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1. Algemene gegevens 
Stichting Hart voor Heerhugowaard 
p/a Veenhuizerweg 35 
1704 DP Heerhugowaard 
e-mail: info@hartvoorheerhugowaard.nl 
KvK : 51489279 
RSIN : 850048151 
 
2. Doelomschrijving: 
In de statuten staat als doelomschrijving van de stichting: 
a.  het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve 

van zending in de gemeente Heerhugowaard, zoals nader omschreven in dit lid I; 
b.  het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijk 

(identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet-identiteitsgebonden), gericht - 
op personen woonachtig in Heerhugowaard; 

c.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
3. Hoofdlijnen beleidsplan: 
Wij willen een levende gemeenschap zijn in Heerhugowaard, die God wil dienen en onze naaste zowel in 
onze gemeenschap als daarbuiten. We hebben daarbij een aantal waarden geformuleerd die we daarbij 
belangrijk vinden: 
 

Afhankelijk 
We weten ons afhankelijk van God en moedigen elkaar aan om op God te vertrouwen. 
 
Betrokken 
Egoïsme is onze vijand. We leven met elkaar mee in goede en in slecht tijden.  
 
Bijbelgetrouw 
De Bijbel is onze inspiratiebron. Zonder de Bijbel zouden we niet weten wie Jezus was. Steeds weer 
proberen we te kijken wat Bijbelgedeelten  betekenden in de context waarin ze werden geschreven en 
proberen we de vertaalslag te maken naar vandaag.  
 
Dankbaar 
We stimuleren elkaar om te leven vanuit dankbaarheid.   
 
Duurzaam 
De Schepping is van God. We gaan zuinig met haar om.  
 
In de wereld 
De bloei van de stad is onze bloei. In woord en daad willen we een positieve bijdrage aan de samenleving 
leveren. 
 
Laagdrempelig 



Het christelijke geloof is voor iedereen, daarom willen we geen onnodige drempels opwerpen. We geven 
ruimte. 
 
Rustig 
Jezus zei: "Kom tot Mij en ik zal U rust geven". We jagen elkaar niet op, maar gaan geduldig met elkaar 
en met de kerk om. 

 
We proberen onze gemeenschap vorm te geven zowel op zondag in het wijkcentrum de Zon als 
doordeweeks. Zowel in activiteiten met elkaar als voor onze omgeving. Concreet doen we dat door onze 
mede in te zetten voor de activiteiten van het Wijkcentrum ‘de Zon’, als voor jongeren onder de naam 
‘LUX’. In een deel van het jaar 2021 is dat, net als in 2020, moeilijk geweest door Covid-19, maar is het 
wel gelukt om als alternatief ‘s zondags een onlinedienst uit te zenden. Deze zijn te vinden op ons 
YouTubekanaal en werden goed bekeken. Door de online diensten hebben nieuwe mensen ons weten te 
vinden.  
 
Een vooruitblik 
Als we vooruit kijken dan denken wij dat het nodig is om: 

1. Onderlinge verbondenheid blijven stimuleren - In een nieuwe gemeente is iedereen nieuw. Het 
kost tijd om elkaar te leren kennen. Nieuwe manieren van ontmoeting als gevolg van corona 
(digitaal, samen buiten elkaar ontmoeten bijvoorbeeld) hebben wellicht een blijvend karakter. De 
onlinediensten liepen goed, maar we zijn blij dat we inmiddels in 2022 elkaar weer ‘gewoon’ live 
kunnen ontmoeten. Voor kinderen hebben wij daarbij een programma onder de titel ‘Hart voor 
kinderen’ en ‘Hart voor Jou’. Ook in de wijken wordt naar elkaar omgezien maar dit kan nog 
verder groeien. In 2021 is het initiatief genomen om als vrouwen regelmatig te ontmoeten om 
samen te spreken over relevante onderwerpen en leuke dingen te doen onder de titel ‘Hart voor 
vrouwen’. We hebben ook een twee-wekelijkse gebedsgroep, alsmede meerdere huiskringen. 

