
 
 

 

De belastingdienst vraagt van ons in het kader van de registratie als ANBI om 

bepaalde gegevens openbaar te maken via de internetsite. 

In dit document worden de gevraagde gegevens verstrekt. 

De naam van de ANBI  Stichting Heerlijkvrij 

Het fiscale nummer 8505.32.589 

De contactgegevens P.J. Hildering 

Hof van Spreij 9 

2471 BB Zwammerdam 

0172-438208 

info@heerlijkvrij.nl 

Bestuurssamenstelling Voorzitter:              Dorien Visser-Spee  

Secretaris:             Marianne Hilberink 

Penningmeester:  Priscilla Deen 

Lid:                         Marleen Hildering 

Lid:                         Piet Hildering 

Het beleidsplan Als bijlage toegevoegd 

Het beloningsbeleid Ligt vast in de statuten en wordt als volgt verwoord: 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van 

hun functie gemaakte kosten. Aan initiatiefnemer 

van Heerlijkvrij wordt een vergoeding verstrekt. 

De doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: 

 

a. het helpen van mensen die, door welke oorzaak 

dan ook, vastlopen in hun persoonlijke leven, 

werk, kerk en/of relaties; 

b. het uitvoeren van psychosociaal pastoraat, 

gebed, begeleiding (counseling) en nazorg met 

de bijbel, die spreekt van complete vrijheid door 

het volbrachte werk van Jezus Christus, open; 

c. te voorzien in sociale netwerken van vrijwilligers 

ter ondersteuning in moeilijke situaties door 

nabijheid en praktische ondersteuning; 

d. het beschikbaar stellen van faciliteiten om 

werkzaamheden van Heerlijkvrij te kunnen 

uitvoeren; 

e. het verspreiden van het goede nieuws van 

vrijheid in Jezus Christus en de relatie die dat heeft 

tot psycho-pastorale onderwerpen door het 

verzorgen of laten verzorgen van inzicht gevende 

lezingen, cursussen, (retraite)weekenden en 

conferenties; 

f. het ondersteunen van kerken en gemeenten op 

het gebied van de door Heerlijkvrij bedoelde 

activiteiten; 

g. het “om niet” beschikbaar stellen van een 

gebedspastoraat; 
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h. de verleende activiteiten toegankelijk maken 

voor iedereen, ook als hulpvrager geen of 

onvoldoende middelen heeft; 

Het verslag van uitgeoefende 

activiteiten 

Stichting Heerlijkvrij bestuursverslag 2020 

 

De Stichting Heerlijkvrij is opgericht op 20 april 2011. 

De Stichting geeft ondersteuning aan de keuze die Piet 

& Marleen Hildering in 2010 hebben gemaakt om, in 

gehoorzaamheid aan God, door Zijn Heilige Geest 

geleide christelijke counseling en gebed aan te bieden. 

 

Gedurende 2020 heeft het bestuur, samen met, en 

ondersteuning gevend aan, Piet en Marleen Hildering, 

toegezien op de activiteiten die namens de Stichting 

worden uitgevoerd en vorm gegeven binnen de kaders 

van de door haar geformuleerde doelstellingen, zoals 

vastgelegd in de statuten van de Stichting. 

Deze doelstellingen zijn nader praktisch geformuleerd in 

het Huishoudelijk Reglement van de Stichting, evenals 

in het door het bestuur geaccordeerde beleidsplan. 

 

Gedurende 2020 heeft het stichtingsbestuur de functies, 

voorzitter, secretaris, penningmeester en leden, zoals 

ook weergegeven in de statuten van de Stichting, 

invulling gegeven. Het gehele jaar zijn vijf leden actief 

geweest in het bestuur.  

 

Het Bestuur is in 2020, in overeenstemming met de 

statuten, minimaal vier keer per jaar in vergadering 

bijeen geweest. Verslag van deze vergaderingen wordt 

vastgelegd door middel van het opstellen en 

goedkeuren van notulen. Belangrijkste documenten ter 

vergadering zijn geweest: de periodieke 

voortgangsverslagen van Piet en Marleen, begrotingen 

en financieel verslag. Daarnaast heeft er ook per 

kwartaal een gebedsavond specifiek voor de Stichting 

plaatsgevonden. 

