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Hij moet meer worden, ik echter minder. 
Johannes over Jezus, 

Johannes 3:30
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Gegevens

Statutaire naam: 
stichting Fameless Heroes Foundation 

Postadres: 
Kamperpad 17 
2652 BC Berkel en Rodenrijs 

Email: 
info@famelessheroes.org 

RSIN: 
857223501 

KvK: 
67913962 

Bank: 
NL03 TRIO 0197 7042 20
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Bestuursleden 
Onze bestuursleden worden steeds aangesteld voor een periode van 3 jaar. Na deze eerste 
periode mogen zij zich nog 2 maal verkiesbaar stellen voor nog een periode. Het bestuur komt 
ieder kwartaal samen op een door de voorzitter bepaalde plaats. Zo houden zij toezicht op het 
reilen en zeilen van de stichting. 

Voorzitter 
Dhr. A van der Lugt 

Secretaris 
Dhr. M. Davids 

Penningmeester 
Mevr. C. Keek - Valkenhoff 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen, in de uitvoering van hun functie, gemaakte kosten.
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Beleidsplan
Het gaat niet om ons, maar om Hem. Onze schepper, onze God. 
Wanneer wij onze plek innemen en minder worden, kan Hij meer 
worden door ons heen. 

Aanleiding en doel 
We willen dat iedereen weet dat er een persoonlijke relatie met God mogelijk is en vanuit deze 
relatie het mogelijk is om God’s stem verstaan. Dit helpt bij belangrijke levensvragen over werk, 
woonplaats, partner of bijvoorbeeld financiën en geeft leiding aan je leven. 
Anderen uitdagen een discipel te worden van Jezus en onvoorwaardelijk doen wat Hij van je 
vraagt en mensen leren profeteren. Bijeenkomsten organiseren waar we anderen uitdagen een 
imitator van Jezus te worden. 

We leren anderen eerlijk, rechtvaardig en oprecht te zijn, anderen lief te hebben evenveel als 
henzelf en nederig te leven met hun God. Hierbij hoort het planten van gemeenschappen 
(ecclesia) naar het model van de eerste gemeenten. Binnen deze ecclesia leer je zorg te dragen 
voor de armen, wezen, weduwen en 
vreemdeling, te wandelen in de 

vijfvoudige bediening en wordt je 
gestimuleerd te groeien in je relatie met 
God. 

Dit is de missie die wij ontvangen hebben: 

De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed 
nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met 
gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten 
zitten, te bevrijden. (Jesaja 61:1— HTB) 

Activiteiten 
Om de doelstellingen te verwezenlijken ontplooit de stichting de volgende activiteiten: 
Huisbezoeken — we bezoeken mensen met persoonlijke, relationele, financiële of lichamelijke 
problemen. Vaak een combinatie van deze. Door onze werkwijze (rond reizen in een camper) 
kunnen wij hen pastoraat op maat aan huis aanbieden. 
 
Het planten van geloofsgemeenschappen, waarin zorgen voor elkaar centraal staat. Heb de 
ander lief, evenveel als jezelf. Daarnaast geven wij onderwijs over bijbelse onderwerpen en het 

Om over na te denken: 
Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig 
bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een 
nederig mens leeft met uw God. 

Micha 6:8 — het Boek
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verstaan van God’s stem en het groeien in het profetische in het bijzonder. Dit doen we door 
conferenties en seminars te organiseren waarin deze onderwerpen centraal staan. 

Onze doelgroep is de mensheid in zijn algemeenheid en het welzijn van hen.. 

Werving,… 
Fameless Heroes heeft geen actief wervingsbeleid voor fondsen en giften. Dit om te voorkomen 
dat er ‘geleurd’ wordt om geld. Wij opereren vanuit geloof, niet vanuit financiële zekerheid. 
Wel proberen wij het geven gemakkelijk te maken. Dit doen we door communicatie uitingen op 
websites of publicaties op de plaatsen waar je dit zou verwachten. Ook hier zijn we bescheiden 
en discreet. Wel vragen we heel gericht aan sommige mensen om er eens over na te denken om 
ons te steunen met gebed of financiën, vooral aan mensen waarmee wij ons verbonden voelen. 

Daarnaast ontvangen wij giften op de plaatsen waar wij komen, bijvoorbeeld na een pastoraal 
gesprek of een onderwijsavond. Wij vragen hier overigens niet om, dit komt uit de mensen zelf. 

…beheer,… 
De directeur heeft toegang tot de rekening evenals twee bestuursleden. Bedragen onder de 
€1000,- kunnen zelfstandig door de directeur geaccordeerd worden. Verantwoording hierover 
wordt jaarlijks gegeven. Voor grotere bedragen is er vooraf contact, het vier-ogen principe. 
Onaangekondigd kunnen bestuursleden steekproefsgewijs de rekening bekijken en hier vragen 
over stellen. Ook (potentiële) gift gevers kunnen hierom vragen bij bestuursleden. 
Bestuursleden kunnen financiële transacties doen na goedkeuring van een ander bestuurslid of 
directeur. 

…en besteding van giften. 
De giften worden gebruikt om de kosten te dekken. Niet alleen voor de nodige verzekeringen, 
maar ook voor zaken als APK en onderhoud. 

