groot wat wil zeggen dat we maximaal bij 3 
groepen op bezoek kunnen (in de praktijk meestal 2 groepen).  

Het zou zo mooi zijn wanneer we weer, zoals 2 jaar geleden, bij 4 (of meer) groepen 
op bezoek kunnen gaan. Daarvoor hebben we 4-5 nieuwe vrijwilligers nodig. 

 

Ben van Duin 

Coördinator Bezoekgroep De Hartelborgt 
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Vluchteling, Kerk en Maatschappij 

De Taalklas. 

Het was stil in de taalklas. Niemand sprak. Behalve die enkele keer, dan piepte de 
taalklasapp op de telefoon: ‘Wanneer kunnen we weer?’ 

De begeleiders van de taalklas, allemaal 60, 70 en zelfs 80+, gingen risico’s uit de 
weg. Wilden geen bron van besmetting zijn voor een ander. Ze bleven thuis en 
beperkten hun uitgaansleven tot het hoogst noodzakelijke, zoals heel Nederland dat 
deed. Met pijn in het hart. Taal leren begeleiden, kon even niet. 

Maar vragen waren er wel, telkens weer. We wilden zo graag, taalleerders en 
begeleiders. 

Als we zouden kunnen, met hoeveel dan? Twee mensen bij je thuis ontvangen? Hoe 
kiezen we dan wie mag komen?  

Als we met een groep zouden kunnen, waar gaan we dan heen? Openbare 
gebouwen waren dicht, de bibliotheek viel af en ook de kerken. De Kern, onze vaste 
thuisbasis, moest leeg, die zou worden verbouwd. 

De telefoon stond niet stil, plannen werden gemaakt en bijgesteld, in gang gezet en 
opgeschoven. We leefden met de dag, zoals iedereen in Nederland en hielden hoop. 
Eens komt een dag…. 

Het was eenzaam en stil in de taalklas. De taalklasapp piept: Wanneer kunnen we 
weer? Jullie starten toch wel weer? We missen het zo: Samen praten, samen lachen, 
zo gezellig! 

Bijna! Nog even geduld, dan gaan we weer. 

 

Anneke van der Ven 

 

Budgetmaatjes 

Liever niet meer aan 2021 terugdenken: 

Een jaarverslag schrijven over 2021 is niet makkelijk. Het hele 
jaar hadden we veelal te maken met maatregelen (in ons werk beperkingen) in het 
kader van de Corona pandemie. Weer een jaar van anders werken dan we gewend 
zijn, net als het jaar ervoor. We hadden te maken met Corona-besmettingen onder 
de maatjes of de naweeën ervan.  

Heel veel gebeurde afgelopen jaar van achter de webcam. Een 
groot deel van de intervisies, jaargesprekken met de maatjes, 
kennismakingsgesprekken met zowel maatjes als hulpvragers, 
overleggen, nascholing en ga zo maar door. Niet ideaal, maar wel 
functioneel.  

Een jaar dat we snel achter ons willen laten. Het laat zich het 
beste omschrijven met twee woorden: “Gebrek aan”. Gebrek aan mogelijkheden 
elkaar fysiek te ontmoeten. Gebrek aan mogelijkheden om bij je hulpvrager op 
bezoek te gaan. Gebrek aan aanmeldingen. Gebrek aan coördinatie-uren in de 
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tweede helft van het jaar. We hadden het idee dat we voortdurend bezig waren met 
het blussen van brandjes. 

En toch hebben we ook in 2021 weer een flink aantal hulpvragers kunnen 
begeleiden. Dat is alleen mogelijk geweest door de inzet van de maatjes. Zonder die 
inzet hadden we het niet gered. Daar zijn we trots op en daar danken we hen voor. 
Waar hadden we geweest zonder hen? 

De storm bleef uit: 

“Stilte voor de storm”, dat schreven we in ons jaarverslag over 2020. Daar bij ging het 
over het grote aantal aanmeldingen welke we in 2021 verwachtten. Deze 
verwachting is niet uitgekomen. Er waren ook in 2021 weinig aanmeldingen van 
nieuwe hulpvragers. Dit horen we ook van collega-organisaties binnen de keten. Hoe 
dat komt weten we niet precies. Door de diverse steunpakketten van de overheid 
hebben veel mensen hun baan behouden. Ook aarzelen mensen om hulp te gaan 
zoeken. Enerzijds denken we dat dat komt vanwege de pandemie, maar schaamte 
speelt ook een belangrijke rol. Gemiddeld duurt het een jaar of vijf eer mensen die te 
maken hebben met financiële problemen hulp zoeken. Helaas is het dan vaak te laat. 