 

Het Bestuur heeft zich ondersteunend ingezet voor de 

verdere naamsbekendheid van de Stichting en het 

toegewijde werk van Piet en Marleen Hildering.  Er is 

toegezien op de besteding van de verkregen middelen 

van de Stichting binnen de kaders van de 

geformuleerde doelstellingen. De boekhouding is in 

2020 overgedragen aan de nieuwe penningmeester. 

Het bestuur ontvangt periodiek een recente financiële 

update. De Stichting is financieel gezond en wordt 

rijkelijk gezegend. Zo konden in 2020 verschillende 

materialen die aan vervanging toe waren vervangen 

worden. 

 

Gedurende 2020 hebben Piet en Marleen zich onder 

meer gericht op het geven van individuele 

ondersteuning tijdens gesprekken en gebed, met een 

open Bijbel en onder leiding van Gods Geest. 

Daarnaast is er kosteloze, onbaatzuchtige pastorale 



 
 

ondersteuning gegeven bij spreekbeurten en externe 

ontmoetingen.  

Om zelf opgebouwd te worden en anderen op te 

bouwen volgen zij studies en bezoeken zij christelijke 

(online) conferenties. Het netwerk van Piet en Marleen is 

uitgebreid met nieuwe contacten. Marleen is gestart 

met een nieuw initiatief ‘Wandelwoord’. Zij biedt 

vrouwen wandelingen aan waarbij er gesprekken zijn 

en gebed wordt aangeboden. 

 

Er zijn studies en trainingen op verschillende plekken 

aangeboden vanuit de Stichting. Piet wordt bij enkele 

gemeenten met regelmaat uitgenodigd om te spreken, 

Marleen dient in deze gemeenten met het leiden van 

de aanbidding. Daarnaast is de Stichting actief bij een 

nieuw initiatief ‘Kingdom Come’ in Bodegraven. 

 

In 2020 zijn er 417 gesprekken gevoerd met 

hulpvragers. Naast deze gesprekken hebben er ook 

contacten plaatsgevonden doormiddel van telefonisch 

(incl. beeldbellen, app contact) of e/mail contact of 

door middel van bezoeken. Er zijn in 2020 38 nieuwe 

trajecten opgestart en gemiddeld zijn er 45 hulpvragers 

waar Piet en Marleen mee optrekken. 

 

In 2020 heeft de Stichting, zoals in heel het land, te 

maken gekregen met de Coronamaatregelen. Echter 

hebben wij hierin snel kunnen schakelen en konden de 

activiteiten van de Stichting in aangepaste vorm verder 

uitgevoerd worden. Zo heeft Piet verschillende blogs en 

vlogs gemaakt die online zijn gedeeld.  

Bekendheid van de Stichting is uitgevoerd door de 

verspreiding van nieuws- en gebedsbrieven, folders, 

flyers, visitekaartjes en dergelijke. Ook op de website 

van de Stichting is informatie te vinden over de 

Stichting, het werk vanuit de Stichting als ook 

ervaringen en getuigenissen van bezoekers. Piet plaatst 

ook regelmatig een blog of korte overdenking op de 

website.  

Marleen is namens Heerlijkvrij een actief netwerkster. 

Daarnaast is zij actief met aanbidding en gesprekken 

met vrouwen. 

 

Piet en Marleen ontvangen regelmatig positieve en 

dankbare reacties over de ondersteuning die zij bieden 

en bemoediging die zij schenken tijdens en na afloop 

van de gesprekken en bijeenkomsten. In het najaar 

heeft het bestuur het 10-jarig bestaan gevierd met een 

gezamenlijke maaltijd. 

 

Het komend jaar zal in het teken staan van de verdere 

naamsbekendheid van de Stichting en het werk van 

Piet en Marleen met als speerpunten onder meer: 

• Promotie van de stichting waardoor er 

additionele financiële middelen beschikbaar komen 



 
 

• Studies ontwikkelen en boekjes schrijven om 

gedachte goed Heerlijkvrij door te geven 

• Eventueel verdere uitbreiding van het bestuur 

• Gebedsondersteuning op meerdere plekken 

 

Wij danken onze God en Vader voor de gezegende 

taak die ons is gegeven om Piet en Marleen te mogen 

ondersteunen en wij zijn dankbaar voor de zegen en 

liefde die wij daarbij keer op keer mogen ontvangen.  

