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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.  
  



	 4	

 
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 stabiel gebleven met het vorige jaar, 
dankzij iets hogere giften, waar we zeer dankbaar voor zijn, en een slechts lichte 
stijging van onze uitgaven. 
De inkomsten zijn in het afgelopen jaar (€ 23.500) met meer dan 7% gestegen, 
de uitgaven zijn gestegen met bijna 14% (€23.700), waardoor onze reserves 
stabiel zijn gebleven (€4.000). 
Belangrijkste redenen van de stijging van de kosten zijn: 

- Huisvesting met name vanwege de elektra-kosten. 
- Materialen vanwege de kosten van mappen e.d. ten behoeve van de 

Bijbelcursus. 
- Internet kosten vanwege de aanpassingen in onze website. 
- Giften, het bestuur heeft besloten om zelf ook giften te doen, sinds Juni 

2018 hebben we reeds €1.554 (10% van de door ons ontvangen giften) 
geschonken aan de Stichting Ebenezer Operatie Exodus. Het doel van 
Ebenezer Operatie Exodus is om Joodse mensen aan te moedigen om 
terug te keren naar Israël en daadwerkelijk te helpen vanuit alle landen 
van de wereld, daarbij God’s koninkrijks bedoelingen verkondigend. 
Ebenezer Operation Exodus is een organisatie, geboren tijdens de 
Golfoorlog in 1991, om Joodse mensen te helpen terugkeren naar Israël. 
Bijbelse profetieën gaan in vervulling; de God van Abraham ,Izaak en 
Jacob (Israël) is trouw aan Zijn woord en maakt zijn beloften waar. De  
humanitaire hulpprogramma’s van de Stichting bieden praktische 
ondersteuning en vertroosting aan de armen en behoeftigen in de Joodse 
gemeenschappen van de voormalige Sovjet-Unie, in Israël en elders. De 
terugkeer van het Joodse volk is een ontzagwekkend teken van Gods 
barmhartigheid en genade in onze dagen. Na bijna 2000 jaar brengt God 
Israël terug naar haar historische vaderland net zoals Hij het 
beloofde: “ Ik leid jullie weg bij die volken, Ik breng jullie bijeen uit die 
landen en laat je naar je eigen land terugkeren" Ezechiël 36:24. 

 
Conclusies en aanbevelingen:  
 
We constateren dat onze samenkomsten op zondag helaas blijvend laag 
gewaardeerd worden, dit heeft mogelijk te maken met het feit dat wij de 
frequentie van de bijeenkomsten van tweewekelijks naar wekelijks hebben 
verhoogd. Het bestuur is een proces gestart om deze negatieve ontwikkeling op 
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zijn minst te stoppen en mogelijk om te keren, 1 van de ideeën is om de 
frequentie van de samenkomsten weer naar tweewekelijks terug te brengen, 
waarmee we in 2015 en 2016 veel hogere bezoekersaantallen kregen. Daarnaast 
zullen wij pogen de kwaliteit van de samenkomst te verhogen, wat de 
aantrekkelijkheid zal verhogen. 
 
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 2019 hopen wij op een verdere toename van het aantal donateurs o.a. 
vanwege de locatie op de Laat, hetgeen noodzakelijk is vanwege de lichte 
stijging van vaste kosten.  
Daarnaast zijn wij blijvend genoodzaakt de kosten te beheersen, 1 maatregel die 
we genomen hebben is het contract met Ziggo aan te passen naar een 
eenvoudiger versie, wat een besparing heeft opgeleverd. 
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. 
 
Verder willen wij graag doorgaan met het geven van giften, zoals bv aan 
Stichting Ebenezer Operatie Exodus, wat wij een belangrijke rol vinden van de 
Stichting Freedom & Healing.	