“Nissewaard kom uit je schuld”: 

Om zo vroeg mogelijk met de bewoners die 
financiële zorgen hebben in contact te komen 
is in 2021 de gemeente deze campagne 
gestart. Een campagne welke mede het 
initiatief is van het Financieel Platform 
Nissewaard. Budgetmaatjes is vanuit het 
Financieel Platform lid van het campagneteam. 

Doel van deze campagne is dat bewoners met 
financiële problemen hun schaamte 

overwinnen en eerder hulp gaan zoeken. Zoals reeds gezegd: je hoeft je er niet voor 
te schamen wanneer je schulden hebt. Het kan namelijk iedereen overkomen. Door 
ziekte, verlies van baan, scheiding, ingewikkelde toeslagen regelingen, Coronacrisis, 
enz. 

Afscheid coördinator: 

Eind 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van één van de coördinatoren. 
Omdat eind van het jaar ook de andere coördinatoren geheel of gedeeltelijk even niet 
beschikbaar waren is samen met het bestuur hard gezocht naar een nieuwe 
coördinator. Helaas is dat niet gelukt. Doordat een maatje tijdelijk een aantal 
coördinatoren-taken op zich heeft genomen konden de problemen tijdelijk worden 
opgelost. 

Casuïstiek: 

Het zal je maar gebeuren. In een wijk gebeurt iets wat diepe 
impact heeft op de samenleving. Zo ook op je hulpvrager. Die is 
helemaal over stuur en belt het maatje dat hij het daar erg 
moeilijk mee heeft. Gelukkig stond er al een gesprek gepland 
tussen maatje en hulpvrager. Het maatje vraagt de hulpvrager 
wat hij tijdens het gesprek wil gaan doen: financiën uitzoeken of 
hulp zoeken bij het verwerken van hetgeen de nodige emoties 
veroorzaakt. De hulpvrager kiest voor het laatste. 
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De telefoon gaat. De gemeente belt. De medewerker zit met een cliënt in de 
spreekkamer. De hulpvrager blijkt diep in de problemen te zitten. Er is inmiddels een 
gerechtelijke procedure gestart en mogelijk moet de hulpvrager wegens 
huurachterstand de woning verlaten. Ook zijn diverse instanties inmiddels bezig met 
het terugvorderen van uitkeringen. Nog deze week volgt er een intakegesprek. De 
mogelijkheden om bredere hulpverlening in te schakelen wordt onderzocht. Er zijn 
echter wachtlijsten. Totdat het zover is, wordt aan Budgetmaatjes gevraagd alvast 
aan de slag te gaan.  

Het gaat niet om ons, maar om de hulpvrager: 

Bij Budgetmaatjes gaat het dus om meer dan financiën en administratie alleen! Het 
gaat om luisteren naar de hulpvrager. Luisteren om de hulpvrager te helpen haar/zijn 
knoop te ontwarren. Te coachen   zodat zij/hij de voor haar/hem juiste beslissingen 
kan maken. Wat we als maatje vervolgens van die beslissing vinden doet er niet toe. 
De hulpvrager is eigenaar van haar/zijn casus. Het maatje is slechts coach en staat 
buiten de casus. Dit geeft o.i. een belangrijke meerwaarde aan ons project. 
Budgetmaatjes: Het gaat om de hulpvrager, niet om ons! 

De driedaagse training Sturen op zelfsturing geeft het maatje 
inzichten hoe zij/hij de hulpvrager kan coachen bij het nemen van 
beslissingen. Op dit moment zijn er drie maatjes die deze training 
hebben gevolgd. Wanneer de maatregelen het toelaten hopen meer 
maatjes deze training te gaan volgen. In de intervisies wordt er 
regelmatig met de methodiek vanuit deze methode gewerkt. Het valt 

dan o.a. op dat, vanuit hun motivatie, onze maatjes dan vaak in actie komen om 
samen met de hulpvrager direct te gaan helpen. De hulpvrager is daar echter vaak 
nog niet aan toe. Zij/hij herkent vaak niet dat hulp nodig is. Wanneer het maatje dan 
toch doorgaat met het van de hulpvrager vragen om in actie te komen haakt de 
hulpvrager vaak af. 