 

Namens het Bestuur, 

 

Getekend door:  

Voorzitter: Dorien Visser – Spee  

Secretaris: Marianne Hilberink 

Penningmeester: Priscilla Deen 

 

Financiële verantwoording Zie bijlage voor het jaar 2019 
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1. Inleiding 
Om ons heen zien wij steeds meer mensen vastlopen in het leven. De mededeling dat rond de 

miljoen mensen in Nederland antidepressiva medicatie slikken is veelzeggend. Uit onderzoek 

van het Trimbos instituut blijkt dat jaarlijks 94.000 volwassenen een zelfmoordpoging doen. 

Daarnaast voelen 410.000 mensen zich zo terneergeslagen dat zij aan suïcide denken. Veel van 

hen hebben in de voorafgaande periode last gehad van psychische problemen. Het beroep op de 

psychische zorg neemt toe. Achter vele gevels in Nederland is stil verdriet, eenzaamheid en 

onvermogen om het leven te leven aanwezig. 

Wij zijn blij met de medische aandacht en zorg die verleend wordt maar, zien ook dat mensen 

niet in de vrijheid komen die de bijbel voor ogen heeft. Hoe kan dat? Is er een weg uit de misère? 

Heerlijkvrij is ontstaan vanuit een verlangen en een roeping om mensen die in hun leven 

vastlopen te begeleiden naar de door Jezus bereikte vrijheid. God wil ons deze vrijheid geven 

waardoor wij levensvreugde, moed, vrede, rust en overzicht ervaren en weer de mannen en 

vrouwen kunnen zijn zoals Hij het bedoeld heeft. (zie Jesaja 61:1b en 2 en Lucas 4:18 en 19) 

In oktober 2010 is het werk van Heerlijkvrij formeel van start gegaan. Wij zien onder Gods leiding 

vele honderden mensen weer tot bloei komen die steviger in het leven gaan staan. We zijn blij 

met wat God door Heerlijkvrij wil doen en vinden het een eer om zo te mogen werken in Gods 

koninkrijk. Het is een grote stap in geloof. God heeft geroepen en wij kiezen ervoor om 

gehoorzaam te zijn. 

Heerlijkvrij ziet het als roeping om de boodschap van vrijheid uit te dragen en te bedienen in 

binnen- en buitenland. Heerlijkvrij wil voor mensen een plek bieden waar geluisterd, waar 

nieuwe richting gegeven en waar gebeden wordt. Dit kan gebeuren in de ruimte die Heerlijkvrij 

hiervoor beschikbaar heeft maar ook bij de hulpvrager thuis of in een kerkgebouw, het 

ziekenhuis, verpleeghuis, gevangenis of op straat.  

Uitgangspunt van de Stichting Heerlijkvrij is dat de verstrekte zorg aan iedereen wordt verstrekt 

ongeacht de persoonlijke financiële situatie. Hulpvragers worden veelal al geconfronteerd met 

steeds duurder wordende psychische behandelingen en Heerlijkvrij wil hier als een vrij 

beschikbare zonnestraal zijn in  een sombere en soms uitzichtloze situatie. 

Heerlijkvrij wil zo bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten 

en gelooft in een relevante impact van de Bijbelse waarheden op het welbevinden van de 

hulpvrager. 



 
 

2. Strategie 

2.1  Missie 
Heerlijkvrij ziet het als zijn missie om, vanuit de christelijke levensovertuiging, mensen die 

vastlopen in hun leven te begeleiden naar een leven in vrijheid en de boodschap van vrijheid 

breed bekend te maken.  

 

2.2  Visie 
Heerlijkvrij werkt vanuit het contextuele gedachtegoed, met daarbij de bijbel open. Door terug te 

kijken naar het gezin en de situatie van herkomst van de hulpvrager, door deze situatie te 

heroverwegen, door nieuwe informatie toe te voegen ondermeer vanuit Gods Woord en te bidden 

voor herstel geloven wij in een, vaak geleidelijke, verbetering van het welbevinden van de 

zorgvrager en het ervaren van een vrijer leven. 

