
Jaarverslag Stichting Hart van Noord 2018

Nieuw bestuur: 
In april 2018 is het nieuwe bestuur van Stichting Hart van Noord aangetreden. De bestuursleden 
zijn: 
Johan van Beijnum: Voorzitter en penningmeester
Yvonne Bussche: secretaris
Henriette van Beijnum: algemeen bestuurslid

Activiteiten 2018:
In 2018 heeft Stichting Hart van Noord volgende activiteiten ondersteund: 
-Huis van Bemoediging 
-De Huiskamer 
-Huis van Creativieteit 

Samenkomst rondom Pasen op Goede Vrijdag 
Move stortweek in Nijmegen Noord
Uitdelen van kerstpakketten aan behoeftige gezinnen in Nijmegen Noord en Lent 
Kerstdiner voor (met name) ouderen en alleenstaanden in Nijmegen Noord

Stichting Hart van Noord heeft in oktober 2018 een aanvraag ingediend voor subsidie voor een 
buurtproject bij het fonds windpark Nijmegen-Betuwe. Deze aanvraag is helaas afgewezen. 
 

Beleidsplan 2019 Stichting Hart van Noord 
Inleiding:

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

De doelgroep zijn alle wijkbewoners van Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout. Daarnaast ook 
specifiek (tijdelijk) 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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