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1. Algemeen
1.1 Verslag van het Bestuur
De Stichting is op 10 september 2008 opgericht te Bennekom. Op 11 september 2008 is de Stichting met Hart
en Ziel Ede ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09186571.
De Stichting heeft zich ten doel gesteld goede psychopastorale zorg financieel bereikbaar te maken voor
iedereen en wil daarmee voorzien in de emotionele, sociale en geestelijke nood van mensen. De praktijk laat
zien dat veel mensen die deze zorg nodig hebben niet voldoende financiële draagkracht hebben voor deze vorm
van professionele ondersteuning. De Stichting wil dat tekort opvullen om mensen de gelegenheid te geven weer
verder te kunnen met zichzelf en de mensen om hen heen. De relatie met God staat hierbij centraal.
Het unieke van het werk van de Stichting bestaat uit de combinatie van christelijk geloof, psychologie en
aanpak. In deze aanpak staan betrokkenheid en professionaliteit hoog in het vaandel.
De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.
De Stichting bereikt haar doelen door samen te werken met professionele zorgverleners. Omdat
psychopastorale zorg doorgaans niet door zorgverzekeraars wordt vergoed voorziet de Stichting in financiële
middelen voor financieel minder draagkrachtigen. De Stichting verkrijgt die middelen vanuit giften. De Stichting
ondersteunt met haar middelen ook trainingen van professionele zorgverleners en andere projecten die
psychopastorale zorg mogelijk maken.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf mensen, te weten:
− Mw. E.J. van Wijgerden-Snoek, voorzitter
− Dhr. H.J. Verhoef, secretaris
− Mw. J. Verhoef-Kamp, penningmeester.
− Dhr. M. Wentzel, algemeen lid
− Mw. M. Heerema, algemeen lid
De Stichting heeft geen werknemers in dienst. Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend.
Op 9 december 2008 werd de Stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor giften voor de donateurs fiscaal aftrekbaar zijn.
De Stichting heeft giften nodig om haar doel te kunnen verwezenlijken. Het bestuur bezint zich op nieuwe
mogelijkheden om de Stichting en haar doelstellingen door een breder publiek (financieel) gedragen te laten
worden. De financiële doelstelling van de Stichting om jaarlijks €25.000 aan donaties te ontvangen is dit jaar niet
behaald. Per hulpverlener, bij de Stichting aangesloten, wil de Stichting ten minste €12.500 op jaarbasis
beschikbaar hebben, om de doelstelling van de Stichting te realiseren. Toch kunnen we dankbaar vaststellen dat
er een stijgende lijn is in de inkomsten. In dit jaarverslag kun u de details daarvan inzien.
In 2018 zijn13 aanvragen voor in totaal 41 gesprekken gehonoreerd en (gedeeltelijk) gefinancierd door de
Stichting. Naast verlengingen van zorgverlening werden 2 nieuwe confidenten geholpen.
De Stichting doet waar zij voor opgericht is en de resultaten van de gevoerde gesprekken maken de investering
de moeite waard. Tegelijkertijd wil het bestuur dat meer mensen geholpen kunnen worden.
Een belangrijke activiteit van de stichting in 2018 was het wederom mede mogelijk maken van een
uitzendingsreis van zorgverleners Henk en Maria Minnen naar Nepal in het najaar van 2018.
In samenwerking met de gemeenteleden van de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom en op uitnodiging van
Pastoraal hulpverlenersechtpaar Prakash en Jyoti Pariyar van de organisatie Asal Chhimekee Nepal, een
organisatie die kansarmen in Nepal ondersteunt, werd de uitzending voorbereid.
Tijdens de uitzending in oktober 2018 werden in Nepal trainingen gegeven voor kerkleiders, pastoraal
werkenden, hulpverleners en bijbelschoolstudenten in het helpen van getraumatiseerde mensen. In deze
trainingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod.
•
Introductie van Zegenend Helpen.
•
Inzicht in de wereld van getraumatiseerde mensen; oorzaken, gevolgen en patronen.
•
Nadruk op verslavingsproblematiek en seksueel misbruik.
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•

Praktische en Bijbelse manieren om te helpen.