Meer dan administratie alleen: 

Het is al lang niet meer zo dat hulpvragers alleen te maken hebben met schulden. 
Vaak speelt er meer. Financiën en administratie op orde brengen dat is dan wel onze 
“kernactiviteit”, tegenwoordig wordt er van een maatje vaak meer verwacht. Een 
luisterend oor is bijvoorbeeld heel belangrijk. Hulpvragers hebben vaak nog maar 
een klein netwerk. De huidige Corona-maatregelen maken dat er niet beter op. Vaak 
is het maatje één van de weinige “externe” contacten voor de hulpvrager.  

Dat het in ons werk om meer dan alleen financiën gaat merken we vaak uit wat 
hulpvragers ons vertellen. Zo vertelt een hulpvrager dat hij nogal gefrustreerd is 
vanwege zijn werk. De onderlinge samenwerking verloopt nogal stroef. De 
hulpvrager gaat daardoor aan zichzelf twijfelen. Het maatje bespreekt met de 
hulpvrager hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Dat bracht wat rust.  

Financieel Platform: 

 

Binnen het Financieel Platform ontmoeten een aantal 
ketenpartners elkaar vrijwel maandelijks. Dit platform wordt m.n. gebruikt om 
onderling informatie uit te wisselen, bijgepraat te worden over nieuwe ontwikkelingen 
en het signaleren van tendensen.  
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In 2021 heeft een projectgroep vanuit het Financieel Platform het rapport “Samen op 
weg naar verbeteringen” opgesteld. Dit n.a.v. signalen dat er binnen de “financiële 
keten” een aantal zaken verbeterd kunnen worden. Dit rapport zal begin 2022 met de 
gemeente worden besproken. 

In 2021 werd de voorzitter geleverd door Humanitas en de secretaris door 
Budgetmaatjes. 

Contacten met externe partners: 

Door de Coronamaatregelen is dit vooral telefonisch verlopen. Er is m.n. veel contact 
met Kwadraad. Fysiek werd alleen een bijeenkomst van de SPIN (Samen Praten in 
Nissewaard) bezocht. 

Gemeente Nissewaard: 

De contacten zijn goed. Regelmatig is er contact met Team Preventie, 
Schuldhulpverlening, Budgetbeheer en Team Benadeelden Kinderopvangtoeslag. 
 
 

Maatjes:     

  31 december 2020 31 december 2021 

Aantal maatjes 23 19* 
Inzetbaar 23 19 

Secretariële ondersteuning 0 1 

* Excl secretariële ondersteuning   

    

Man 12 9 

Vrouw 13 11 

    

Gecertificeerd 24 20 

In 2013 2 2 

In 2014 0 0 

In 2015 2 2 

In 2016 2 2 

In 2017 4 3 

In 2018 4 3 

In 2019 5 3 

In 2020 5 4 

In 2021 0 1 

    

Totaal maatjes gekoppeld: 19 13 

Aan 1 HV 10 5 

Aan 2 HV's 7 6 

Aan 3 HV's 2 2 

 

Hulpvragers:     

  31 december 2020 31 december 2021 

Naar jaren: 30 23 
Gekoppeld in 2016 2 2 

Gekoppeld in 2017 1 1 

Gekoppeld in 2018 4 4 

Gekoppeld in 2019 11 4 

Gekoppeld in 2020 12 7 

Gekoppeld in 2021 0 5 
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Naar gezinssamenstelling: 30 23 
Alleenstaand 8 8 

Alleenstaand + kinderen 18 12 

Echtpaar met (mogelijk) kinderen 4 3 

Naar geslacht: 30 23 
Man + vrouw 4 3 

Man 3 5 

Vrouw 23 15 

Naar postcodegebied 30 23 
3201 4 5 

3202 5 3 

3203 3 1 

3204 9 8 

3205 2 1 

3206 5 3 

3209 1 0 

3214 1 1 

3214 0 1 

Naar doorverwijzer 30 23 
Advocatenkantoor 1 1 

Argos zorggroep 1 1 

V.m. budgetinloop 1 1 

Kerken 0 0 

Gemeente, Afd Budgetbeheer 7 3 

Gemeente, Afd Schuldhulpverlening 1 1 

Gemeente, Afd Werk 1 0 

Gemeente, Team Preventie 3 4 

JOT 1 1 

Kwadraad 2 3 

Leger des Heils (Welzijnsorg.) 1 1 

Royal Topzorg 2 2 

Thuis in de Wijk 1 0 

Uitvoeringsbrigade 1 1 

Voedselbank 2 1 

Woonbron 1 0 

Zelf 4 3 

 

Dossier gesloten 37 20 
Niet in behandeling genomen 3 3 

Koppeling niet nodig 
(Advies tijdens gesprek was voldoende) 

2 1 

Intake niet mogelijk (Oorzaak bij hulpvrager) 3 1 

Zonder intake overgedragen 
aan andere organisatie 

10 2 

Na intake overgedragen aan andere organisatie 1 0 

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

2 1 

Koppeling beëindigd 16 12 

 

 

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 2021 naar het separate jaarverslag dat door Stichting Voedselbank 
Spijkenisse en omstreken is uitgebracht.  

