Beleidsplan
Stichting Hart van Hoop
Ontmoeten – Verbinden - Ontwikkelen

1. INLEIDING
Dit is het beleidsplan van de Stichting ‘Hart van Hoop, dat is opgesteld voor een periode
van 3 jaar, namelijk: 2017 tot en met 2020.
Het doel van Hart van Hoop is om de eenzaamheid terug te dringen in de samenleving,
door activiteiten, workshops en cursussen die te maken met hebben met eenzaamheid.
opdat de mensen weer acht gaan slaan op elkaar waardoor de samenhorigheid weer een
normale zaak van het leven gaat worden.
Het creëren van laagdrempelige activiteiten, en hulp bieden door het geven van
cursussen die van belang zijn.
Dit alles willen wij bereiken door samenwerking met verschillende organisaties in
Smallingerland, die ook begaan zijn met eenzaamheid in de samenleving.
Wij hopen, dat de samenleving voor de mensen hierdoor toegankelijker wordt en
mensen weer acht op elkaar gaan slaan, en hierdoor de cirkel van eenzaamheid, waarin
ze verkeren, doorbroken wordt.
Daarbij is Hart van Hoop gericht op het realiseren van langdurige projecten inplaats van
incidentele projecten, op meerjarige samenwerkingen en duurzame relaties. Een
meerjarige perspectief ligt in dit kader dan ook voor de hand.
Bij ambitieuze plannen als deze is het van groot belang dat een duidelijk beeld wordt
geschetst van de wijze waarop Hart van Hoop te werk zal gaan. Ten behoeve hiervan
hebben wij dit beleidsplan opgesteld, dat inzicht zal geven in de wijze waarop Hart van
Hoop haar doelstelling de komende jaren inhoudelijk vorm wil geven.
Dit beleidsplan fungeert niet enkel als intern koersdocument, echter ook als beleidsplan
zoals bedoeld in de richtlijnen met betrekking tot de ANBI-regeling (Algemeen Nut
beogende Instelling) van het ministerie van Financiën. Bij het opstellen van dit plan
hebben wij rekening gehouden met de eisen van de ANBI. Derhalve staan in deze
beleidsvisie de volgende vragen centraal:
Welk soort werk verricht Hart van Hoop?
Op welke manier werft Hart van Hoop geld?
Hoe wordt het geld van Hart van Hoop beheerd?
Hoe wordt het geld van Hart van Hoop besteed?
Hart van Hoop maakt onderdeel uit van een dynamische wereld die constant aan
verandering onderhevig is. Het beleidsplan is geen statisch document. Hart van Hoop wil
in kunnen spelen op de dynamiek en veranderingen als zij dit nodig acht. De inhoud van
dit beleidsplan zal daarom jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Dit
zal uitgevoerd worden door het bestuur, welke zich hierbij kan laten adviseren door
derden. Het tijdstip van de evaluatie vindt gelijktijdig plaats met het opstellen van de
begroting van het volgende boekjaar. Op deze wijze kunnen wijzigingen direct financieel
worden vertaald.

Waar staan wij voor
Wij zijn er voor iedereen ongeacht afstammeling of geloof. Want God heeft Zijn Zoon
naar wereld gestuurd voor iedereen. Wij weten dat Jezus zich uitstrekt naar de eenzame,
de geringe, de zieke, de kleine, de arme en de impopulaire mens. Als stichting willen we
Zijn handen zijn. Maar in alles wat we doen en laten, geven we Jezus 100% de eer.
Het is een ambitieus plan.
Stap-voor-stap willen we werken aan de ambities. Om niet in grote idealen te verzanden,
die weinig concreets opleveren, zijn we ons bewust dat de start van idealisme is:
• Starten met een concreet afgebakende bijdrage aan de maatschappij
• Hierin niet alleen opereren, maar de samenwerking zoeken met al bestaande
organisaties en activiteiten.
• Inspelen op de behoeftes die er liggen
Hart van Hoop is een stichting die kan groeien met hulp van vrijwilligers,
dienstverlenende organisaties, middenstand.
Het is voor alle partijen een kans om in deze tijd van voortschrijdende individualisering
een sociaal gezicht te laten zien. We hebben elkaar hierin nodig!
Het is een aanvulling op dat wat er al wordt georganiseerd en Hart van Hoop probeert
een grotere doelgroep te bereiken.
D.m.v. het werven van fondsen, sponsors willen we werken aan de doelstellingen van de
stichting. Hiervoor zal er op bestuurlijk niveau van de stichting gekeken worden naar de
realisatie van de doelstellingen, de samenwerking met de andere organisaties en de
middenstand. Het samen verantwoordelijk zijn en verbinden is hierin van belang. De
initiatieven liggen in deze bij Hart van Hoop.