De uitzending past geheel in de doelstellingen van de Stichting en derhalve heeft het bestuur zich ingezet voor
fondswerving om de reis ook financieel mogelijk te maken. Het bestuur had de wens dat deze extra
fondswerving voldoende zou opleveren voor deze uitzending, zodat het bestaande budget van al bestaande
sponsors niet aangesproken zou hoeven worden, om zo voortgang van bekostiging van psychopastorale
gesprekken te waarborgen. Dat doel is ook behaald. In het financiële overzicht vindt u de verschillende
begrotingen en uitgaven mbt deze uitzending, en zult u zien dat in het benodigde budget is voorzien.
Een van de activiteiten van de Stichting daartoe is het organiseren van een actie, waarbij schilderijen verkocht
werden. Deze schilderijen waren canvas afbeeldingen van de schilderijen die Maria Minnen heeft gemaakt en
samengebundeld heeft in een ‘troost boekje’. Naast de schilderijen zijn woorden van troost in het Nepalees en
Engels te lezen. Doel van deze actie was om de troostboekjes te kunnen laten printen om uit te delen tijdens de
reis naar Nepal. Uit het verslag van Henk en Maria Minnen over hun reis bleken de troostboekjes in een grote
behoefte te voorzien; uitbreiding van de tekst van de boekje is voorgenomen.
Dankbaar is de Stichting ook voor de financiële en geestelijke support van de Stichting voor Zending en
Diakonaat van de Bond van de Vrij Evangelische Gemeenten in Nederland voor de uitzending naar Nepal.
Daarnaast is door de contactpersonen uit Nepal en de zorgverleners, alsmede door nieuwe contacten de wens
uitgesproken deze uitzending ook in 2019 weer een vervolg te geven. Mogelijk zal vanuit Nepal ook een training
gegeven worden in India. Hiervoor staat momenteel ongeveer €500,- reeds gereserveerd, omdat dit bedrag over
was vanuit 2018.
Als Stichting zijn we bijzonder blij en dankbaar dat de impact van deze uitzending groot was. Het toegankelijk
maken van goede psychopastorale zorg voor iedereen heeft zich met deze uitzending uitgestrekt tot over de
grenzen van Nederland, en door het trainen van andere zorgverleners is de wijze van zorgverlenen (integreren
van geloof en hulpverlening, evenals de specifieke deskundigheid op gebied van zegenend helpen) ook verder
gebracht.
De Stichting bracht geen eigen nieuwsbrief uit in 2018, maar heeft wel samen met de zorgverleners en
betrokken gemeenteleden uit de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom een aantal nieuwsbrieven m.b.t.
Nepal uitgebracht.
Het stichtingsbestuur vergaderde enkele malen met elkaar.
Het afhandelen van aanvragen voor financiële bijdragen door de Stichting aan de gesprekskosten van de
zorgverlening verloopt naar tevredenheid volgens de vastgestelde procedure.
De Stichting maakt dankbaar gebruik van het comité van aanbeveling, te weten
− Maaike M. Schalk-van de Water, pastoraal therapeut.
− Ds. C.C. Stavleu, voormalig predikant V.E.G. Bennekom, auteur studiebijbel O.T. en voorheen directeur
Evangelische Bijbelschool.
− Téo J. van der Weele M.A., grondlegger Zegenend Helpen.
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2. Jaarrekening
2.1

Balans per 31 december 2018

bedragen in euro

2017

2018

Banksaldi
Nog te ontvangen eigen bijdragen

4.698
1.090
5.788

5.928
860
6.788

Algemene reserve
Nog te verstrekken subsidies
Nog te declareren door zorgverleners

40
0

1.270
0

3.146
3.186

2.045
3.315

2.2 Staat van baten en lasten over 2018
bedragen in euro

2017

2018

Baten
Giften
Ontvangen subsidies
Eigen bijdragen confidenten
Ontvangen rente
Diversen

10.881,30
0,00
2.221,70
6,75
0,00

Totaal baten

13.109,75

11535,7
5
0
1253,95
0,62
0
12790,3
2

Lasten
Declaratie zorgverleners
Verstrekte subsidies
PR kosten
Bank- en bestuurskosten
Overige kosten
Totaal lasten

8070,70
0,00
0,00
132,55
6039,43
14242,68

4404,4
0
0
120,31
7035,57
11.560

Batig saldo

-1132,93

1.230

2.3 Algemene toelichting
2.3.1 Grondslagen van waardering en van bepaling van lasten en baten
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

2.3.2 Bepaling van het batig saldo
Ten aanzien van de posten in de winst- en verliesrekening geldt dat baten slechts zijn
genomen indien en voor zover deze op het boekjaar betrekking hebben; met lasten en
risico’s is rekening gehouden waar die hun oorsprong vinden vóór het einde van het
boekjaar.
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2.4 Toelichting op de balans
2.4.1 Algemene reserve
Stand per 31 december 2017
batig saldo 2018
Stand per 31 december 2018

40
1.230
1.270

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2.5.1 Giften
In het jaar 2018 werd een bedrag €11535,75 aan giften ontvangen, circa €654,- meer dan in 2017.

2.5.2 Declaratie zorgverleners
Er is €4404,40 aan zorgverlening besteed.
In totaal zijn 13 aanvragen voor in totaal 41 gesprekken gehonoreerd.
Naast verlengingen van zorgverlening werden 2 nieuwe confidenten geholpen.

2.5.3 Kosten
De Bank- en bestuurskosten konden ook dit jaar laag gehouden worden: €120,31
Er waren dit jaar geen PR kosten.

3. Overige gegevens
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3.1

Bestemming saldo

Het bestuur heeft besloten om zoveel mogelijk aanvragen te honoreren, zolang de financiële situatie
dat mogelijk maakt. Dat betekent dat de Stichting dit jaar een positief saldo heeft, ten gunste van de
algemene reserve, die daarmee met €1230,- verhoogd is naar €1270,-.

3.2

Werknemers en beloning bestuur

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend.
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