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Inleiding 

Bij het afscheid als directeur van Heuver heeft Jan Heuver de Jan! Foundation cadeau gekregen van het bedrijf.  

In zijn werkbare leven was Jan naast de zaak ook altijd actief in de sport, maar vooral sociaal betrokken. Door 

het kerkenwerk en met name de diaconale projecten is Jan in aanraking gekomen met veel maatschappelijke 

projecten en heeft ook Heuver vaak maatschappelijk projecten gesteund. Heuver wil dit graag ook in de 

toekomst mogelijk maken, door oprichting van de Jan! Foundation blijft Heuver een bijdrage leveren aan een 

mooiere wereld. 

De Jan! Foundation zet dit door. En zal een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. Goede banden maken de 

wereld immers mooier. Dat kan zijn dichtbij huis door bijvoorbeeld het herinrichten van een recreatiezaal in 

een verzorgingstehuis in de jaren 50/60 sfeer of ver weg door steun aan project om scholen te bouwen in 

Afrika.  

Ook zal de Jan! Foundation kleinere projecten steunen. Op deze manier wil de Jan! Foundation ook 

medewerkers stimuleren om zich vrijwillig in te zetten en projecten aan te dragen die de wereld mooier 

kunnen maken.  

Het bestuur van de Jan! Foundation heeft om hier invulling aan te geven een beleidsplan geschreven. Wij 

hopen dat je het met veel plezier leest. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeanet Meijerink 

Wilma Langbroek 

Jan Heuver 

 

  



 

 

Projecten steunen 

De Jan! Foundation ondersteunt projecten die jou én ons aan het hart gaan. Projecten die er toe doen, 

waarmee we samen de wereld telkens weer wat mooier maken. Niet alleen voor onze generatie, maar ook 

voor de generaties na ons. Is er een project dat jou beweegt en waar jij een band mee hebt?  

Heb jij een project dat jou aan het hart gaat, waar jij je belangeloos voor inzet en waar je steun bij nodig hebt, 

in welke vorm dan ook? Overtuig ons van jouw band met het initiatief en waarom je onze steun verdient. 

Nadat je het contactformulier hebt verzonden hoor je zo snel mogelijk van ons.  

Het klinkt simpel en zo is het ook.  

Jij doet dit… Jan! doet dat 

De Jan! Foundation zet zich in om projecten te ondersteunen die er toe doen. Dat betekent dat jij voor jouw 

project altijd bij ons een aanvraag voor steun in kunt dienen. Of je nu geld of juist andere middelen nodig hebt, 

voor welk project dan ook: je mag altijd een aanvraag bij ons indienen. 

Waar jouw project aan moet voldoen om voor steun van de Jan! Foundation in aanmerking te komen? Jouw 

project mag enorm groot of juist heel klein zijn. Het mag hier of in het buitenland plaatsvinden. We vinden het 

belangrijk dat jij een band hebt met de Jan! Foundation en dat jij een sterke persoonlijke band hebt met je 

project. Jij maakt iets mogelijk voor een groep mensen. Je hebt een motivatie, een achtergrond, een reden om 

iets te doen. Wat je project ook is, als jouw project de wereld mooier maakt dan helpen we je graag om jouw 

ambitie waar te maken.  Voor de Jan! Foundation is essentieel dat jouw project het algemeen belang dient. 

Jan! Steunt jou….. Jij doet dat 

Als jij steun krijgt van de Jan! Foundation dan vragen we je om te laten zien dat wij jou hebben gesteund. Dat 

kan door foto’s te plaatsen op onze facebook pagina of een verslag te schrijven en in te dienen. Want óók JIJ 

inspireert!  

 

 
 
  



 

 

Bestuur 
 
De Jan! Foundation heeft een bestuur bestaande uit 3 personen. Het voorzitterschap is in handen van Jan 
Heuver, Penningmeester/secretaris is Wilma Langbroek en algemeen bestuurslid is Jeanet Meijerink. 
 
De bestuursleden voldoen aan de integriteitseis zoals gesteld. 
 
Het bestuur zal alle aanvragen behandelen en projecten voor langere tijd of groter dan € 1.000 worden 
besproken samen met de adviescommissie. 
 
Afspraak is om tenminste vier maal per jaar te vergaderen. 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 

 
Adviescommissie 

 
Het bestuur wordt ondersteund door een adviescommissie. Op dit moment bestaat de commissie uit 3 leden; 
Mark Potze, Ina Heuver en Miny Prins. 
 

De commissie gaat het bestuur adviseren met betrekking tot de grotere aanvragen die binnenkomen. 

 

De leden van de adviescommissie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Financiële administratie & Beheer gelden 

 
Financiële administratie 
De financiële administratie wordt gedaan door de penningmeester van de Jan! Foundation. 

Betalingen kunnen niet worden gedaan zonder toestemming van minimaal één andere bestuurder.  
 
De bestedingen en kosten zullen transparant worden weergegeven op de website door middel van een 
jaarverslag.   
 
De penningmeester geeft uitvoering aan het bijhouden van de boekhouding, het maken van financiële 
rapportage en er zal een jaarverslag en jaarrekening worden opgemaakt. 
 
De Jan! Foundation heeft geen winst oogmerk. 
 

Beheer gelden 
 
De gelden van de Jan! Foundation staan ‘op de bank’. 
 
De Jan! Foundation zal haar vermogen voornamelijk aanwenden voor het verlenen van financiële en / of 
materiele steun aan nader vast te stellen projecten die het algemeen nut dienen.  
 
De Jan! Foundation onderneemt geen beleggings- of andere investeringsactiviteiten om rendement te maken 
en loopt dan ook geen risico’s in dezen. 
 

Begroting/financiële planning 
 
Het opmaken van de begroting/financiële planning in relatie tot doelen van de Jan! Foundation wordt opgezet 
door het bestuur. 
 

Het werven van gelden/baten 
 
Gebeurt hoofdzakelijk vanuit structurele steun vanuit de Heuver bedrijven, maar ook andere bedrijven en 
organisaties kunnen zich hierbij aansluiten. 
 

Opheffen 

 
Mocht de Jan! Foundation om welke reden ook worden opgeheven dan zal het saldo worden overdragen aan 
een ANBI met gelijke doelstelling. 

  



 

 

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer 
 
De Jan! Foundation is ingeschreven in het handelsregister met KvK nummer 70321353 

Gevestigd aan Zwedenweg 17, 7772 TC HARDENBERG. 

 

Bereikbaar per mail jan@jan-foundation.nl of bel Jan 06-53180314 

Website: www.jan-foundation.nl 

 

Fiscaal nummer: 8582 60 335 

IBAN nummer: NL04RABO 0325 4578 75 

mailto:jan@jan-foundation.nl
http://www.jan-foundation.nl/


 

 

Begroting 2018 -2020 

Wij verwachten de komende jaren jaarlijks €35.000 aan giften te ontvangen. We hebben een overeenkomst 

met de Heuver bedrijven om de komende jaren als donateur op te treden.  

Wij proberen door middel van sponsoring de promotiekosten zo laag mogelijk te houden. 

We verwachten in 2018 50% van het ontvangen geld te kunnen doneren en hopen dat dit in de jaren erna flink 

op zal lopen. Ons doel is om nagenoeg alle inkomsten te besteden aan projecten. 

Projecten om te steunen worden geworven via medewerkers van de Heuver bedrijven, wij stellen ons als doel 

dat wij met de Jan! Foundation maatschappelijke betrokkenheid aanjagen en zo met onze persoonlijke banden 

de wereld mooier maken. 

 

 


