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1. Inleiding
In dit beleidsplan wil het bestuur o.a. uiteenzetten waarom Stichting Vaderhart.nl een Algemeen Nut
Beogende Instelling is. Aan de orde komen: het ontstaan van Stichting Vaderhart.nl, missie en
doelstelling. Ook wordt er nader ingegaan op het bestaansrecht van de stichting en de
verwezenlijking van de doelstellingen d.m.v. de zogenaamde Weet Wie Je Bent Evenementen
(WWJB). Tenslotte wordt de begroting van inkomsten en uitgaven voor 2019 gepresenteerd en
wordt verwoord waarom we geloven dat Stichting Vaderhart.nl een Algemeen Nut Beogende
Instelling is.
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2. Wat is Stichting Vaderhart.nl?
Stichting Vaderhart.nl is een interkerkelijke organisatie die zich toelegt op het organiseren van WWJB
Evenementen. Ze willen mensen helpen in hun zoektocht naar wie ze echt zijn, hun identiteit.
Vaderhart.nl gelooft dat het hart van God de Bron is waar herstel van een gebroken identiteit te
vinden is.
In 2002 zijn ze begonnen met evangelisatiewerk als Evangelisatiewerkgroep Epafras. In 2005 zijn daar
de WWJB Activiteiten bijgekomen. Ze zijn toen begonnen met het organiseren van Conferenties.
Later, op 16 oktober 2007 is Stichting Epafras geboren, opgericht door Jan Kramer. Na 2007 hebben
de activiteiten van Epafras zich in het bijzonder toegespitst op de WWJB Activiteiten. Naast de
conferenties hebben ze voor ruim 3 jaar ook Avonden en Seminars georganiseerd. Verderop in dit
beleidsplan wordt uitgelegd wat de WWJB Boodschap is en hoe dit zich verder ontplooit in de
activiteiten.
In 2015, na een periode van bezinning en heroverweging, ‘Hoe gaan we verder?’, heeft de stichting
besloten om de naam te veranderen in Vaderhart.nl. Hiermee zet zij een nog duidelijker beeld neer
van waar ze voor staat. In hoofdstuk 4 meer over de naam.
Voor een uitgebreidere omschrijving, ga naar onze website: https://vaderhart.nl/wie-zijn-wij/
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3. Het bestuur
Stichting Vaderhart.nl wordt geleid en bestuurd door het bestuur. Het bestuur van de stichting
bestaat uit de volgende personen:
•
•
•
•

Hannie Hiemstra (Voorzitter)
Margaretha van Faassen (Secretaris)
Anneke Kruizinga (Alg. bestuurslid)
Jan Kramer (Alg. bestuurslid)

Stichting Vaderhart.nl is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur wil voorwaarden
scheppend besturen om visie en missie vorm te geven door het organiseren van hun WWJB
Activiteiten. De functie van het bestuur is verdeeld in een vijftal punten.
1.
2.
3.
4.
5.

Bewaking van de missie
Structuur aanbrengen in de organisatie zodat iedereen naar behoren kan functioneren;
Creëren van veilige en betrouwbare omgeving om te functioneren.
Dragen van financieel verantwoording;
Toerusting van de medewerkers/vrijwilligers.

Vanuit de bestuurlijke leiding wil ze de vrijwilligers motiveren, disciplineren en enthousiasmeren en
samen met hen, vanuit hun passie, de missie en visie van Vaderhart.nl realiseren.
Het bestuur vergadert 1 keer per kwartaal.

Voor verdere kennismaking met het bestuur, ga naar onze website, https://vaderhart.nl/bestuur/
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4. Waarom Vaderhart.nl?
De naam Vaderhart.nl drukt uit dat wij de boodschap van het Vaderhart van God, tot herstel van
identiteit, in heel Nederland bekend willen maken. Vaderhart.nl suggereert dus niet dat we een
overkoepelend platform zijn van andere ‘Vaderhart-georiënteerde’ organisaties.
Een naam die duidelijk laat zien wat onze bron is in het dienen van anderen in hun zoektocht naar
hun identiteit. Herstel in onze identiteit is echt mogelijk, vanwege de Bron die toegankelijk is
gemaakt door het volbrachte werk van Jezus Christus.
Gods gedachten over ons zijn altijd goed en brengen als geen ander middel herstel in ons leven.
Allereerst in onze intimiteit met God. Slapen in de storm, wandelen op het water, is alleen mogelijk
wanneer we verbonden zijn met en rusten mogen bij het hart van God de Vader!

6

© Vaderhart.nl – Beleidsplan 2019

5. Missie
Vaderhart.nl wil mensen helpen in hun zoektocht naar het ontdekken van wie ze echt zijn. Het
Vaderhart van God is de bron waar we herstel vinden van onze gebroken identiteit. Een identiteit die
gevormd is door de gebrokenheid in en van deze wereld. Gods gedachten over de mens zijn goed, vol
genade, liefde en vergeving. Hiervoor organiseren we WeetWieJeBent Evenementen die op diverse
plaatsen in het land plaatsvinden.
Op deze bijeenkomsten helpen wij je om:
•
•
•
•

God als Vader te leren kennen;
Jezelf te zien zoals Hij jou ziet, als geliefde zoon of dochter van de Allerhoogste;
Thuis te komen bij de Vader;
Te leren wat intimiteit met de Vader betekent.

Op onze evenementen willen we mensen bij het Vaderhart van God brengen. Wat er dan gebeurt,
heeft al vele levens veranderd, een ervaring die nooit meer vergeten zal worden!