 
Ons geloof te verdiepen – er worden prekenseries gehouden zodat een onderwerp verdiept kan 
worden. We gaan nieuwe liederen aanleren (met meer diepgang). 
 
De visie op ons kerk zijn en onze missie in de Stad van de Zon opnieuw te benadrukken nu daar 
weer mogelijkheden voor zijn gekomen. Omdat zoveel mensen nieuw zijn merken we dat niet 
iedereen de visie even scherp op het netvlies heeft staan. Hart voor Heerhugowaard wordt soms 
gezien als huurder binnen het wijkcentrum, terwijl het ons doel was en is om Gods liefde zichtbaar 
en tastbaar te maken door van het wijkcentrum de huiskamer van de wijk te maken en op een 
positieve wijze een verschil te maken in de Stad van de Zon. 
 
Ons uitgangspunt is dat we al deze dingen rustig gaan doen en elkaar niet op gaan jagen. Dat 
doet God ook niet. We gaan samen aan de slag, in rust en vertrouwen. 

  
“Overschat niet wat er in een jaar kan gebeuren (doe rustig), onderschat niet wat er in 5 jaar kan 

gebeuren (wees hoopvol).” 
  

2. Kinder- en Jongerenwerk 
Kinder- en Jongerenwerk vormt een speerpunt in Hart voor Heerhugowaard. Op zondagen is er 
tijdens de eredienst oppas voor de allerkleinsten 0-4jr, een kinderprogramma voor 4-8 jaar en een 
programma voor 8-12 jaar onder de titel ‘Hart voor kinderen’ en ‘Hart voor Jou’. 
                                     
Daarnaast wordt in het wijkcentrum De Zon, jongerenwerk en kinderwerk voor de wijk gedaan. In 
september is dit werk van woensdagmiddag en donderdagavond uitgebreid tot de woensdag- en 
donderdagmiddag en de donderdagavond, de dinsdagavond en de zondagavond voor tieners, 
jongeren en jongvolwassenen. In de middagen komen er gemiddeld 60 kinderen per week. In de 
avond komen er gemiddeld 35 tieners, jongeren en jongvolwassenen langs. Het team wordt 
geleidt door een jeugdwerker, bestaat uit meerdere vrijwilligers en er zijn ook twee stagaires 
actief. Op donderdagavond hebben de activiteiten een christelijke kleur.  
 



Het is een uitdaging om de jongeren uit de kerk op de clubs te krijgen. Vaak gaan sport en school 
voor en blijft er voor de kerk weinig ruimte over. Het is iets waar veel kerken mee te maken 
hebben. We willen extra aandacht aan de jongeren geven en hen stimuleren om mee te blijven 
doen. 

 
3. Financiën en Sponsoring 

Uit het Financieel jaarverslag kunnen we opmaken dat het jaar 2021 is afgesloten met een 
voordelig saldo. De financiële positie van de stichting ziet er over 2021 nog steeds voldoende 
gezond uit, in de eerste plaats door de bijdragen uit de nieuwe gemeente zelf. Vervolgens hebben 
de giften afkomstig uit de in de stichting participerende kerken bijgedragen aan dit resultaat. De 
eigen bijdragen vanuit de nieuwe gemeente laten de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling 
zien.  
 

De uitwerking van ons beleid komt uit in ons jaarverslag: 
 

4. Jaarverslag 2021 
In dit jaarverslag staan we stil bij de volgende vier aspecten van de ontwikkeling van Hart van 
Heerhugowaard: 
1) Ontwikkeling gemeenteleven 
2) Kinder- en Jongerenwerk 
3) Financiën en Sponsoring 
4) Huisvesting 
 
Ad 1) Ontwikkeling gemeenteleven 
Ook 2021 stond vooral in het teken van de coronacrisis. Daardoor werd investeren in de onderlinge 
verbinding die we voor ogen hebben een stuk lastiger. Ook de doelstelling om stappen zetten naar een 
goede basis waarin de gemeente kan groeien tot een ontmoetingspunt voor vaste gemeenteleden, zodat 
we samen bij God kunnen komen, maar ook een ontmoetingspunt kunnen zijn voor de mensen in de wijk 
is minder uit de verf gekomen. Gelukkig waren er wel perioden dat we elkaar, meestal met een kleinere 
groep wegens corona, wel live konden ontmoeten.  
 
