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Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Fonds Hartewensen

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 4 9 5 5

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

van Gendtlaan 41

Telefoonnummer
E-mailadres

Fondshartewensen@hartekampgroep.nl

Website (*)

www.fondshartewensen.nl

RSIN (**)

8 0 5 7 7 5 1 3 4

Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevr. A.M. Roos

Secretaris

Mevr. E. Flipphi-Zadelhoff

Penningmeester

Dhr. J.D. Jacob

Algemeen bestuurslid

Mevr. N.H. de Haan-Wagter

Algemeen bestuurslid

Mevr. Schouten

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur bestaat uit 8 leden. Bestuursleden mogen niet werkzaam zijn binnen de
Stichting Hartekamp Groep

IB 112 - 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?

Het doel van FHW is om financiële of andere middelen te verwerven ten behoeve van
aanvullende- en recreatieve voorzieningen in de breedste zin van het woord voor alle
cliënten van De Hartekamp Groep (tekst statuten)
Het fonfd wil bereiken dat recreatieve wensen van cliënten die niet gefinancierd kunnen
worden uit de reguliere zorgbudgetten gehonoreerd kunnen worden. (Slogan: Fonds
Hartewensen laat dromen uitkomen)

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 voornaamste werkzaamheden van het FHW zijn; het beoordelen of de
aanvragen/wensen van cliënten van De Hartekamp Groep vallen binnen de criteria van
het Fonds en het aanschrijven van Fondsen voor realisatie van aanvragen/wensen van
clienten.
Aanvragen/wensen kunnen het gehele jaar worden ingediend bij FHW. De realisatie is
afhankelijk van de financieringsmogelijkheden

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fonds Hartewensen krijgt haar inkomsten via (vaste en losse) donatuers, bijdragen van
familie van de clienten, giften ban bedrijven, Fondsen en legaten.
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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.

De clienten en/of begeleiders van De Hartekamp Groep dienen een aanvrag/wens in
bij het bestuur van FHW. Deze bekijkt of de wens voldoet aan de doelstelling en
probeert via het aanschrijven van Fondsen geld te genereren om de wens te laten
uitkomen. Fonds Hartewensen financiert in een aantal gevallen de wens vanuit de
eigen mioddelen. Indien er een Fonds wordt aangeschreven voor een bijdrage draagt
Fonds Hartewensen uit eigen middelen (zolang de mogelijkhedne er zijn) ook een deel
bij (circa 20%
Het vermogen van FHW staat op 2 spaarrekeingen ( ING en RABObank)

Zie hiervoor het jaarverslag op de website van Fonds
Hartewensen ( www. Fondshartewensen.nl)

Open

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

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, en ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Eventuele gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

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.

Het activitietenverslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening. De jaarrekening is te
vinden op de website van Fonds Hartewensen

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

Zie hiervoor het jaarverslag op de website van Fonds
Hartewensen ( www. Fondshartewensen.nl)

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 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

€

15.000

€

27.000

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

439.362

€

187.030

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

435.593

€

+
€

600.085

+
€

882.271

Totaal

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

882.271

+

€

454.362

€

214.030

Bestemmingsfondsen

€

370.665

€

521.914

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

57.244

Totaal

€

882.271

756.006

+
€

€

+

155.921

€
446.678

€

+
€

756.006

€

20.062

€

756.006

+

+

In 2019 en 2020 heeft het Fonds twee grote legaten ontvangen vanuit nalatenschappen. Een groot deel van deze middelen zijn geoormerkt en daarom
opgenomen als bestemmingsfonds (verplichting)
Een uitgebreide verantwoording staat in het jaarverlag op de website.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

23.791

€

12.392

Nalatenschappen

€

285.593

€

193.610

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

309.384

€

206.002

Baten van bedrijven

€

2.219

€

2.556

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

25.486

Som van de geworven baten

€

337.089

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

+

€

39.601

€

248.159

+

€

+
337.089

€
€

+
248.159
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

241.462

105.261

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

241.462

€

105.261

Wervingskosten

€

1.259

€

444

Kosten beheer en administratie

€

4.665

€

2.941

Som van de lasten

€

247.386

€

108.646

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

89.703

+

€

139.513

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.

Een uitgebreide financiele verantwoording ( jaarrekening) staat in
het jaarverslag op de website www.Fondshartewensen.nl

Open

+

