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1. Voorwoord
Voor u ligt het beknopte beleidsplan van Stichting H.E.A.R.T.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.
Dit plan geeft inzicht in:
• Missie, visie, ambitie
• Doelstellingen
•

Werkwijze

•

Financiën

•

Werven van gelden

•

Het beheer van vermogen

•
•

De besteding van het vermogen
Bestuurlijke aspecten

Namens het bestuur van de stichting,
Marco Kroon RMWO, voorzitter
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2. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:
- de heer Marinus Johannes Kroon, geboren te 's-Hertogenbosch op 15 juli 1970, in de functie van
voorzitter,
- de heer Robert Patrick Mikhout, geboren te Dordrecht op 7 maart 1966, in de functie van secretaris,
- de heer Colin Dave Roald Bal, geboren te Rotterdam op 27 april 1975, in de functie van
penningmeester.
De bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere
beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
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3. Visie, missie en ambitie
Onze visie
Nabestaanden en familieleden van zwaargewond geraakte of overleden Nederlandse militairen,
agenten, brandweermannen, ambulancebroeders, hulpverleners en andere personen werkzaam bij
overheidsinstanties met een beveiligingstaak, worden geconfronteerd met een onverwacht nieuwe
gezinssituatie. Naast de emotionele verwerking worden betrokken personen ook vaak geconfronteerd
met een problematische financiële situatie.
Onze missie
Voor de emotionele verwerking en financiële hulp kan een beroep gedaan worden op diverse
hulpinstanties. De stichting wil daarbij aanvullend zijn door de kwaliteit van leven te verbeteren van
nabestaanden en familieleden door het verlenen van financiële ondersteuning.
Onze ambitie
Afhankelijk van de gegenereerde inkomsten zal voor 2019 worden gestreefd naar de financiering van
twee goedkeurde hulpverzoeken per kwartaal. Indien de inkomsten het toelaten, zal voor de erop
volgende jaren gestreefd worden naar een verdubbeling van dit aantal. Dit streven is mede afhankelijk
van het aantal beschikbare vrijwilligers en mogelijk aan te nemen toekomstige werknemers van de
stichting.
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4. Doelstellingen
De stichting heeft ten doel:
a.
het bevorderen van het welzijn van nabestaanden of familieleden van zwaargewond geraakte of
overleden Nederlandse militairen, agenten, brandweermannen, ambulancebroeders, hulpverleners en
andere personen werkzaam bij overheidsinstanties met een beveiligingstaak;
b.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen
aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (financieel) of op andere wijze
ondersteunen van deze doelgroep.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
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5. Werkwijze
Elk hulpverzoek uit één van de aangegeven doelgroepen zal worden bekeken door het bestuur van de
stichting. Indien opportuun zal het bestuur advies inwinnen bij de raad van advies van de stichting en/of
ervaringsdeskundigen. Indien een hulpverzoek aan de doelstellingen voldoet, zal een bedrag, afhankelijk
van de financiële ruimte van de stichting, ter beschikking gesteld worden dat gebruikt zal worden voor
de aankoop van goederen of diensten.
De stichting kan ook op eigen initiatief hulp bieden aan de genoemde doelgroepen volgens de geldende
regels voor een hulpverzoek.
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6. Doelgroep
De stichting richt zich op nabestaanden en familieleden van zwaargewond geraakte of overleden
Nederlandse militairen, agenten, brandweermannen, ambulancebroeders, hulpverleners en andere
personen werkzaam bij overheidsinstanties met een beveiligingstaak .
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7. Financiën
Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Jaarrekening, balans en jaarverslag
Jaarrekening, balans en jaarverslag zijn voor het eerst in 2020 beschikbaar, aangezien het eerste
boekjaar loopt t/m het kalenderjaar 2019.
Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van het jaarverslag op de
website van de stichting : www.stichtingheart.nl.

8. Genereren van inkomsten
De stichting spant zich in om inkomsten te genereren door o.a.:
- het uitrollen van wervingsacties gericht op zowel particulieren als bedrijven;
- het aanspreken van subsidies die betrekking hebben op de eerder genoemde doelstellingen;
- het organiseren van bijeenkomsten zoals benefietgala’s en lezingen;
- verkoop van het boek Kroongetuige waarvan een deel van de opbrengsten ten goede komt aan de
stichting;
- verkoop van merchandise via website en evenementen.
De stichting is geheel afhankelijk van inkomsten gegenereerd door bovengenoemde activiteiten.
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9. Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan de financiering van twee
goedkeurde hulpverzoeken per kwartaal voor wat betreft 2019.
Geen enkele bestuurder heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele
bestuurder beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen
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