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Jaarverslag 2019 - Stichting Vaderhart.nl
2019 was een jaar waar we weer dichter bij onze visie en missie mochten komen: Door middel van
kleinschalige conferenties willen we mensen bij het hart van God brengen, de plek van herstel en
vernieuwing! Onze missie is zeer intensief omdat het vaak om innerlijke zaken in mensenlevens gaat,
een diepe schreeuw van verlangen naar intimiteit met Iets wat veilig en vertrouwd is. Een behoefte
waar ieder mens mee geschapen is. Vandaar onze kleinschaligheid. Vandaar ook ons voortdurend
overwegen hoe onze energie en de beschikbare fondsen hiervoor in te zetten. Elk jaar is een
overweging an sich, hoe het jaar in te richten, dus ook 2019. Qua jaarplanning hebben we geen vast
concept of systeem.
Net als in 2018 hebben we er voor gekozen om in 2019 ook in het voorjaar (maart) een conferentie
te organiseren. Een doordeweekse tweedaagse, gemengde conferentie in een luxere accommodatie
dan we normaal gewend zijn. Verder in het najaar twee conferenties, een Vrouwenweekend en een
gemengd weekend. Verder willen we je op de hoogte stellen over ‘Vrienden’ van Vaderhart.nl.
In dit jaarverslag de volgende onderwerpen:
1. De WWJB (Weet Wie Je Bent) Activiteiten 2018.
2. Het bestuur
3. Vrienden van Vaderhart.nl

1. De WWJB activiteiten 2019
a. Een WWJB Gemengde Voorjaarsconferentie in februari
Deze conferentie was goed bezet (72 aanwezigen). Nieuwe accommodatie, luxer,
alles verzorgd, doordeweeks en een kortere duur dan anders, van twee dagen.
b. Een WWJB Vrouwenconferentie in November
Ook deze conferentie was zeer goed bezet, (66 aanwezigen) De vrouwenweekenden
worden goed bezocht.
c. Een WWJB Gemengde conferentie in November
Als laatste conferentie van het jaar 2018, een gemengd weekend met een bezetting
van 72 aanwezigen
De evenementen, georganiseerd in 2019 zijn goed bezocht.
Financiële gegevens van bovenstaande evenementen zullen te vinden zijn in de
Jaarrekening 2019.
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2. Bestuur
In 2019 is het bestuur ongewijzigd gebleven.
Het bestuur bestaat uit een viertal personen:
• Hannie Hiemstra (Voorzitter)
• Margaretha van Faassen (Secretaris)
• Anneke Elzenga (Algemeen Bestuurslid)
• Jan Kramer (Algemeen Bestuurslid

3. Vrienden Vaderhart.nl
Sinds 2016 is Vaderhart.nl voor de fondsenwerving begonnen met het werven van ‘Vrienden
voor Vaderhart.nl’. Donateurs die de stichting financieel ondersteunen met minimaal 5 euro
per maand.
Vaderhart.nl had eind 2019, 68 vrienden.
Samengevat
Wanneer we terugkijken naar 2019 dan kunnen we zeggen dat de activiteiten zo goed als gelijk
gebleven zijn. In de presentatie van de stichting, zijn we ons nog beter op de kaart aan het brengen.
Het is een kleine stichting echter een organisatie met een boodschap van wereldformaat.
Vaderhart.nl wil graag z’n kleinschaligheid bewaken en de kwaliteit ervan elk jaar verbeteren.
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