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1. Inleiding 

In 2013 werd de Stichting Hart voor Hoorn opgericht op initiatief van 

Christengemeente De Hoorn. Het verlangen was om door middel van deze stichting 

handen en voeten te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als 

christenen voelen ten aanzien van de samenleving waar we deel van uit mogen 

maken. 

 

In dit jaarverslag willen we laten zien hoe we hier in 2015 aan hebben gewerkt. We 

zijn blij met alles wat we mogen doen, maar tegelijk realiseren we ons dat de 

bestaansreden van een stichting als Hart voor Hoorn niet iets is om blij van te 

worden. Nog steeds zijn er veel mensen in onze omgeving die een helpende hand 

hard nodig hebben. 

 

We realiseren ons ook dat we als kleine organisatie niet altijd heel veel kunnen doen. 

Dat neemt niet weg dat wat we doen ook gebeurt met 100% inzet van allen die als 

vrijwilliger meewerken om door middel van Hart voor Hoorn een echt verschil te 

maken voor hen die we mogen bereiken. 

 

 

2. Eten bij…. 

Ook dit jaar werd er op onze locatie aan de Holenweg in de wintermaanden elke 

donderdagavond een warme maaltijd geserveerd.  

 

Evenals voorgaande jaren komt hier een min of meer vaste groep bezoekers. In 2015 

hebben we ongeveer 40 – 45 verschillende personen mogen voorzien van een warme 

maaltijd. Per avond komen er ongeveer 20 personen. Hiervan zijn er 15 min of meer 

vaste bezoekers. 

De groep bestaat uit volwassen mannen en vrouwen. Het gaat veelal om mensen met 

zorg mijdend gedrag. Met twee mannen is ook buiten de avonden van het eetproject 

contact als zij enige tijd niet komen. Het doel van de gesprekken met deze mannen is 

om de weg vrij te maken naar professionele hulp. 

 

We zijn blij met de groep van ongeveer 7 vrijwilligers die zich elke week weer inzetten 

om een maaltijd te bereiden en een gastvrij ontvangst te verzorgen.  
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3. Kledingbank Free Choice 

De kledingbank voor volwassenen voorziet duidelijk in een behoefte. Op twee 

ochtenden per week staat een team van circa 5 vrijwilligers klaar om de mensen te 

ontvangen die gebruik maken van deze voorziening. 

In 2015 wisten ongeveer 200 personen de weg te vinden naar de Holenweg. Allen die 

hiervoor in aanmerking komen mogen elke maand 5 kledingstukken uitzoeken.  

Regelmatig komen mensen ook langs om kleding te brengen die zij niet meer nodig 

hebben. De kleding in de rekken ziet er prima uit. 

 

 

4. Inloop koffie ochtend 

Tijdens de openingstijden van de kledingbank is ook de koffie corner geopend. 

Iedereen is welkom voor een gratis kopje koffie en thee. De vrijwilligers konden ook 

dit jaar weer regelmatig mensen te woord staan met een bemoedigend en opbouwend 

woord. 

 

 

5. Organisatiestructuur 

De activiteiten van Hart voor Hoorn zijn ondergebracht in een stichting.  

 

Stichting Hart voor Hoorn 

KvK  57629110 

RSIN 8526.65.155 

 

Bestuur 

Voorzitter: Ben van der Heijden 

Secretaris: Lies Stikkelman 

Penningmeester: Frans Langeveld 

Algemeen bestuurslid: Evelyn Victoria 

 

Contactgegevens 

Bezoekadres: Holenweg 4, Hoorn 

Postadres: Postbus 406, 1620 AK Hoorn 

0229 273753 

info@hartvoorhoorn.nl 

 

Bankgegevens 

Het rekeningnummer is NL23 RABO 0101 1989 65 tnv Stichting Hart voor Hoorn. 

 

ANBI 

De stichting is door de overheid erkend als ANBI-stichting en voldoet aan de 

voorwaarden die de overheid stelt aan ANBI-organisaties.  

