Stichting Heart2Heart

Verantwoording kalenderjaar 2020
Opgesteld en vastgesteld te Rotterdam, 22 Juni 2021

1. Inleiding
Bijgaand vindt u de verantwoording van Stichting Heart2Heart over 2020. Het was voor de
Heart2Heart een veelbewogen jaar. Na de oprichting in December 2019 heeft de stichting
zich in 2020 met name bezig gehouden met het opstellen van het beleid, de ontwikkeling
van ons ‘gezicht’ als stichting, en de voorbereiding voor het belangrijkste evenement van de
stichting, zijnde de Zomerweek op Christelijk conferentieterrein Pagedal. Echter, door de
Corona-uitbraak is deze Zomerweek in de eerste week van augustus 2020 helaas niet
doorgegaan, en heeft Heart2Heart noodgedwongen, maar met veel enthousiasme en
plezier, een digitale zomerweek opgestart, waarin gedurende 7 dagen in diezelfde week
een digitaal programma aan geregistreerde deelnemers is aangeboden. De reacties waren
overweldigend! Op het hoogtepunt hebben vierduizend live deelnemers aan de Digitale
Zomerweek deelgenomen. Toch kriebelde het en is de stichting na afloop van de Digitale
Zomerweek 2020 actief begonnen met het zoeken naar locaties voor een fysieke
zomerweek. De fysieke zomerweek zal in Augustus 2021 op Christelijk conferentieterrein
De Betteld in Zelhem worden georganiseerd.
Tevens is het relevant te melden dat de Stichting deze stappen niet heeft kunnen maken
zonder het aantrekken van giften en het interesseren van terugkerende Heart2Heart
hartsvrienden. Aan het einde van 2020 heeft de stichting ca. 100 terugkerende donateurs
geworven die enthousiast geven en met hun giften vormen wij de buffer voor het
organiseren van de 2021 Zomerweek.
Deze hartsvrienden, tezamen met onze eenmalige gulle gevers hebben ervoor gezorgd dat
wij 2020 zeer positief hebben afgesloten en dat wij als stichtingsbestuur met veel
vertrouwen het jaar 2021 tegemoet zien. We zien uit naar een verdere verbreding van onze
groep hartsvrienden, die tezamen met ons de fysieke Zomerweek zullen meebeleven in

Augustus 2021, een week waarin ‘Gods ongoing heartbeat’ en onze slogan ‘Ervaar Gods
hart en schitter’ centraal zullen staan.

2. De doelstelling van de Stichting
Wij geloven dat Gods hart overstroomt van liefde voor mensen en dat Hij ons diepste geluk
voor ogen heeft. Kinderen van God hoeven niet gebukt te gaan onder een gevoel van
schuld en schaamte, van angst, verdriet en pijn uit het verleden of vast te zitten aan slechte
gewoontes.
Wanneer je je openstelt voor deze liefde, doet God een wonder. Vanuit Gods
tegenwoordigheid vindt innerlijke genezing, bevrijding en vervulling met Gods Geest plaats.
En dan ga je schitteren! Je leven verandert van gebrokenheid naar een gelukkig leven vol
vreugde en hoop.
Heart2Heart weet zich door God geroepen om christenen te stimuleren Gods hart en
herstel te ervaren en te groeien in geloof. Daarvoor organiseren we zomerweken,
conferenties en onderwijsdagen, publiceren we boeken en films, plaatsen we regelmatig
bemoedigende posts op social media en op onze website.

3. De hoofdlijnen van het beleidsplan
In 2020 en 2021 zullen met name richten op drie zaken.
1. Het gezond vorm geven aan de organisatie van de stichting.
Denk hierbij o.a. aan:
- Vorming bestuur en een operationeel team (vrijwilligers)
- De inrichting van de administratie en de boekhouding
- Binnen het operationeel team, het invulling geven aan één betaalde functie die alle
activiteiten coördineert/organiseert.
- Opbouw van een netwerk van vaste professionals/ondernemers die, vanuit hun
betrokkenheid bij de missie van Heart2Heart en hun professie, mee willen bouwen.
- Opbouw vrijwilligersnetwerk
2. Het opzetten van structurele fondsenwerving, waaronder een groep Hartsvrienden van
Heart2Heart. Doel van de harts-vriendenkring is de activiteiten van de stichting gratis of
tegen zo een laag mogelijke deelnameprijs te kunnen aanbieden.
3. Vanuit een gezond fundament activiteiten opstarten, rekening houdend met de
mogelijkheden die COVID-19 geeft en binnen de grenzen zoals deze door de overheid
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worden vastgesteld of geadviseerd. Te denken valt aan het opzetten van de fysieke en
digitale Heart2Heart Zomerconferentieweek 2021.

4. Beloningsbeleid
Alle bestuursleden dragen de stichting een warm hart toe en daarom zijn de
werkzaamheden die alle leden van het bestuur in 2020 hebben uitgevoerd, onbezoldigd.
Bepaalde onkosten en reiskosten, zij het minimaal, zijn vergoed aan desbetreffende
vrijwilligers.
Gedurende het jaar 2020 heeft Heart2Heart in aanloop op de (toen nog geplande)
zomerweek een eventmanager aangetrokken. Gedurende het jaar is dit contract niet
verlengd toen bleek dat een fysieke zomerweek zoals door Heart2Heart werd verlangd,
onder de huidige corona-maatregelen niet kon doorgaan.
De bestuursleden hebben in hun rol als bestuurder geen financiële belangen in dan wel
transacties uitgevoerd met de stichting of met aan de stichting gerelateerde
ondernemingen dan wel stichtingen.

5. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Naast het toekomstbestendig bouwen van het bestuur en operationele team en het
werven van hartsvrienden, schrijven van nieuwsbrieven en blogs, is er een prachtige
digitale online Heart2Heart Zomerweek gerealiseerd die bestaat uit zeven afleveringen.
Tevens hebben we het initiatief genomen om in 2021 naast een digitale online Heart2Heart
Zomerweek, toch ook een fysieke Zomerweek te organiseren in samenwerking met het
christelijk vakantiepark de Betteld in Zelhem.
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6. Financiële verantwoording
De uitgeoefende werkzaamheden van de Stichting zijn vrijgesteld van omzetbelasting, want
de stichting heeft geen winstoogmerk. Het resultaat voor 2020 is batig EUR 30.072.

4

Gedurende het jaar heeft de stichting bedrijfsinventaris (laptop) aangeschaft. Naast het
batige saldo van het jaar welke aan de bankrekening is toegevoegd, betreft dit de enige
bedrijfsactiva van Heart2Heart.

7. Bestuurders per 31 December 2020:
●

Dhr. J.W. Engel - voorzitter

●

Dhr. A.J. Schot - secretaris

●

Dhr. J.J. Verbeek - penningmeester

●

Dhr. F. de Jong - algemeen bestuurslid

●

Dhr. G. de Groot - algemeen bestuurslid

8. Algemene gegevens en vestigingsadres
Randweg 26 3074 BN Rotterdam
KvK nr. 76686965
●

Datum eerste inschrijving KvK - 19 December 2019

RSIN nummer: 860748765
●
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Datum eerste toewijzing RSIN nummer - 1 Januari 2020