2.1. GEGEVENS STICHTING Hart van Hoop
Kamer van Koophandel:
65294017
Fiscaal nummer:
856054525
Bankrekeningnummer:
(IBAN) NL49 BUNQ 2290 9192 84
Correspondentieadres:
Stichting Hart van Hoop
Adres:
De Ee 45 9201BG Drachten
E-mail:
info@hartvanhoop.nl
Internet:
http://www.hartvanhoop.nl
Telefoon:
0031 (6)40237279
Soort organisatie:
Goede doelen organisatie met ANBI status
2.2. STICHTINGSBESTUUR
Het bestuur wordt sinds januari 2017 gevormd door onderstaande personen:
Dhr. L.M. Hofwijks Voorzitter
Mevr: J.M. Privania Penningmeester
Dhr. R. Bakker Algem/ Secr
2.3. DOELSTELLING
Stichting Hart van Hoop opgericht door initiatiefnemer Lloyd Hofwijks. Het is zijn
ambitie om deel te hebben in het terug dringen van eenzaamheid. Door activiteiten en
cursussen om zo te helpen.
Na een jaar mannenontbijt georganiseerd te hebben, heeft hij gezien dat er eenzaamheid
heerst onder zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden..
Het gehouden kerstdiner in 2017 met opkomst van mensen uit verschillende lagen van
de samenleving, was zo’n succes, dat het herhaald zal worden in 2018.
Na het zien van de nood, werd het verlangen om een verschil te kunnen maken alleen
maar groter en is de behoefte ontstaan om veel meer te doen dan alleen maar
activiteiten
Het bieden van naastenhulp is verankerd in datgene wat het principe van naastenliefde
leert over het bijstaan van eenzamen en de verlatenen onder ons. Die opdracht gaat
hand in hand met het bieden van hulp. Hart van Hoop wil de daad bij het woord voegen.
De doelstelling van Hart van Hoop is daarom als volgt verwoord en als zodanig
opgenomen in de statuten:
“Op basis van het principe van naastenliefde om om te zien naar de eenzamen en de
verlatenen in de samenleving, heeft de stichting zich ten doel gesteld om zorg te dragen
voor de eenzamen en verlaten; ongeacht ras, religie of levensovertuiging, met alle haar
ter beschikking staande middelen, De uitvoering van dit doel wordt gedaan in
samenwerking met lokale partnerorganisaties.
Dit wil de stichting verwezenlijken met betrouwbare partners op structurele basis.
Stichting Hart van Hoop is sinds haar oprichting ook mede verantwoordelijk voor
diverse projecten, waaronder Tegearre Drachten. Daarnaast werkt Stichting Hart van
Hoop indirect aan haar doelen door samenwerking te zoeken met andere organisaties.
Deze worden ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen en
materiaal.

3. DOELEN EN WERKZAAMHEDEN/ACTIVITEITEN 2017-2022
Hart van Hoop heeft voor de periode 2017 tot en met 2020 de volgende doelen gesteld:
Het aanvullen en vervolmaken van het huishoudelijk reglement ter aanvulling op de
statuten.
Het professionaliseren van de organisatie van Hart van Hoop zodat een stabiele basis
wordt gelegd voor de te ondernemen activiteiten (waaronder eveneens hernieuwde
huisstijl, website, etc.).
Het verder uitwerken, concretiseren en professionaliseren van de hulp samen met de
bijdrage van de ontvanger. Hieronder valt het verder uitwerken, concretiseren en
professionaliseren van de hulp aan de eenzamen en de verlatenen.
Dit zal worden gedaan door middel van onderstaande projecten:
Curaçao
Stichting Hart van Hoop gaat medio 2018 een groep vrijwilligers die actief zijn op
Curaçao ondersteunen met het aanbieden van voedselpakketten aan alleenstaanden
en/of gezinnen die al een tijd financieel niet rondkomen met hun inkomen.
Deze groep vrijwilligers zijn meer dan 3 jaar actief met het ondersteunen van
alleenstaanden en/of gezinnen door hun maandelijks een voedselpakket aan te bieden.
Dit doen zij dmv een x bedrag van hun eigen inkomsten apart te zetten zodat zij deze
mensen een gratis voedselpakket kunnen aanbieden. Zij zorgen dat het voedsel zo
eerlijk mogelijk verdeeld wordt.
Deze groep vrijwilligers gaan als volgt te werk:
Tijdens een gesprek met ‘Ban Bario Bek’ krijgen zij een lijst met namen van de personen
door die het meeste hulp nodig hebben. Van deze lijst kiezen zij dan 7 armste gezinnen
uit die zij gedurende een periode van een jaar ondersteunen dmv van het aanbieden van
een gratis voedselpakket.

