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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Fathers Royal Love (SFRL), 2019-2022.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en het geeft inzicht
in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld ten behoeve van
de belastingdienst (ANBI regeling), AVG en relevante informatie over de WBTR en om
onze donateurs en geïnteresseerden van informatie te voorzien. Daarnaast wil SFRL
met dit beleidsplan de uitwerking van haar onderwijs en creativiteit bekendmaken
aan een breder publiek.
Het plan zal op de website worden geplaatst en jaarlijks worden geactualiseerd.
Zodoende kunnen ook donateurs en andere belangstellenden kennis nemen van de
Stichting en haar werk.

Het bestuur van de Stichting Fathers Royal Love,
Koos Hartnack,
Secretaris/penningmeester
versie 16: 20 juni 2022

Bijlagen:
1. Kopie van de oprichtingsstukken van de Stichting (als aparte bijlage op de website
vermeld)
2. Financiële verantwoording voor 2021 en prognose 2022 (aparte bijlage in ANBI
document)
3. Voorlopige activiteitenkalender voor 2020/2021.
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1 Visie
De Stichting heeft als visie het uitdragen van de liefde van God de Vader zoals deze in de
Bijbel beschreven wordt, aan mensen van deze tijd. Centraal hierbij staat het Vaderhart
van God, omdat daarin het beste tot uiting komt hoe mensen God mogen zien en wat
God voor mensen kan betekenen. De boodschap van de Bijbel kan mensen zelf innerlijk
verrijken en daardoor ook de onderlinge omgang van mensen met elkaar. Hiermee
draagt de Stichting positief bij aan de zingeving van het persoonlijke leven en aan de
opbouw van christelijke waarden en normen in de samenleving.
De SRFL richt zich speciaal op de 5 zintuigen van de mens: gezicht, gehoor, smaak , reuk
en tast. In dit opzicht onderscheidt zij zich duidelijk van andere soortgelijke, traditionele
instanties uit kerk en maatschappij. SFRL wil op deze wijze het evangelie op een meer
directere wijze overbrengen door de zintuigen van mensen te stimuleren.
De Stichting wil haar visie praktisch maken op de volgende manieren (zie verder punten
3 en 4)
a. Horen en zien: het geven van interactief onderwijs (met o.a. de volgende thema’s: het
Vaderhart van God, het christelijk huwelijk, het groeien in Zoonschap) Deze boodschap
verrijkt de mensen innerlijk en heeft daardoor een positieve invloed op de onderlinge
omgang van mensen en hun relatie met God, Jezus en de Heilige Geest.
b. Tast en zien: Aanbidding met vlaggen, dans en het decoreren van zalen voor
aanbidding.
c. Reuk en tast: het geven van voorlichting/onderwijs over geuren en zalfoliën, waarbij
de helende en lichamelijke werking van de oliën, naast Bijbels onderwijs hierover, voorop
staat.
d. Smaak en zien: het houden van gratis maaltijden voor mensen die dit nodig hebben;
verder het houden van maaltijden om de Bijbelse boodschap vanuit een nieuw eigentijds
gezichtspunt te onderbouwen.
e. Tast en horen: door te bidden met zieken, door zieken en alleenstaanden praktisch bij
te staan, zoals Jezus Christus ons dit vraagt om te doen.
g. Horen: door het geven van lezingen over actuele onderwerpen uit de samenleving, die
mensen aanspreken en stimuleren tot medemenselijkheid. Gedacht wordt aan
bijeenkomsten van christenen en niet-christenen, zoals huwelijksseminars, voorhuwelijks
onderwijs, geboortebeperking en abortus, opvoeding van kinderen, begeleiding van
kankerpatiënten.
De SRFL werkt actief samen met verschillende gemeenten en kerken, waaronder de
thuisgemeente: Family Church in Nijkerk en de gemeente Gods Embassy in Amsterdam.
Daarnaast zijn er hechte contacten met algemeen nut beogende organisaties als:
Stichting Present Zwolle en het Leger des Heils. Op Internationaal gebied zijn er
contacten met Fatherheart World (van oprichter James Jordan) en Partners in Harvest.
Ook is er samenwerking met verschillende stichtingen: Stichting Vaderhart.nl, Vaderhuis
Den Haag, stichting Stay en Pray in Tytstjerk en stichting Tikkun Olam in Amsterdam.
We vinden het belangrijk om samen te werken met anderen en van elkaar te leren.
Omdat we nu al veel gevraagd worden door verschillende organisaties, verwachten we
dat ons netwerk in de komende jaren nog flink zal uitbreiden.
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2 Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het nationaal en internationaal uitdragen van Gods Koninkrijk onder zowel
christenen van verschillende denominaties als niet christenen.
b. het behoud en herstel van mensen en intermenselijke verhoudingen op geestelijk,
lichamelijk en emotioneel/sociaal vlak.
c. dit vorm geven op een manier die nog niet algemeen gangbaar is bij de
traditionele christelijke instanties (zie 4).
d. eenzaamheid bestrijding. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en
kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Volgens onderzoek zal de
eenzaamheid in Nederland de komende jaren fors toenemen. De stichting wil met
haar activiteiten deze eenzaamheid bestrijden.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
De stichting is in Nederland gevestigd en bij de KvK geregistreerd. Een deel van de
doelstelling, n.l. het internationaal uitdragen van Gods Koninkrijk, vindt op dit moment al
plaats door het geven van lezingen in Duitsland en in andere delen van de eerste wereld
(zoals Isabel en Ian Allum over ons geprofeteerd hebben). Daarnaast zijn de visiedragers
van de stichting in Frankrijk dit onderwijs, gericht op herstel en welzijn van de mens, aan
het uitdragen.
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3. Beleid
In het beleid staan de volgende thema’s centraal:
o