 

2.3  Statutaire doelstelling 
In de statuten van de Stichting Heerlijkvrij is het doel als volgt verwoord: 
 
1. De Stichting heeft ten doel: 

a. het helpen van mensen die, door welke oorzaak dan ook, vastlopen in hun persoonlijke 
leven, werk, kerk en/of relaties; 

b. het uitvoeren van psychosociaal pastoraat, gebed, begeleiding (counseling) en nazorg 
met de bijbel, die spreekt van complete vrijheid door het volbrachte werk van Jezus 
Christus, open; 

c. te voorzien in sociale netwerken van vrijwilligers ter ondersteuning in moeilijke situaties 
door nabijheid en praktische ondersteuning; 

d. het beschikbaar stellen van faciliteiten om werkzaamheden van het werk van Heerlijkvrij 
te kunnen uitvoeren; 

e.  het verspreiden van het goede nieuws van vrijheid in Jezus Christus en de relatie die dat 
heeft tot psycho-pastorale onderwerpen door het verzorgen of laten verzorgen van 
inzicht gevende lezingen, cursussen, (retraite)weekenden en conferenties; 

f. het ondersteunen van kerken en gemeenten op het gebied van de door Heerlijkvrij 
bedoelde activiteiten; 

g. het “om niet” beschikbaar stellen van een gebedspastoraat; 
h. de verleende activiteiten toegankelijk maken voor iedereen, ook als hulpvrager geen of 

onvoldoende middelen heeft. 
 

2.4  Middelen 
Om haar doel te bereiken heeft de Stichting middelen nodig. Om deze middelen te verkrijgen 

wordt er voorlichting gegeven en informatie verstrekt in relatie tot de doelstelling van de 

Stichting om zo financiële en materiële middelen te kunnen verwerven. Aan de bezoekers, 

familie, vriendenkring, bedrijven en sponsoren wordt gevraagd te overwegen een gift te geven 

aan de Stichting Heerlijkvrij.             

 

                                                         



 
 

2.5 

 Afwezigheid van winstoogmerk  
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Om de doelstelling te kunnen verwezenlijken werkt de 

Stichting naast de initiatiefnemer met vrijwilligers die maximaal een fiscaal toegestane 

vrijwilligersvergoeding ontvangen. Naast de normale beheers- en administratiekosten komen 

alle gelden ten goede aan de doelstelling van de Stichting.   

 

2.6  Bestemming liquidatiesaldo  

Bij ontbinding van de Stichting wordt een eventueel batig saldo besteed in overeenstemming met 

het doel van de Stichting.  

 

2.7  Concrete doelen 2021-2023 

 Velen begeleiden naar vrijheid.  
 Verdieping/scholing voor werkers bij Heerlijkvrij.  
 Uitwerken van christelijke behandelingsmethodieken rond psychische stoornissen. 
 Ondersteuning bij projecten in binnen- en buitenland dmv het uitdragen van werk 

Heerlijkvrij door studies, gebed en pastorale ondersteuning. 
 Gedachtegoed van Heerlijkvrij doorgeven aan andere hulpverleners. 
 Promotie van de Stichting waardoor er additionele financiële middelen beschikbaar 

komen om het werk van Heerlijkvrij verder uit te kunnen dragen. 
 Het werven van vrijwilligers voor ondersteuning tijdens de hulpverleningsgesprekken en 

conferenties/studiedagen. 
 Spreken in kerken en voor groepen over Heerlijkvrij gerelateerde onderwerpen.1 
 Uitbreiding van het bestuur. 
 Gebedsondersteuning. 

 

2.8  Lange termijn doelen 

 Velen begeleiden naar vrijheid.  
 Vrijwilligers opleiden om het werk van Heerlijkvrij uit te dragen.  
 Waar noodzakelijk ondersteunen bij bezoek aan binnenlandse en buitenlandse projecten; 

pastorale en gebedsondersteuning project medewerkers en hulpvragers. 
 Professionele ondersteuning van christen hulpverleners bij specifieke problematiek. 
 Eigen gebouw waar(vanuit) hulpverlening en voorlichting kan plaats vinden. 
 Samenwerking met andere, meer praktisch ingestelde Stichtingen zoals schuld 

hulpverlening en hulp bij de praktijk van elke dag. 
 Onderwijs/training activiteiten verder uitbreiden. 