Kerstdiner voor de minderbedeelden en de eenzamen.
Ontmoetingsavonden een keer per maand.
Dat houdt in een spelletjes avond – Film – Bingo – Karaoke.
Stichtingen ontmoetingsdag
Stichtingen of organisaties die met eenzaamheid of met de verlatenen bezig zijn in
Smallingerland.
Workshop die te maken hebben met de vraag: Hoe kan ik de cirkel van gevoelens van
eenzaamheid of verlatenheid doorbreken.
Fondswerving voor sponsoring van de projecten die Hart van Hoop gaat doen..
Samenwerkingsproject
Het intensiveren van de samenwerking met Stichting Present en het Inloophuis.
Alle werkzaamheden en activiteiten moeten in overeenstemming zijn met de statutaire
doelstelling. Indien het vanuit fiscaal, financieel en/of organisatorisch oogpunt
efficiënter dan wel anderszins beter is dat bepaalde activiteiten ondergebracht moeten
worden in aparte entiteiten en/of rechtsvormen dan wordt de mogelijkheid hiertoe
open gelaten. Bijvoorbeeld: samenwerking tussen Hart van Hoop en andere organisaties
in een nieuw op te richten stichting.

4. FINANCIËN
4.1 BEGROTING EN ADMINISTRATIE
Ten aanzien van de begroting en administratieve werkzaamheden zullen wij als volgt te
werk gaan:
Het bestuur stelt met ingang van 2017 voor het einde van het boekjaar een begroting
vast voor het volgende jaar. Een bestedingsplan dient onderdeel uit te maken van de
begroting. De begroting dient zoveel mogelijk ingericht te zijn overeenkomstig bijlagen 2
en 3 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
De besteding van middelen dient overeenkomstig de begroting plaats te vinden.
Van de begroting afwijkende bestedingen dienen te worden gedekt door een daartoe
strekkend bestuursbesluit.
Bijdrageverplichtingen worden, nadat het bestuur een besluit ter zake heeft genomen,
schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bijdrage-ontvanger.
De administratie wordt uitgevoerd in eigen beheer onder directe verantwoordelijkheid
van de penningmeester. Dit geldt ook voor de projectadministratie. De betalingen aan
crediteuren geschiedt door de penningmeester.
Hart van Hoop brengt jaarlijks financieel verslag uit van dat boekjaar.

4.2 FONDSENWERVING
Hart van Hoop is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar
doelen afhankelijk van giften, bijdragen, sponsoring, subsidies, legaten, etc.
Bij fondsenwerving, voorlichting en communicatie worden de identiteit, de doelstelling,
de programma’s en financiële behoeften duidelijk door het bestuur omschreven. Hart
van Hoop onthoudt zich hierbij van misleiding en van vergelijking met andere
instellingen. Fondsenwervende activiteiten zijn daarnaast gericht op het verwerven van
vrijwillige bijdragen en zijn nimmer intimiderend van aard.
Om het potentiële donateurs makkelijker te maken en de naamsbekendheid van Hart
van Hoop te vergroten, wordt onderzocht of onderstaande internetportals en sociale
media een meerwaarde vormen:
goededoelen.nl ;
geefgratis.nl ;
doneergratis.nl ;
Facebook ;
Twitter ;
LinkedIn ;
Google .
Op onze website www.hartvanhoop.nl is een digitaal machtigingsformulier geplaatst,
zodat online gedoneerd kan worden. Ook kunnen er legaten worden verleend aan de
stichting.
Donateurs ondersteunen Hart van Hoop financieel door eenmalige en/of periodieke
bijdragen. Donateurs zijn vrij om hun gift een specifieke bestemming mee te geven. Het
is het bestuur in dat geval niet toegestaan de gift een andere bestemming te geven, tenzij
het project is beëindigd of er voldoende middelen zijn voor het betreffende project/doel.
Indien een project is afgerond en is ondersteund door donateurs die een
incassomachtiging hebben afgegeven dan wel uit eigen beweging periodiek een gift
hebben overgemaakt ten behoeve van dat specifieke project, dient het bestuur de
donateurs in te lichten over de voltooiing van het project. Indien een project is afgerond
en er sprake is van een surplus, dan heeft het bestuur het recht om dit surplus aan te
wenden voor andere activiteiten welke direct in het kader van de statutaire doelstelling
van Hart van Hoop worden uitgevoerd (dus geen overhead).

