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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek

Alleenstaande ouders

Analfabeten

Chronisch zieken

Dak- en thuislozen

Dieren

Gedetineerden

Gelovigen

Gemeenschappen

Jongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen met een beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

Oceanen en zeeën

Ouderen

Patiënten

Slachtoffers van geweld

Slachtoffers van natuurrampen

Slachtoffers van oorlog

Slachtoffers van seksueel misbruik

Studenten

Verslaafden

Vluchtelingen

Vrouwen en meisjes

Werklozen

Wildlife

Overig

Overige informatie 

bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Heart for the Nations 

O.Weststrate

www.heartforthenations.nl

J.Dam

Einsteinstraat 12D

M.I Kikkert 

J.C  Meijers 

Nederland, Letland, Zuid Afrika , Servie, Polen 

2 4 4 3 9 9 3 1

0

8

0 6 2 0 4 1 6 5 4 6

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen

Welzijn - Overig welzijnswerk

onno.weststrate@turbocam.com
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 

verricht de instelling?

Wanneer worden 

welke werkzaamheden 

uitgevoerd? En hoe 

dragen die bij aan het 

realiseren van de 

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

Stichting Heart for The Nations heeft een bestuur van vier personen die allen bij de 
oprichting deel uitmaakten van Christengemeente Elim in Reeuwijk. Als bestuur 
hebben we allemaal de passie om het evangelie uit te dragen in woord en en daad . 
We vinden het belangrijk om niet alleen in onze eigen kerkelijke gemeente te dienen 
maar ook daarbuiten een bijdrage te kunnen leveren aan wereldwijde initiatieven op 
het gebied van opbouw van werkgelegenheidsprojecten , onderwijs en ondersteuning 
van geloofsgemeenschappen

De Stichting houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van projecten die zij 
financieel willen ondersteunen en vallen binnen de doelstellingen van de stichting 
 
De uitvoering  gebeurt op twee manieren. 
Ten eerste zijn er de langlopende projecten waar op regelmatige basis informatie van 
wordt verstrekt via de website of mailing naar de achterban. 
 
Ten tweede zijn er de kortlopende acties  die directe ondersteuning vragen. Het kan 
hier gaan om noodhulp of anderzijds. Deze worden tevens via website of mailing naar 
de achterban gecommuniceerd. 
 
Met de gelden die binnenkomen worden dan vervolgens de projecten financieel 
ondersteund in lijn met de doelstellingen van de stichting.

Inkomsten komen binnen via een achterban van vaste donateurs en dmv speciale 
acties die worden gehouden. 
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten 

die  zijn uitgevoerd. 

Of vul bij de volgende 

vraag de url in naar het 

activiteitenverslag, of de 

url naar het jaarrekening 

als daarin de activiteiten 

van het betreffende 

boekjaar duidelijk zijn 

beschreven.

Op welke manier 

en aan welke doelen 

worden de verkregen 

inkomsten besteed?  

Als uw instelling vermogen 

aanhoudt, vul dan in 

waar en op welke manier 

dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoor-

beeld spaar rekening, 

beleggingen etc).

Als stichting hebben we geen beloningsbeleid voor het bestuur en de vrijwillgers die 
erbij betrokken zijn. Iedereen werkt op vrijwillige basis zonder financiele vergoedingen. 
 

In 2020 heeft de stichting de volgende projecten ondersteund. 
 
Destiny house -Kindertehuis in Mtubatuba Zuid Afrika. De financiele ondersteuning 
wordt gebruikt voor het draaiende houden van het kindertehuis.  
 
Hope for Life - Letland.  We werken hier samen met Nynke Zaal die werkt onder de 
groep kwetsbare vrouwen in Letland . De stichting ondersteunt het levensonderhoud 
van Nynke en de activiteiten die zij daar uitvoert . Dit betreft o.a. werken bij de 
dagopvang voor straatprostituees in Riga en tijdelijke opvang van jongeren die een 
rustperiode nodig hebben. 
 
Hulp aan Roma kerken in Servie. 
Vele Roma’s verdienen hun geld met seizoensarbeid in de agrarische sector.Dat 
gebeurt in de zomerperiode veelal in de omliggende landen. Doordat ze dit jaar 
vanwege de pandemie niet konden reizen is het inkomen van de meeste families tot 
een minimum gedaald. Ook krijgen de Roma’s geen steun van de overheid. 
Via een netwerk van kerken hebben we als stichting in totaal vijf Roma kerken in het 
zuiden van Servie,  te weten  in Leskovac , Prokuplje, Vranje , Vranjska en Niš kunnen 
ondersteunen met voedselpaketten.

In de meeste gevallen wordt er naar aanleiding van een hulpvraag overlegd met de 
projectleider cq verantwoordelijke. Er wordt een budget bepaald en in nauw overleg 
met de projectleiders ter plaatse wordt er dan overgegaan tot uitbetalen.

www.heartforthenations.nl/wie-zijn-wij/ 
 
 
 

www.heartforthenations.nl/projecten/ 

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

66.699 2.563

57.921 1.111

150.372

274.992

0

274.992 3.674

274.992

124.620 3.674

274.992

3.674

0

3.674

3.674

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

In het afgelopen jaar is er een legaat ontvangen waardoor het vermogen van de stichting aanzienlijk is toegenomen. Hierbij moet echter vermeld worden 
dat een groot gedeelte hiervan in 2021 wordt uitbetaald aan daarvoor bestemde doelen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

0 0

58.392 25.046

72.201

594

131.187 25.046

2020 2019 (*)

131.187 25.046

53.250

2.385

360

30.815

276

75.192 -6.045

55.995 31.091
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geef hier een toelichting 

bij de staat van baten en 

lasten of vul de url naar 

de jaarrekening in als hier 

een toelichting in is 

opgenomen.

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

In 2020 is er een positieve ontwikkeling geweest met betrekking tot de baten van de 
stichting door een toename van de giften en donaties. Dit naar aanleiding van het 
opzetten en uitvoeren van speciale projecten zoals noodhulp voor de Roma 
gemeenschappen in Servie. Verder heeft het ontvangen van een nalatenschap ook 
positief bijgedragen aan de baten 

Open


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