Andere kosten zijn van praktische aard als huur voor bijeenkomsten en/of conferenties, 
geluidsapparatuur en al wat meer komt kijken. Samen eten en optrekken als gemeenschap 
vinden we erg belangrijk, dus hierin willen we ook investeren zodat een ieder zich welkom en 
thuis voelt.
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Activiteiten
Om vorm te geven aan onze doelstellingen hebben wij de 
volgende activiteiten ontplooid. 

REWIND Zoetermeer 
In Zoetermeer zijn we REWIND gestart, een gemeenschap van 
mensen die zich inzetten voor het welzijn van elkaar en in 
hun omgeving. Zo geven we onderwijs over het zorgen voor 
de armen, wezen, weduwe en vreemdeling. Maar ook 
bijvoorbeeld over het voeren van een gezonde financiële huishouding. We leren hen om te kijken 
naar elkaar. 

Programma’s voor kinderen en jongelui zijn in ontwikkeling en zullen in de toekomst meer vorm 
krijgen. 

Fast Forward 
Vanuit Fameless Heroes zijn we ook gestart met Fast Forward 
avonden. Hier kunnen gelijkgestemden elkaar ontmoeten en 
elkaar aanmoedigen. 

De focus bij deze avonden ligt in de muziek en ontmoeting. 

Worship @ the park 
Om ook naar buiten toe zichtbaar te 
zijn, zijn we in de mooie zonnige 
maanden midden in een park muziek 
gaan maken. 



9

Kerstdiner 
Om vorm te geven aan onze missie om om te kijken 
naar de eenzamen in onze samenleving hebben wij 
een kerstdiner gehouden. Eenieder kon zich 
inschrijven om deel te nemen op een van de 
locaties bij mensen thuis. Hier werd hen een gratis 
(kerst-)diner aangeboden in de gezelschap van 
anderen. De mensen hebben er wederzijds van 
genoten, het was een daverend succes. 

Pastoraat 
Gedurende het gehele jaar hebben wij iedere maand ongeveer 20 pastorale gesprekken gevoerd. 
Daarnaast begeleiden wij ook meerdere mensen digitaal via app of telefoon. Wanneer mogelijk 
brachten we een huisbezoek. Naast de pastorale gesprekken hebben we iedere maand ongeveer 
5 mensen mogen bemoedigen met een persoonlijk woord die zij konden aanvragen via onze 
website. 

Om de ze ‘persoonlijke woorden’ in goede banen te leiden zijn we met een team gestart. Deze 
brengen we samen via een online platform waarin zij kunnen participeren in de aanvragen. 
De feedback die wij terug krijgen vanuit zowel het team alsook van de woord aanvragers is zeer 
bemoedigend. Mensen zijn zeer geraakt door datgene wat zij ontvangen. 
We helpen zo vele mensen om te herstellen in de prachtige ‘ik’ die zij zijn.



Fameless 
Faceless 
Nameless 

Onberoemd, zodat mensen Hem leren 
kennen, Gezichtloos zodat anderen Hem 
gaan zien, Naamloos zodat iedereen Zijn 
naam zal kennen.
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grondslagen 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd 
op de geschatte economische levensduur. 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden 
berekend op basis van vaste percentages van de 
aanschafwaarde, te weten 10% per jaar. 

Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

balans 31/12/2019

Vaste Activa Eigen Vermogen

- 0 Eigen Vermogen 0

Reserves 0

Vlottende Activa

Liquide middelen Kort Vreemd Vermogen

- 0

TOTAAL Activa 0 Totaal Passiva 0
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resultatenrekening 

2019 2018 2017 —
opbrengsten 4194,14

giften en schenkingen 11063,25 10614,17

spreekvergoedingen 80,00

11063,25 0,00 10694,17 4194,14

kosten

verzekering voertuig 1126,03 890,12

wegenbelasting voertuig 715,00 785,00

brandstoffen voertuig 1654,46 2110,22

onderhoud voertuig 96,90 334,49

kantoorkosten 1259,00

vrijwilligersvergoeding 3400,00 2065,00

overige kosten 2811,86 4509,47

11063,25 0,00 10694,30 0,00

resultaat 0,00 0,00 -0,13

rentebaten of -lasten 0,00 0,00 0,00

resultaat 0,00 0,00 -0,13
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prognose 2020 - 2025 

2025 2024 2023 2022 2021 2020
opbrengsten

giften en schenkingen 30000 30000 25000 20000 15000 12500

spreekvergoedingen 2500 2500 2500 2500 2500 2500

32500 32500 27500 22500 17500 15000

kosten

verzekering voertuig 1200 1200 1200 1200 1200 1200

wegenbelasting voertuig 800 800 800 800 800 800

brandstoffen voertuig 2500 2500 2500 2500 2500 2500

onderhoud voertuig 2500 2500 2500 2500 2500 2500

kantoorkosten 1000 1000 1000 1000 1000 1000

vrijwilligersvergoeding 3400 3400 3400 3400 3400 3400

overige kosten 25000 20000 15000 10000 5000 4000

voorgenomen voorzieningen

reserveringen

36400 31400 26400 21400 16400 15400

resultaat vorig jaar 4000 2900 1800 700 -400 0

resultaat -3900 1100 1100 1100 1100 -400

rentebaten of -lasten 0 0 0 0 0 0

resultaat 100 4000 2900 1800 700 -400
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