 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad 

In 2021 kwam het Interkerkelijk Diaconaal Beraad twee keer bijeen. 

De voorjaarsvergadering, tevens de jaarvergadering van Vrede voor de Stad, werd 
gehouden op 6 mei. Vanwege de contactbeperkingen door corona was dit een 
digitale vergadering. Aan deze vergadering namen 11 vertegenwoordigers van 8 
kerkgenootschappen en 4 bestuursleden deel. 

De jaarverslagen over 2020 van de stichting Vrede voor de Stad (VvdS) en de 
stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken (VB) werden besproken.  

Penningmeester Martin Waskowsky lichtte de jaarrekeningen toe en kon 
verschillende vragen beantwoorden. VvdS kon door een positief saldo weer een 
flinke bijdrage geven aan de VB.  

De VB kreeg in 2020 extra bijdragen van kerken, bedrijven en organisaties en kon 
met een batig saldo de reserves aanvullen.  

Na het voorlezen van de verslagen van de kascontrolecommissie werden de 
jaarverslagen en de financiën vastgesteld en werd decharge verleend aan de 
penningmeester.  

De coördinatoren van enkele projecten vertelden dat veel activiteiten helaas nog stil 
lagen vanwege de contactbeperkingen. Waar mogelijk werd digitaal gewerkt. 

Een drietal vacatures werd onder de aandacht gebracht. In het bestuur is de functie 
van voorzitter vacant en treedt de penningmeester in 2022 af. Voor het project 
Budgetmaatjes wordt gezocht naar een nieuwe algemeen coördinator. 

Aan de vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen werd gevraagd in eigen 
gelederen te kijken of hierin kon worden voorzien. 

De najaarsvergadering werd gehouden op 4 november in de kerk van de 
Gereformeerde Gemeente. Aan deze vergadering namen 17 vertegenwoordigers van 
8 kerkgenootschappen en 2 bestuursleden deel. 

Dirk van der Schaaf, voorzitter van Stichting Urgente Noden Nissewaard, gaf een 
presentatie over het ontstaan, de doelstelling en werkwijze van SUN Nissewaard.  

Er werd teruggeblikt op de actie Vakantietas 2019 en gesproken wat er nodig is om 
de actie Vakantietas 2022 te organiseren. 
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Vier vacatures in het bestuur van VvdS en de vacature van de algemeen coördinator 
bij het project Budgetmaatjes werden toegelicht en suggesties voor de invulling 
hiervan werden gevraagd. 

Omdat bij de VB over 2022 een tekort dreigt werden de vertegenwoordigers van de 
kerkgenootschappen gevraagd om nog te doen wat mogelijk is.  

Wim de Vroed, coördinator Namens het IDB 

 

Projectgroep Bron van Vrede 

2021 was voor velen een ingewikkeld en moeilijk jaar. Corona heeft grote gevolgen 
gehad voor de samenleving, dus ook voor kerken en organisaties. Ook Bron van 
Vrede heeft te maken gekregen met de corona-perikelen, al is het niet veel in 
vergelijking met de impact op verschillende individuen en groepen in ons land. Sinds 
2017 functioneert Bron van Vrede als platform van ontmoeting tussen verschillende 
kerken in Spijkenisse en Hekelingen, waarbij verschillende activiteiten voor de stad 
en de stichting Vrede voor de Stad gefaciliteerd worden.  

Vorig jaar is gemeld dat er verschillende personele wisselingen hadden 
plaatsgevonden. Ook dit jaar zijn er verschillende mutaties. Wij hebben afscheid 
moeten nemen van ds. Erwin Kroeze, predikant van de GKv Hoogvliet-Spijkenisse. 
Hij heeft veel voor Bron van Vrede betekend. In de jaren van zijn predikantschap in 
Hoogvliet-Spijkenisse heeft hij diverse activiteiten georganiseerd en is hij in 
verschillende diensten voorgegaan. Vanaf deze plaats danken wij hem ook voor zijn 
inzet voor Bron van Vrede en wensen hem Gods zegen toe. Wij mochten 
verschillende nieuwkomers verwelkomen, waaronder ds. Arenda Haasnoot van De 
Brug en ds. Jaap Vlasblom van De Verbinding. Wij wensen hen veel zegen toe in 
ons midden.  