Voor meer informatie over onze missie, ga naar onze website, https://vaderhart.nl/missie/
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6. Verwezenlijking doelstelling
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door WWJB Activiteiten, waaronder:
•

•

•

•

WWJB Conferenties – De conferenties van Vaderhart.nl zijn kleinschalig van opzet (max. 50
deelnemers), omdat dit het beste past bij het karakter van de conferenties.
De conferenties worden drie tot vier maal per jaar gehouden, in voor- en najaar.
WWJB Themadag – De themadagen worden 1 tot 2 keer per jaar georganiseerd op een
zaterdag. Voor velen is een weekend vaak heel veel gevraagd vanwege vele
verantwoordelijkheden. Een dag daarentegen is meer te overzien en biedt wel de
mogelijkheid om iets te proeven van de manier waarop Vaderhart.nl de WWJB Activiteiten
organiseert.
WWJB Webshop – Het verkopen van de zogenaamde Vaderhartkaartjes (minikaartjes en
wenskaarten, ter ondersteuning van haar missie. Naast deze kaarten zijn er ook enkele
producten, gerelateerd aan het eigen werk van de Stichting, op de webshop
WWJB SoundCloud – SC is een online audioplatform dat geluidsproducenten de
mogelijkheid geeft hun origineel gecreëerde geluiden te uploaden, op te nemen, promoten
en delen. Vaderhart.nl stelt op dit platform de opnames van hun WWJB Evenementen, gratis
ter beschikking om te beluisteren of eventueel (ook gratis) te downloaden.

De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. Voor toekomstige
initiatieven is er wel een vorm van reservering.
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7. Begroting 2019
Kantoor
Inkomsten sponsoring
Totale inkomsten

€

Personeelskosten
Marketingkosten
Huisvestingskosten
Reiskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Totale kosten

€
€
€
€
€
€

19.000
€19.000
2.000
1.500
4.500
2.100
4.000
1.900
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€16.000
€ 3.000

Totaal

Conferenties en themadag *
Inkomsten
Totale inkomsten

€

Locatie
Catering
Gastspreker
Licht en geluid
Drukwerk
Welkomstcadeau
Decoratie/bloemen

€
€
€
€
€
€
€
€
300
€
600

Vervoer materiaal
Overige kosten
Totale kosten
Totaal

30.000
€30.000
19.000
2.500
3.000
1.000
2.000
1.200
400

€30.000
€

-
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Webshop
Verkopen
Kostprijs verkopen
Totaal

€
€

1.500
1.500
€

-

Rente
TOTAAL:

€ 3.000
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* = 2x conferentie Bantega, 2x De Glind, 1x
themadag
Sponsoring en algemene kosten:
bepaald o.b.v. afgelopen twee jaar + verwachtingen
doel: kostendekkend
Conferenties:
bepaald o.b.v. eerdere conferenties
doel: kostendekkend, bij voorkeur
positief
Webshop:
bepaald o.b.v afgelopen 2 jaar (breakeven)
doel: positief, dekking deel algemene
kosten
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8. Plannen Stichting Vaderhart.nl
Stichting Vaderhart.nl is een vooruitstrevende organisatie. Niet alleen in een toename van de
bezoekers van hun WWJB Activiteiten en aantal vrijwilligers die vanuit hun passie zich willen inzetten
voor de Stichting, groeit de organisatie. Ook wil het bestuur de vinger leggen bij een aantal
belangrijke punten aangaande de organisatie van de stichting. Vaderhart.nl heeft als doel om ook als
organisatie een stabiele factor te zijn voor de vrijwilligers/medewerkers en bezoekers en deelnemers
aan de activiteiten. De vooruitstrevendheid van Vaderhart.nl komt in een aantal punten naar boven,
deze punten zijn:
•
•
•

•
•

Zoals eerder vermeld in dit beleidsplan: (hfd. 6, pag. 8) Continuering huidige activiteiten;
Optimalisering van de communicatie, zowel intern als extern.
Ook wil Vaderhart.nl zich ook in 2019 bezig houden met fondsenwerving. Fondsenwerving
vindt plaats door bedrijven te benaderen en het werven van ‘Vrienden’. Deze twee manieren
hebben als doel om:
o Meer financiële stabiliteit in de organisatie te krijgen;
o Projecten bij donateurs en sponsors neer te leggen, om het voor aspirant
deelnemers, die niet voldoende financiële middelen hebben, mogelijk te maken om
deel te nemen aan onze activiteiten, sponsoring van een deelnemersplek;
o Bedrijven informeren over de mogelijkheid om financiële verantwoordelijkheid te
dragen over een bepaalde WWJB Activiteit.
Onderzoek voor vernieuwing van Visie & Missie in onze activiteiten.
Uitbreiding van het bestuur met een Penningmeester.

Stichting Vaderhart.nl is een organisatie in beweging en door de ervaringen van voorgaande jaren is
zij sterk bepaald hoe een organisatie een stabiele factor kan zijn met een waardevolle bijdrage voor
de samenleving.
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9. Stichting Vaderhart.nl, een Algemeen Nut Beogende Instelling
Tot slot wordt hieronder aangegeven waarom Stichting Vaderhart.nl een Algemeen Nut Beogende
Instelling is.
Definitie van ANBI: Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is
aangewezen.
Stichting Vaderhart.nl is een interkerkelijke en levensbeschouwelijke organisatie. Ze wil met haar
missie mensen in deze wereld bereiken voor herstel en genezing in hun leven zodat dit zal leiden tot
een beter functioneren in de maatschappij.
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