Beleidsplan 2018 – 2020
Stichting Heart Cry

Een stichting met een ANBI-status dient een actueel beleidsplan te hebben. Dit plan geeft inzicht in de
manier waarop de stichting haar doelstelling bereikt. Het ANBI-registratienummer van Stichting Heart
Cry is 816140376.
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1. Algemene gegevens
Stichting Heart Cry is gevestigd aan de Boezem 22 (2953 WC) te Alblasserdam.
Het KvK nummer van Heart Cry is 24397851.
Het ANBI-registratienummer van Stichting Heart Cry is 816140376.
Correspondentieadres: https://www.heartcry.nl/contact/

2. Doelstellingen van Stichting Heart Cry
Onze visie/missie is samen te vatten in:
- persoonlijke bekering
- opwekking en herleving
- geestelijke verdieping
- godvrezende gezinnen
- waakzame levenshouding
- hoopvolle toekomst
▪

Wij willen dat de naam van Jezus (de enige Naam die onder de hemel gegeven is om zalig te
maken) in Nederland in al zijn rijkdom verheerlijkt wordt. Binnen de kerk en daarbuiten, met als
doel dat Gods huis vol wordt.

▪

We brengen de Evangelieboodschap van rechtvaardiging door het geloof alleen, redding door
Jezus Christus en roepen op tot persoonlijke bekering en geloof.

▪

We verlangen dat gelovigen worden toegerust om een heilig leven te leven, we sporen hen aan
het evangelie met anderen te delen en het volgen van Jezus (discipelschap) in praktijk te brengen.

▪

We verlangen naar voortdurende persoonlijke en nationale herleving van gelovigen en
onderscheidingsvermogen om niet meegevoerd te worden door de geest van de tijd.

▪

Zonder het fundament Jezus Christus te verliezen spannen we ons in voor het hele Lichaam van
Christus en bevorderen de eenheid onder christenen.

▪

Daarnaast verlangen we naar herstel en genezing in gebroken levens met als doel een stabiele,
gezonde en gelukkige wandel met de Heere.

▪

Ook willen we bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken om de Heere een toegerust volk
gereed te maken.

3

▪

Deze visie willen we vormgeven door het organiseren van conferenties, geestelijke groeiavonden,
Bijbelschool Filadelfia, Bijbelschool Gospel for Europe, het platform Hart voor het gezin en het
uitgeven van boeken en video’s en verlenen van pastorale zorg.

We weten ons verbonden met bedieningen en stichtingen zoals IKEG, Werkers in de Wijngaard,
Purity4life, Het Logos Instituut, Centrum voor Pastorale Counseling, Volgelingen van Jezus en stichting
Jijdaar.

3. Wijze van werving van gelden
Stichting Heart Cry ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven
door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven en soms door kerkelijke gemeenten.
Bankgegevens: IBAN rekeningnummer NL24 RABO 0122 6469 08 t.n.v. Stichting Heart Cry te
Alblasserdam. (Voor buitenlandse transacties: het BIC-nummer is RABONL2U).

4. Beheer van het vermogen
4.1 Bestuur
Stichting Heart Cry heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en
algemeen bestuurslid.
- Voorzitter is de heer J. van Beek, woonachtig in Krimpen aan den IJssel
- Penningmeester is de heer J.J. Baan, woonachtig in Alblasserdam
- Secretaris is de heer L. Janse, woonachtig in Hilversum
- Algemeen Bestuurslid is de heer J.T. Brunt, woonachtig in Alblasserdam
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4.2 Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal driemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden
notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Een aantal maal per jaar conferenties organiseren;
2. (Mede) vormgeven van visie en uitwerking daarvan voor het te huren gebouw in Amerongen
(Hebron) vanaf Q1 2019;
3. Literatuur uitgeven;
4. Geestelijke verdiepingsavonden organiseren;
5. Website onderhouden en voorzien van nieuwe content.

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Externe controle
De jaarrekening wordt samengesteld door een externe accountant.
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4. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Heart Cry.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere
stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om
nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
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