2021 was in de eerste helft van het jaar een voortzetting van het vorige jaar. Vaste 
activiteiten zoals de Week van Gebed en de 4-mei-viering konden geen doorgang 
vinden. Vanwege de versoepelingen was het in het najaar wel mogelijk om de 
uitzenddienst van Vrede voor de Stad te organiseren. Het was een mooie dienst 
waarin de vrijwilligers van Vrede voor de Stad en ook anderen die dienstbaar zijn in 
Gods Koninkrijk de zegen van verschillende voorgangers mochten ontvangen. In 
2021 heeft Bron van Vrede zowel digitaal als fysiek op verschillende momenten 
vergaderd, in ieder geval om de personele bezetting van de activiteiten van 2022 te 
waarborgen.  

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 2021 

6 oktober: uitzenddienst Vrede voor de Stad 

 

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 2021
Baten

Categorie: Soort: Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021

Collecten & Giften Kerken 1.951€                       558€                           755€                       

Overig 400€                           400€                           400€                       

Jaarlijkse bijdragen Kerken 3.540€                       3.540€                       3.800€                    

Overige ontvangsten Overig 1.454€                       -€                            -€                        

Subtotaal 7.344€                       4.497€                       4.955€                    

Project Hartelborgt Giften -€                            -€                            -€                        

Subtotaal -€                            -€                            -€                        

Project Budgetmaatje Subsidies 6.650€                       7.610€                       10.040€                 Gemeente Nissewaard

Terug te betalen subsidie -2.208€                      -5.285€                      -8.060€                  

Overige giften 654€                           894€                           252€                       Kerken

Subtotaal 5.095€                       3.219€                       2.232€                    

Project Bron van Vrede Giften 575€                           -€                            -€                        

Overig 297€                           -€                            -€                        

Subtotaal 872€                           -€                            -€                        

Totale Baten: 13.311€                     7.716€                       7.187€                    

Lasten
Categorie: Soort: Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021

Algemeen Bankkosten 126€                           117€                           120€                       

Overig 1.490€                       121€                           552€                       EH3 erkenning

Subtotaal 1.616€                       238€                           672€                       

Voedselbank Jaarlijkse bijdrage 6.037€                       4.713€                       4.361€                    

VB-reserve vervangingen -€                            -€                            -€                        

Subtotaal 6.037€                       4.713€                       4.361€                    

Project Budgetmaatje Telefoonkosten -€                            -€                            -€                        

VOG 339€                           68€                             34€                          

Ondersteuning Samen010 312€                           -€                            -€                        

Basiscursus + nascholing 3.792€                       2.257€                       1.947€                    

Overig 345€                           176€                           142€                       Budgetmappen

Subtotaal 4.787€                       2.500€                       2.122€                    

Project Hartelborgt Algemene kosten -€                            104€                           -€                        

Subtotaal -€                            104€                           -€                        

Project Bron van Vrede Algemene kosten 673€                           160€                           31€                          

Subtotaal 673€                           160€                           31€                          

Totale Lasten: 13.113€                     7.716€                       7.187€                    

Resultaat 199€                           -€                            -€                        

Resultaatbestemming 2021: Bedrag

-€                       

-€                       

Resultaat BM 2021:

Ontvangsten Kerken 252€                       

Overige uitgaven 142€                       

Resultaat: 110€                       Resultaat naar VvdS ivm 

maximale plafond reserves
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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. 

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. 

Balans VvdS 2021 voor resultaat na resultaat

bestemming bestemming

Activa 31-12-2020 31-12-2021 Passiva 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2021

Bank 1.597,36€      1.892,47€       Onverdeeld resultaat -€                  

Rentemeerrekening 17.261,41€    13.261,41€     Continuïteitsreserve 500,00€         500,00€            500,00€            

Nog te ontvangen bedragen -€                2.002,00€       Bestemmingsreserves 3.313,03€     3.313,03€        3.313,03€        

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

Nog te betalen bedragen VB 4.945,98€     5.172,64€        5.172,64€        

rekening courant 

verhouding met 

VB

Nog te betalen bedragen overig 10.099,76€   8.070,21€        8.070,21€        subsidie BM 2021

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

Totaal: 18.858,77€    17.155,88€     Totaal: 18.858,77€   17.155,88€      17.155,88€      

Overzicht reserves VvdS

31-12-2020 toevoeging onttrekking 31-12-2021

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€             

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

Saldo toevoegingen en onttrekkingen: -€                       
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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. 

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=