4.3 BELONINGEN EN ONKOSTENVERGOEDINGEN
De overhead kosten van Hart van Hoop bestaan uit kosten die te maken hebben met de
organisatie en instandhouding van Hart van Hoop.
Hieronder vallen onder andere:
bank- en administratiekosten;
inschrijvingskosten Kamer van Koophandel en overige registers;
transport, porto- en reprokosten, notariskosten, etc.
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. Een vergoeding voor de door de bestuurders ten behoeve van de stichting
gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging maar als onkosten aangemerkt. De
bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding van voorgeschoten kosten
indien bewijsstukken (bonnen) overlegd kunnen worden. Doorgaans zal het gaan om
onkosten zoals transportkosten, porto- en reprokosten.
Andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Het bestuur zal het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) niet aanvragen.
Naast het CBF-Keurmerk bestaat de Verklaring van Geen Bezwaar voor kleine of
startende instellingen. Bij de Verklaring wordt op dezelfde gebieden getoetst als bij het
CBF-Keurmerk, maar de toetsing is minder zwaar. Het bestuur overweegt om dit
keurmerk voor het einde van deze beleidstermijn te verkrijgen. De vereisten die worden
gesteld aan dit keurmerk worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Hart van Hoop draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de kosten voor de
fondsenwerving en die van de besteding aan de doelstelling. Ons streven is dat de kosten
voor fondsenwerving niet meer dan het gemiddelde van 10% van de baten uit eigen
fondsenwerving zijn. Met andere woorden er wordt maximaal € 0,10 besteed om € 1,00
te genereren. Hart van Hoop blijft hiermee ruimschoots onder de algemene norm van
25%.
De directe kosten hebben direct betrekking op de activiteiten welke in het kader van de
statutaire doelstelling van Hart van Hoop worden uitgevoerd.

5. VERMOGENSBEHEER, -BESTEDING EN BEËINDIGING STICHTING
5.1 VERMOGENSBEHEER EN -BESTEDING
Hart van Hoop is niet gericht op het behalen van financieel gewin. Hart van Hoop houdt
daarom niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit
van de voorziene activiteiten. Hiervan kan worden afgeweken indien een schenker
bepaalt dat de gift of een gedeelte hiervan als vermogen moet worden behouden.
Revenuen uit vermogen worden door het bestuur ingezet ter dekking van directe en
indirecte kosten van Hart van Hoop. Deze komen daarmee hetzij direct hetzij indirect
altijd ten goede aan de verwezenlijking van de statutaire doelstelling.
Van de giften gaat na aftrek van de kosten 100% naar de goede doelen.
Het is het bestuur niet toegestaan om met de (geld)middelen van Hart van Hoop te
speculeren, beleggen dan wel anderszins risicovol te opereren. Alle (geld)middelen
worden enkel ingezet ten behoeve van de uitvoering van de beoogde doelstelling van de
stichting.
Projecten dienen na hun voltooiing saldoneutraal te worden afgerond. Een eventueel
batig saldo zal worden aangewend ter versterking van het eigen vermogen en/of
worden aangewend ten behoeve van lopende projecten.

5.2 BEËINDIGING STICHTING
Bij beëindiging van Hart van Hoop als Stichting wordt gehandeld conform het bepaalde
in de statuten.

