Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Heart for the Nations
2 4 4 3 9 9 3 1

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

Einsteinstraat 12D, 2811 EP Reeuwijk
0 1 8 2 3 0 1 8 6 5

E-mailadres
Website (*)

www.heartforthenations.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

O. Weststrate

Secretaris

M. Kikkert

Penningmeester

J. Dam

Algemeen bestuurslid

W.J. van Muiswinkel

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Statutair is de doelstelling van de stichting als volgt: ‘Ondersteuning en ontwikkeling
van projecten in landen die daar behoefte aan hebben onder andere op het gebied
van: - onderwijs; waterhuishouding; opbouw van christelijke gemeenschappen;
werkgelegenheid; kinderopvang; minderbedeelden; landbouw; bejaardenzorg;
weeskinderen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De missie van de stichting is het ‘via bevriende kerken wereldwijd helpen van
mensen in acute nood en het creëren van mogelijkheden voor wederopbouw en
ontwikkelingsprojecten’. De visie van de stichting is om mensen en kerken te helpen
om structureel in hun levensonderhoud te kunnen voorzien waardoor de lokale
gemeenschap en de plaatselijke kerk wordt gebouwd.

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?

De stichting biedt twee soorten hulp: 1) noodhulp/acute hulp en 2)
ontwikkelingsgerichte hulp aan mensen en kerken.
Bij noodhulp gaat het om tijdelijke verstrekking van noodhulp om het directe lijden van
een natuurlijke of door de mens veroorzaakte crisis te verminderen (dit kan financieel
e/o hulpgoederen).
Ontwikkelingsgerichte hulp wordt gegeven via projecten met een maximale looptijd van
3 jaar waarbij concrete randvoorwaarden worden gesteld. Een belangrijk kenmerk is
de dynamiek van samenwerken van de hulpvrager met een mentor/contactpersoon –
waarbij de hulpvrager zelf altijd actief meewerkt aan het eigen herstel. Dit kan zijn in de
vorm van een gift met maximale looptijd van 3 jaar (onder concrete randvoorwaarden)
of overeengekomen kan worden dat sprake is van een renteloze lening, waarbij het
betreffende geld terugvloeit naar een lokale rekening waarmee anderen in die
gemeenschap weer geholpen kunnen worden.
Bovenstaande hulp ligt in lijn met de missie, visie en strategie van de Stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting houdt zich bezig met het ACTIEF onder de aandacht brengen van
projecten (betreffende de twee soorten hulp) die de Stichting financieel wil
ondersteunen (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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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

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.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

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

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.

Uitbetaling van legaten die ontvangen waren in 2020 aan stichting Vluchteling en
Unicef

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

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.
Onder de actie Steun aan de allerarmsten in Oost Europa heeft de stichting in
samenwerking met lokale kerken in Servië en Polen financiële hulp gegeven aan de
allerarmsten . Aankoop van brandhout voor met name weduwen en grote gezinnen die
niet meer de middelen hadden om dit te betalen.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

54.511

€

57.921

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

63.515

€

66.699

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

118.026

€

+
€

0

274.992

+
274.992

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

118.026

€
€

+
€

€

118.026

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

0

Totaal

€

118.026

+
€

274.992

+
€

118.026

124.620

€

150.372

€

274.992

+

In 2021 heeft de stichting 2 legaten uitbetaald aan stichting Vluchteling en Unicef . Deze legaten waren in 2020 ontvangen
Verder overzicht is te vinden op onze jaarrekening 2021 https://heartforthenations.nl/financiele-verantwoording/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

33.476

€

58.392

Nalatenschappen

€

0

€

72.201

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

0

Giften

€

33.476

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€

€

+

€

594

€

131.187

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

33.476

+

131.187

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

40.070

€

55.995

Saldo van baten en lasten

€

-6.594

€

75.192

€

37.660

53.250

€
€

1.788

€

622

+

2.385

360

€

+
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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.

https://heartforthenations.nl/financiele-verantwoording/

Open