Iedere zondag hebben we een samenkomst kunnen organiseren waar het evangelie verkondigd kon 
worden waarbij in de tijd van de coronamaatregelen onlinediensten werden georganiseerd. Deze 
onlinediensten haalden gemiddeld 300-400 views per zondag; dat betekent dat meer mensen de diensten 
hebben gevolgd dan in de tijd dat we (alleen) live diensten hadden (gemiddeld 100-150 deelnemers en 
gasten). Ook in deze tijd mochten we nieuwe gezichten welkom heten. Alrik Vos ging het meest in de 
erediensten voor, naast collega-predikanten uit de samenwerkende kerken in Langedijk en Alkmaar. 
Avondmaal hebben we ook online gevierd. We zoeken nieuwe manieren om het evangelie verder te 
brengen, bijv. via podcasts. 
 
Het leiderschapsteam telt in totaal 6 mensen. Er zijn veel dingen in het werk gesteld, zo worden de 
taakgroepen vormgegeven. In iedere groep is er een taak waarvoor zij zorgdragen. Ook functioneren er 
wijkteams. Door deze wijkteams wordt de gemeente opgesplitst in kleinere groepen, met als doel meer 
onderlinge verbinding te krijgen. Op die manier wordt Alrik enigszins ontlast en krijgt de gemeente een 
breder draagvlak.  
 
Ad 2) Kinder- en Jongerenwerk 
Kinder- en Jongerenwerk, LUX genaamd, vormt een speerpunt in Hart voor Heerhugowaard. In 2021 
konden we een nieuwe jongerenwerker aanstellen: Thijs. Hij werkt samen met de vrijwiliigers die dit werk 
ook al lang doen. Door de coronamaatregelen heeft het werk een tijdje stil gelegen, maar in de periodes 
dat het weer mocht is het werk binnen de bestaande mogelijkheden weer met enthousiasme opgepakt. 
We merken dat ook juist in de coronatijd het in een grote behoefte voorzag. 
 
Ad 3) Financiën en Sponsoring 
Uit het Financieel jaarverslag kunnen we opmaken dat het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig saldo 
van € 10.045 en dat stemt ons als bestuur en leiding van deze jonge gemeente tot dankbaarheid. We 



hebben plannen om meer activiteiten te verrichten en moeten dus er dus alert op blijven de positieve 
ontwikkeling voort te zetten. Naast bijdragen van onze eigen leden ontvangen we ook giften van de 
kerken die participeren in onze stichting. Door de collecte ook digitaal mogelijk te maken door middel van 
de Givt-app zien we daarin een stijgende lijn.  
 
Ad 4) Huisvesting 
In 2021 mochten we wanneer de coronamaatregelen het toelieten, ons bijeenkomsten houden in het 
Wijkcentrum “ de Zon”, dat eerder aangekocht kon worden door stichting wijkcentrum de Zon, mede door 
acties van gemeenteleden, leningen van particulieren en een hypotheek. Ook de onlinediensten werden 
van daaruit verzorgd in de periode dat we niet mochten samenkomen. Met het wijkcentrum werken we 
samen. Het gebouw word beheerd door het wijkcentrum Het doel blijft om steeds meer de huiskamer van 
de Stad van de Zon te worden.  
 