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website www.hartvoorhoorn.nl 

  

mailto:info@hartvoorhoorn.nl
http://www.hartvoorhoorn.nl/
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6. Financiën 

Voor een organisatie die draait op de inzet van vrijwilligers en die afhankelijk is van 

giften is het altijd spannend om te zien hoe alles tot stand komt. Ook in 2015 is het 

weer gelukt om te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn. 

 

Inkomsten 

We zijn blij met de giften die we ieder jaar mogen ontvangen van mensen die ons 

werk willen ondersteunen. Giften worden deels gegeven via de bankrekening, maar 

ook contant bij een van de projecten. 

Om de activiteiten mogelijk te maken is natuurlijk ook een plaats waar de activiteiten 

kunnen plaatsvinden belangrijk. Christengemeente De Hoorn stelt hiervoor de locatie 

aan de Holenweg beschikbaar.  

Omdat Hart voor Hoorn nog niet in staat is zelfstandig de kosten van een locatie te 

dragen worden de kosten van het gebruik van de locatie beschikbaar gesteld door De 

Hoorn. 

 

Dit jaar mochten we ook met onze vrijwilligers deelnemen aan de jaarlijkse deur-aan-

deur collecte van het Oranjefonds. De helft van de opbrengst van de collecte is voor 

Hart voor Hoorn. 

 

Ook de RABO bank sponsort stichtingen en verenigingen met de jaarlijkse fietstocht. 

Behalve de opbrengst is dit natuurlijk ook een leuke activiteit om aan deel te nemen. 

 

ECOsupporter BV stelde ons in de gelegenheid om door middel van het inzamelen van 

kleding en oude elektrische apparaten geld in te zamelen. Elke volle container levert 

een bedrag op. Op deze manier kunnen we geld inzamelen en werken aan een beter 

milieu! 

 

Uitgaven 

Zoals hierboven vermeld wordt gebruik gemaakt van de locatie van Christengemeente 

De Hoorn. Om de kosten voor huisvesting ook zichtbaar te maken is deze post 

opgenomen in het jaarverslag. 

 

De overige kosten komen ten laste van de projecten Eten bij en Free Choice. Bij Eten 

bij gaat het natuurlijk vooral om kosten voor het eten. Omdat Free Choice de kleding 

zelf gratis ontvangt zijn de kosten hier zeer beperkt.  

 

Financiële reserve 

De beide projecten beschikken over een kas om kleine uitgaven te kunnen doen. 

Inkomsten en uitgaven staan onder toezicht van de penningmeester die ook de 

bankrekening van de stichting beheert.  
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Financieel overzicht 2015 
  

    Inkomsten     

Beginsaldo - 1 januari 2015 
 

  

 
RABO  €       243,81  

 

 
kas Eten bij  €         80,65  

 

 
kas Free Choice  €                -    

 

   
 €        324,46  

Giften 
  

 
Algemeen  €       656,52  

 

 
Bijdrage huisvesting Christengemeente De Hoorn  €   5.000,00  

 

   
 €    5.656,52  

    Overige fondsen 
  

 
Opbrengst Oranje Fonds Collecte  €       508,67  

 

 
donatie fietssponsortocht 2015 (Rabobank)  €       250,00  

 

 
ECOsupporter BV (inzamel container project)  €       300,00  

 

   
 €    1.058,67  

    

 
Totaal 

 
 €    7.039,65  

    

    Uitgaven     

Huisvestingskosten 
  

 
Bijdrage huur Holenweg  €   5.000,00  

 

   
 €    5.000,00  

Administratiekosten 
  

 
PR en Communicatie  €         31,11  

 

 
RABO bank  €       173,42  

 

   
 €        204,53  

Projecten 
  

 
Eten bij  €       915,70  

 

 
Free Choice  €       177,65  

 

   
 €    1.093,35  

Eindsaldo - 31 december 2015 
  

 
RABO  €       525,35  

 

 
kas Eten bij  €       153,65  

 

 
kas Free Choice  €         62,77  

 

   
 €        741,77  

    

 
Totaal 

 
 €    7.039,65  

 

 


