
Jaarverslag Stichting Hart van Noord 2017 

2017 waren veel veranderingen bij stichting Hart van Noord. In april 2017 heeft het bestuur van 
stichting Hart van Noord aangegeven een pauze in te willen lassen en zijn alle activiteiten van Hart 
van Noord tijdelijk stop gezet. 
In het voorjaar van 2017 werd besloten dat het contract van de missionaire predikant van Hart van 
Noord Richard Roest niet verlengd zal worden.
In april 2017 is tijdens een zondagsdienst afscheid genomen van Richard Roest. 
In augustus 2017 heeft de Move@Nijmegen week in het park de Rietgraaf aan de Annabellastraat 
in Nijmegen Noord plaats gevonden. Move@Nijmegen is een week met sport- en spelactiviteiten 
voor kinderen en jongeren uit de wijk. Veel betrokkenen van Hart van Noord hebben aan deze 
week meegewerkt.
In september 2017 heeft het bestuur van Hart van Noord al hun taken neergelegd en aan alle 
betrokkenen van Hart van Noord bekend gemaakt dat Hart van Noord als organisatie geen 
activiteiten meer zal organiseren.  

Beleidsplan 2018 Stichting Hart van Noord 
Inleiding:
Voorjaar 2018 is er een nieuw bestuur bij Hart van Noord aangetreden . 

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 creeeren. 

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

 voorzitter: Johan van Beijnum 
 penningmeester: Johan van Beijnum 
 secretaris: Yvonne von dem Bussche 
 algemeen bestuurslid:  Henriette van Beijnum 

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

Financien 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: 
Kvk nummer: 55561942
RSIN nummer: 
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