
Jaarverslag Stichting Hart van Noord 2020

Activiteiten 2020 

Ondanks de coronamaatregelen heeft Stichting Hart van Noord in 2020 nog zo veel mogelijk 
activiteiten uitgevoerd, dat waren: 
-In januari en februari Huis van Bemoediging gehouden 
-Met Pasen Fresia’s en 55 tasjes bezorgd aan eenzame/alleenstaande vrouwen in de wijk en 
omliggende dorpen
-In juni en juli Huis van Creativiteit gehouden 
-In juni De Huiskamer gehouden 
-Een keer per maand een brief geschreven aan de vrouwen die aangesloten zijn bij Huis van 
Bemoediging, De Huiskamer en Huis van Creativiteit om hen te bemoedigen
-Adventsserie opgenomen en verstuurd: met Advent niemand alleen
-Met kerst 55 tasjes met kerstgroet uitgedeeld aan  eenzame/alleenstaande vrouwen in de wijk en 
omliggende dorpen

Beleidsplan 2021 Stichting Hart van Noord 
Vanuit een christelijke levensvisie zijn onze kernwaarden: verbinden, ondersteunen en bouwen.

Doel van de stichting
Het doel van stichting Hart van Noord is:

Verbinden:
Stichting Hart van Noord wil verschillende initiatieven in de gebieden van Nijmegen Noord, Lent en
Oosterhout met elkaar in contact brengen zodat meer samenwerking en verbinding in de wijk 
ontstaat en de verschillende initiatieven elkaar versterken.

Ondersteunen: 
Stichting Hart van Noord wil initiatieven in de wijk financieel ondersteunen vanuit bestaande 
sponsors en het werven van nieuwe fondsen en sponsoren.
Stichting Hart van Noord wil initiatieven in de wijk en wijkbewoners ondersteunen bij ontmoeten 
en bouwen aan relaties en relatie-netwerken met praktische hulp vanuit haar kennis en expertise 
en haar netwerk.

Bouwen:
Stichting Hart van Noord wil initiatieven in de wijk ontplooien zodat wijkbewoners nieuwe 
contacten, relaties en ontmoetingen creëren. 

In 2021 wil Stichting Hart van Noord volgende activiteiten ondersteunen: (aangepast aan de dan 
geldende coronaregels)

-Huis van Bemoediging 
-De Huiskamer 
-Huis van Creativiteit 
-Huis van Anna
-Appgroep in stand houden om met de vrouwen in contact te blijven 
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-Move stortweek in Nijmegen Noord
-Kerstdiner voor (met name) ouderen en alleenstaanden in Nijmegen Noord en Oosterhout 

De doelgroep zijn alle wijkbewoners van Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout. Daarnaast ook 
specifiek eenzame en oudere wijkbewoners.

Bestuurssamenstelling 

 Voorzitter en penningmeester: Johan van Beijnum 
 secretaris: Yvonne Bussche 
 algemeen bestuurslid:  Henriette van Beijnum 

Bestuursleden van stichting Hart van Noord ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. 

Financiën stichting
De inkomsten van de stichting worden verworven door giften, donaties, fondsen en sponsoren. 

Contactgegevens
Stichting Hart van Noord 
Annabellastraat 14
6515 CH Nijmegen 
info@hartvannoord.nl
IBAN: NL88RABO 0129 0870 41  t.n.v. Stichting Hart van Noord 
Kvk nummer: 55561942
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