
Beleidsplan Stichting Hartendekens  

  

Voorwoord  

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hartendekens.  

 

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 26 mei 2015 en gevestigd te 

Doetinchem.  
 

Dit plan geeft inzicht in:  

• de doelstelling van de stichting; 

• de werkzaamheden van de stichting; 

• de manier waarop de stichting geld wil werven; 

• het beheer van het vermogen van de stichting; 

• de besteding van het vermogen van de stichting; 

• zakelijke gegevens 

 

Het bestuur van Stichting Hartendekens 

 

1. Inleiding 

 

Stichting Hartendekens is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring.  
De oprichtster Kristy kwam via Facebook in gesprek met Susan, een alleenstaande moeder 

van 2 kinderen met terminale kanker. 

Kristy wilde graag iets doen voor deze kinderen en besloot enkele mensen te vragen om mee 

te helpen met granny's  (vierkantjes) haken. Ze wilden 2 dekens maken voor de 2 kinderen 

wat hen hopelijk troost, warmte en geborgenheid zou geven in moeilijke tijden.  

De belangstelling was erg groot en binnen een paar uur waren er al bijna honderd haaksters 

aan de slag gegaan, waardoor meerdere dekens gemaakt konden worden. Het bleek dus al snel 

dat Stichting Hartendekens veel meer kinderen kon helpen. 

2. Doelstelling 

In de statuten ligt de doelstelling van Stichting Hartendekens vast. 

De stichting heeft als doel: 

Het geven van een cadeau aan kinderen die ernstig ziek zijn of aan kinderen waarvan een 

gezinslid onlangs is overleden of binnen korte tijd zal overlijden. Dit om troost te bieden aan 

de kinderen of hun nabestaanden en om als aandenken te gebruiken, en het verrichten van al 

wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De stichting beoogt het algemeen nut. 



3. Werkzaamheden van Stichting Hartendekens 

Stichting Hartendekens biedt kinderen met een ernstige ziekte, een ernstige beperking of 

kinderen die recent een gezinslid hebben verloren of gaan verliezen geheel kosteloos een 

prachtige Hartendeken aan.  

Wij hopen hiermee een beetje troost, geborgenheid en warmte te kunnen schenken in 

moeilijke tijden. 

De Hartendekens bestaan uit zogenaamde granny squares die worden gemaakt door vele 

haaksters in Nederland. Deze granny’s worden door onze dekenmaaksters aan elkaar gezet.  

De dekens kunnen worden aangevraagd door iedereen in Nederland die een kind kent die 

voldoet aan de voorwaarden. Aanvragers en/of kinderen kunnen zelf de gewenste deken 

kiezen. Eventuele broers en zussen krijgen een mooie gehaakte knuffel.   

4. Het werven van middelen 

Stichting Hartendekens wil dit geld binnen krijgen door: 

- Sponsoring 

- Donaties (giften) 

- Persoonlijke initiatieven van mensen die de stichting een warm hart toedragen 

- Verkoop van dekens die via schenkingen worden verkregen of die worden 

samengesteld uit granny’s die niet kunnen worden gebruikt in een Hartendeken. 

Ook behoren legaten tot de mogelijkheid. 

Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar 

doelstelling steun te verwerven. 

 

Stichting Hartendekens is een open stichting. Via onder andere de website en andere media 

(met name Facebook) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde 

resultaten. 
 

5. Het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding ervan 

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Hartendekens en bepaalt de besteding van de 

middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. 

Jaarlijks legt Stichting Hartendekens in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de 

besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt 

gepubliceerd op de website. 

Indien Stichting Hartendekens wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo 

worden besteed aan een ANBI goede doeleninstelling. Dit staat ook beschreven in de statuten. 

Stichting Hartendekens kent geen winstoogmerk en haar bestuurders krijgen geen loon. 

 



6. Adresgegevens 

Naam: Stichting Hartendekens 

Adres: Gaffeldreef 37 

 7006 KP Doetinchen 

 hartendekens@hotmail.com 

 www.hartendekens.nl 
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