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Jaarverslag 2018 - Stichting Vaderhart.nl
2018 was een jaar waar we weer dichter bij onze visie en missie mochten komen: Door middel van
kleinschalige conferenties en een themadag willen we mensen bij het hart van God brengen, de plek
van herstel en vernieuwing! Onze missie is zeer intensief omdat het vaak om innerlijke zaken in
mensenlevens gaat, een diepe schreeuw van verlangen naar intimiteit met Iets wat veilig en
vertrouwd is. Een behoefte waar ieder mens mee geschapen is. Vandaar onze kleinschaligheid.
Vandaar ook ons voortdurend overwegen hoe onze energie en de beschikbare fondsen hiervoor in te
zetten. Elk jaar is een overweging an sich, hoe het jaar in te richten, dus ook 2018. Qua jaarplanning
hebben we geen vast concept of systeem.
In 2018 is er een nieuw initiatief genomen. In het voorjaar (februari) hebben we een doordeweekse
tweedaagse conferentie georganiseerd in een luxere accommodatie dan we normaal gewend zijn.
Er heeft zich ook een ontwikkeling voorgedaan in de manier van deelname aan onze conferenties.
Voorheen organiseerden we mannen- en vrouwenconferenties gescheiden. In 2018 hebben we
besloten om dit terug te draaien. In februari (de eerder genoemde conferentie in deze alinea)
hadden we een gemengde conferentie en in Juni ook. Verder hebben we verschillende produkten
vormgegeven en gepubliceerd. Ook is er een wijziging geweest binnen het bestuur. Verder willen we
je op de hoogte stellen over ‘Vrienden’ van Vaderhart.nl. Last but not least, onze nieuwe website.
In dit jaarverslag dus de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

De WWJB (Weet Wie Je Bent) Activiteiten 2018.
Het bestuur
Drukwerk
Website
Vrienden van Vaderhart.nl

1. De WWJB activiteiten 2018
a. Een WWJB Gemengde Voorjaarsconferentie in februari
Deze conferentie was volgeboekt (87 aanwezigen). Nieuwe accommodatie, luxer,
alles verzorgd, doordeweeks en een kortere duur dan anders, van twee dagen. Voor
ons was dit een nieuwe stap met succes.
b. Een WWJB Gemengde Conferentie in Juni
Gezien het tijdstip van het jaar was dit ook een nieuwe stap. Een gemengd weekend
met 37 aanwezigen (74%). Dit weekend was niet 100% bezet. Desalniettemin was
het absoluut een geweldig weekend. Slaapgelegenheid in kleine zaaltjes, zelf koken,
gezelligheid, minder luxe maar heel verbindend.
c. Een WWJB Vrouwenconferentie in November
Ook deze conferentie was goed bezet, met een percentage van 90%. De
vrouwenweekenden zijn over het algemeen altijd wel goed bezocht. In tegenstelling
tot de mannenweekenden, één van de redenen waarom we overgestapt zijn naar de
gemengde weekenden.
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d. Een WWJB Gemengde conferentie in November
Als laatste conferentie van het jaar 2018, een gemengd weekend met een bezetting
van 64%.
e. Een WWJB Themadag 2018
In september hebben we opnieuw een WWJB Themadag georganiseerd. In
vergelijking met 2017 was er minder opkomst. Echter de kracht van onze visie en
missie kwam zeer goed uit de verf.
Alle evenementen, georganiseerd in 2018 zijn over het algemeen redelijk tot goed
bezocht.
Financiële gegevens van bovenstaande evenementen zullen te vinden zijn in de
Jaarrekening 2018.

2. Bestuur
In 2018 is er ook een nieuw persoon toegetreden tot het bestuur. Ria de Groot had haar
functie als Secretaris neergelegd. Haar functie wordt nu vervuld door Margaretha van
Faassen. Het bestuur bestaat uit vier personen
• Hannie Hiemstra (Voorzitter)
• Margaretha van Faassen (Secretaris)
• Anneke Kruizinga (Algemeen Bestuurslid)
• Jan Kramer (Algemeen Bestuurslid

3. Drukwerk
Ook hebben we in 2018 wat drukwerk geproduceerd, hoofdzakelijk in het belang van onze
evenementen en als PR aktie.
a. Een boekenlegger. Een PR Aktie. Deze hebben we onder andere verspreid onder de
christelijke boekhandels in het land die ze vervolgens in de boeken deden die ze
verkochten. De boekenlegger bevat informatie over Vaderhart.nl. Wie ze is en wat
hun visie is.
b. Een notitieblok. Deze is te koop in de christelijke boekhandels en verder wordt deze
ook tijdens de evenementen gratis weggegeven.

4. Nieuwe website
Naast het feit dat 2018 ook het jaar was dat we een geheel nieuwe website hebben
gekregen, zijn we ook overgestapt op een nieuw Content Management Systeem van onze
website. We zijn gestopt met Joomla en overgegaan op WordPress. Dit bevalt zeer goed. De
website is minder kwetsbaar doordat je afhankelijk bent van technici. Veel aanpassingen
kunnen intern opgelost worden.
Onze nieuwe website wordt gekenmerkt door een beter overzicht, meer beeldmateriaal en
minder tekst.
Waar we nog wel mee aan de slag moeten is met de SEO (Search Engine Optimalisation),
beter vindbaar zijn op het World Wide Web.
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5. Vrienden Vaderhart.nl
Sinds 2016 is Vaderhart.nl voor de fondsenwerving begonnen met het werven van ‘Vrienden
voor Vaderhart.nl’. Donateurs die de stichting financieel ondersteunen met minimaal 5 euro
per maand. De stichting had in 2018, 68 vrienden.
Samengevat
Wanneer we terugkijken naar 2018 dan kunnen we zeggen dat de activiteiten zo goed als gelijk
gebleven zijn. In de presentatie van de stichting, zijn we ons nog beter op de kaart aan het brengen.
Het is een kleine stichting echter een organisatie met een boodschap van wereldformaat.
Vaderhart.nl wil graag z’n kleinschaligheid bewaken en de kwaliteit ervan elk jaar verbeteren.
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