                                                                      

 

 

         

 



 
 

3. Organisatie en werkzaamheden 

3.1  Bestuur Stichting 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid van de Stichting  Heerlijkvrij 

en wordt gevormd uit vijf leden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee 

bestuursleden. Het bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken te bespreken 

en maakt daar verslag van. De bestuursleden van de Stichting Heerlijkvrij ontvangen geen 

beloning.  

 

3.2  Dagelijkse werkzaamheden 
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd/gecoördineerd door Piet Hildering. 

De werkzaamheden vinden meestal plaats in de gespreksruimte in Zwammerdam. Er worden 

ook hulpvragers (pro)actief bezocht. De Stichting ziet het als doel om ook preventief actief te 

zijn. Hieraan wordt gestalte gegeven door het geven van voorlichting en het verzorgen van 

lezingen en cursussen.  

 

3.3  Vrijwilligers   
Bij de gesprekken worden in bepaalde omstandigheden vrijwilligers betrokken, daarnaast wil 

Heerlijkvrij voorzien in een netwerk van “maatjes” die met hulpvragers mee willen lopen als het 

leven zwaar is. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers voor voorlichting en voor 

fondswervende activiteiten.  

 

3.4  Voorlichting
De werkzaamheden van Heerlijkvrij worden onder de aandacht gebracht door middel van een 

website: www.heerlijkvrij.nl, door middel van regelmatig verschijnende nieuwsbrieven en door 

folders. Streven is om voor de achterban informatiebijeenkomsten te houden.  

 

3.5  Werving van gelden  
Het bestuur geeft, al dan niet met behulp van vrijwilligers, voorlichting met het doel fondsen te 

verwerven.  Daarnaast worden particulieren, instellingen en bedrijven benaderd om voor 

specifieke projecten bijdragen te verwerven.    
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4. Beheer 

 

4.1  Kamer van Koophandel  
De Stichting Heerlijkvrij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 52641600.  

 

4.2  Belastingdienst -ANBI   
De Stichting Heerlijkvrij is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) onder fiscaalnummer 850532589. 

 

4.3  Administratie 
De Stichting houdt een administratie aan waaruit de aard en de omvang van de inkomsten 
alsmede de kosten van werving en beheer en de andere door de Stichting gemaakte kosten 
blijkt. Tevens blijkt uit de administratie de omvang van het vermogen.  
 

4.4  Beperkt eigen vermogen 
Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de Stichting. 
 

4.5  Beheer en bestedingen van het vermogen 
Het vermogen van de Stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen 
mogen geen beleggingen worden gedaan. 
 

4.6  Jaarrekening  
Na afloop van ieder jaar wordt voor 1 juli een jaarrekening (balans en staat van baten en lasten) 

door de penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Het is een optie om de  

jaarstukken door een registeraccountant of accountants-administratieconsulent te laten 

controleren.  

 

4.7  Begroting  
Ieder jaar wordt voor 1 december een begroting voor het volgende jaar door de penningmeester 

opgesteld en door het bestuur vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Balans per 31 december 2019       

    

    

 
31 dec 2019 

  

 
€ 

  
Vaste activa 

   
Materiele vaste activa 78 

  

Vlottende activa 
   

Vorderingen en overige overlopende activa 0 
  

Liquide middelen 10.880 
  

Totaal vlottende activa 10.880 
  

TOTAAL DEBET 10.958 
  

Eigen vermogen 
   

Resultaat vorige boekjaren 7.659 
  

Resulaat lopend boekjaar 2.610 
  

 
10.269 

  

Kortlopende schulden 689 
  

TOTAAL CREDIT 10.958 
  

Winst en verliesrekening over het boekjaar 2019   

 
2019 

prognose 

2020 
 

Ontvangen giften en vergoedingen spreekbeurten 34.995 38.700 
 

    
Kosten mbt hulp aan hulpvragers 30.000 31.700 

 
kosten administratie/reiskosten etc 2.385 6.929 

 
Totaal kosten 32.385 38.629 

 

    
Rentebaten 0 0 

 
Resultaat boekjaar 2.610 71 

 
 