Wij spreken als bestuur onze dank uit aan onze hemelse Vader die het werk in Heerhugowaard ook in 
2021 vanuit zijn grote liefde en barmhartigheid heeft gezegend. 
Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 30 juni 2021, 
 
G.F. Ruiten, voorzitter 
D. Felthuis, secretaris 
M. Klok, penningmeester 
D. Koens, lid 
 

5. Bestuurssamenstelling 
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021: 
G.F. Ruiten, voorzitter 
Mevr. L. Kamphuis, secretaris 
M. Klok, penningmeester 
D. Koens, lid 
 
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloning. Door hen 
gemaakte onkosten kunnen bij de stichting in rekening worden gebracht. 
 

6. Beloningsbeleid 
Er bestaat geen beloningsbeleid. De voorganger wordt volgens de geldende kerkelijke regeling van de 
Nederlands Gereformeerde Kerk betaald. Voor de jeugdwerker wordt aangesloten op de CAO van Youth 
for Christ. 
  



7. Financiële verantwoording 
 
Balans: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANS OP 31 DECEMBER
2021 2020

AKTIVA

Lening u/g de Zon 310.000 310.000

Vorderingen en vooruitbetaald

Givt december 285

Salariskosten 766

Huur 4.000

Totaal 1.170

Liquide middelen

Rabo 084 rek.courant 5.292 3.708

Rabo 187 spaarrekening 100.000 107.000

TOTAAL AKTIVA 420.462 421.759

PASSIVA

Eigen vermogen

Saldo op 1 januari 5.104 263

Bij: exploitatiesaldo boekjaar 10.045

Saldo op 31 december 15.149 263

Voorzieningen 

Doorbetaling traktement 50.000 50.000

Lening de Zon 310.000 310.000

360.000 360.000

Kortlopende schulden

Renteloze leningen 0 8.600

Wijkcentrum 30.456 38.843

Tussenrekening diaconie 14.053 14.053

Diverse 804

45.313 61.496

TOTAAL PASSIVA 420.462 421.759



Staat van baten en lasten 
 

 
 
Toelichting 
Balans 
Lening u/g: De uitstaande lening betreft de lening aan wijkcentrum de Zon. De samenwerking met het 
wijkcentrum past binnen de missie van Hart van Heerhugowaard. Deze lening is verhoogd voor de 
investeringen die in het wijkcentrum worden gedaan en waarvoor middelen beschikbaar kwamen.  
Omdat het onzeker is of deze lening (volledig) kan worden terugbetaald is er ook een voorziening 
opgenomen voor hetzelfde bedrag.  
 
Voorziening doorbetaling traktement: Onze stichting moet de verplichtingen die zijn aangegaan met onze 
voorganger voor een jaar te kunnen continueren, bijv. bij ziekte. Daarom is daarvoor een voorziening 
opgenomen.  
 
Staat van baten en lasten 
Collectes en giften: deze zijn afgezien van een eenmalige belangrijke gift in 2020 op hetzelfde niveau 
gebleven.  
 
Kosten traktement: dit zijn de kosten van de voorganger. 
Huisvestingskosten: Dit betreffen de kosten van Huur voor gebruik van de Zon.  
 

WINST- EN VERLIESREKENING 

2021 2020

Opbrengsten 

Collectes en giften 95.650 116.855

Rente lening de Zon 7.250 6.750

Overige ontvangsten 114 105

kwijtschelding renteloze giften 2018 en 2019 0 -17.200

103.014 106.510

Kosten

Kosten traktement ds. A. Vos 69.507 66.132

Bijdrage salariskosten jeugdwerker 8.341

Overige sprekers 296 774

Huisvestingskosten 6.000 10.000

Algemene kosten 7.191 4.409

Diaconale kosten 1.634 1.020

0

92.969 82.335

TOTAAL OPBRENGSTEN 103.014 106.510

TOTAAL KOSTEN 92.969 82.335

NETTO RESULTAAT 10.045 24.175



Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 30 juni 2022, 
  
G.F. Ruiten, voorzitter 
M. Klok, penningmeester 
D. Felthuis, secretaris 
D. Koens, lid 
 

 


