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Voorwoord:
Dit jaarverslag is opgesteld om zonodig aan de sponsoren van de stichting
verantwoording af te leggen over de door hen ter beschikking gestelde gelden en
de activiteiten die door de stichting georganiseerd zijn.
Verder zal in het kader van de wetgeving met betrekking tot organisaties die een
ANBI status hebben, de financiële verantwoording op de website van de stichting
gepubliceerd worden.
Activiteiten:
Het doel van de stichting is:
Mensen te leren wandelen in de beloften die God in de Bijbel gegeven heeft. De
stichting wil mensen die daarvoor open staan helpen en begeleiden deze beloften
voor zichzelf te ontdekken, te geloven en de noodzakelijke stappen te nemen om
deze beloften ook daadwerkelijk te realiseren en te ervaren in hun persoonlijke
leven.
Verder te lezen in de oprichtingsstatuten….
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van
samenkomsten, het geven van onderwijs, trainingen, begeleiding en dergelijke,
zowel 1 op 1 als in groepsverband.
Verder te lezen in de oprichtingsstatuten….
Voor het bereiken van de doelen van de stichting zijn er diverse activiteiten door
de stichting opgestart en/of gefaciliteerd:
- Wekelijkse Zondagochtend samenkomsten,
- Wekelijkse inloopmiddag voor vrouwen op de dinsdagmiddag,
- Wekelijkse evangelisatie in samenwerking met Citylight op
woensdagmiddag,
- Twee-wekelijkse “Koffie-inloop” met Bijbelstudie op woensdagochtend,
- Wekelijkse “Biddende moeders” op Dinsdagochtend,
- Maandelijkse vrouwenochtend op de donderdagochtend,
- Vrouwendagen op zaterdag,
- Twee-wekelijkse Bijbelstudie avond op de woensdagavond,
- Maandelijkse mannenbijeenkomst op de donderdagavond,
- Regelmatige genezingsweken.
Publiciteit:
De stichting heeft sinds 2013 een eigen website, waar alle activiteiten op worden
gecommuniceerd, het adres is: www.heelvrij.nl .
Verder stuurt de stichting voor iedere bijeenkomst een email naar een groeiende
groep (100) belangstellenden en regelmatig meelevende mensen, die hebben
aangegeven graag op de hoogte te blijven van alles waarmee de stichting bezig
is.
Interne organisatie:
Huisvesting:
Sinds 1 april 2015 is het bezoekadres Laat 95 in Alkmaar.
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Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 3 of meer natuurlijke personen en bestaat uit evenveel
mannen als vrouwen, wat in de statuten is vastgelegd. Een niet voltallig bestuur
behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze
functies vervullen.
Samenstelling bestuur in 2017 is ongewijzigd t.o.v. 2016:
- de heer Jan van Ginkel / voorzitter
- mevrouw Tineke Veldhuizen / secretaris
- mevrouw Maria Johanna Witte / penningmeester
- de heer Jaap Willem Sijbrandus Lotstra / Lid
Financiën:
De financiële toestand van de stichting is sterk verbeterd met het vorige jaar,
dankzij hogere giften, waar we zeer dankbaar voor zijn, en een forse daling van
de huisvestingskosten, dankzij onze huisbaas, die ons ter wille is geweest aan
ons verzoek hiertoe.
De inkomsten zijn in het afgelopen jaar (€ 21.800) met meer dan 10% gestegen,
de uitgaven zijn gedaald met bijna 50% (€20.400), waardoor onze reserves licht
zijn gestegen naar €4.100.
Gelukkig hebben we de ondersteuning van onze vrijwilligers, met name Jan
Vossen, op hetzelfde niveau kunnen handhaven.
Conclusies en aanbevelingen:
Ook in 2017 zijn wij doorgegaan met het plaatsen van spreekbeurten en studies
op het Youtube kanaal van de Stichting en we merken dat hier nog steeds
behoorlijk belangstelling voor is gezien het aantal views en uit de reacties die we
krijgen uit het hele land. De video’s blijken zelfs op samenkomsten te worden
vertoond in het hele land en zelfs in België.
Verder hebben we geconstateerd dat onze samenkomsten op zondag helaas
minder gewaardeerd worden, dit heeft mogelijk te maken met het feit dat wij de
frequentie van de bijeenkomsten van tweewekelijks naar wekelijks hebben
verhoogd.
Dankzij de eigenaar van het pand aan de Laat, waarmee wij een significante
verlaging van de huur hebben kunnen afspreken voor 2017, zijn wij in staat om
ons verblijf in het centrum van Alkmaar te continueren, waar wij erg blij mee
zijn.
Voor 2018 hopen wij op een toename van het aantal bezoekers en donateurs
o.a. vanwege de locatie op de Laat, hetgeen ook noodzakelijk is vanwege de
hogere kosten.
Nieuwe initiatieven zullen we met enthousiasme ontvangen en bespreken hoe wij
hier een bijdragen aan kunnen leveren binnen de doelstellingen van de Stichting.
Daarnaast hopen wij natuurlijk de bediening van Jan Vossen blijvend te kunnen
ondersteunen en hem zoveel mogelijk de mogelijkheid te geven zijn bediening
uit te breiden.
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