o

o

o

Opbouwen van relaties. Op een ongedwongen wijze relaties opbouwen, o.a. door
zeilweken en kasteelweken te organiseren, waar in woord en daad de Bijbelse
boodschap wordt uitgedragen.
Expressie. Organiseren van thema avonden gericht op expressie. Hier krijgen mensen
de basisvaardigheden van expressie met hun Bijbelse achtergrond uitgelegd. Zij
kunnen dit vervolgens in de praktijk gaan toepassen.
Bijbelse onderwerpen. Organiseren van themadagen over Bijbelse onderwerpen:
geuren en zalfoliën, de betekenis van de Tabernakel, de Bruid van Christus en de
betekenis hiervan voor de huidige tijd, dansen en vlaggen en de betekenis van eten
in Bijbels perspectief.
Identiteit en Herstel. Het organiseren van themaweken over Gods Vaderhart en het
groeien in Zoonschap, zowel in het binnen- als buitenland.

SFRL richt zich zowel nationaal als internationaal op het uitdragen van de
voornoemde thema’s. Internationaal ligt op dit moment het zwaartepunt op Identiteit
en Herstel door het geven van onderwijs over het Vaderhart van God. Bij het verder
uitbouwen van de activiteiten van SFRL- internationaal zullen de andere thema’s ,
zoals het groeien in Zoonschap, aan bod komen.
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4. De werkzaamheden bestuur
De werkzaamheden van Stichting Fathers Royal Love zijn gericht op de volgende
concrete activiteiten:
o

o
o
o
o

Bekendmaken van het werk van de stichting door gerichte communicatie. Dit
betekent het in de lucht krijgen en houden van de website
www.FathersRoyalLove.com.
Het communiceren van activiteiten middels sociale media en stands op conferenties,
Maken van beleidsplannen en jaarverslagen,
Maken van nieuwsbrieven en gebedskalenders,
Maken van promotiemateriaal.

Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de jaarverslagen van de stichting en de
nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden op de website http://www.FathersRoyalLove.com
onder visie.
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5. Fondsen
Werving
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- inkomsten uit activiteiten van de stichting
- sponsoring
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
De activiteiten van de stichting dienen ook om financiën te generen waarmee in landen
waar de financiële situatie minder rooskleurig is, toch Bijbels onderwijs te kunnen
geven. De inkomsten dienen dan om de plaatselijke gemeenten/organisaties te
ondersteunen en om reis- en verblijfskosten te kunnen financieren.
Samenwerking
De SFRL streeft naar samenwerking met andere organisaties. De organisaties waarmee
Stichting Fathers Royal Love samenwerkt hebben een zelfde visie en doel als de stichting.
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6. Beheer
De fondsen van Stichting zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Fathers
Royal Love (ingeschreven KvK te Zwolle onder nummer 57974314). De stichting beheert
rekening NL63 INGB 0008 6637 02 (ING bank, op naam van Stichting Fathers Royal Love
te Kampen).
De stichting heeft een omzet van enkele tienduizenden euro’s op jaarbasis. Dit bestaat
uit inkomsten van deelnemers en uitgaven voor huur van gebouwen, een zeilschip, eten,
sprekersgelden, reisvergoeding en ondersteuning van gemeenten, etc.
Daarnaast is er een onkostenvergoeding voor vrijwilligers. De indirecte kosten zijn
minimaal (indicatie 400 euro over 2022) en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel.
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7.

Besteding van fondsen

De fondsen worden besteed aan het uitdragen van de visie van de Stichting. Daarnaast
worden gelijkvormige organisaties als de Stichting Fathers Royal Love financieel
ondersteund en wordt van de netto opbrengst een tiende afgedragen aan een goed doel.
Bij opheffing van de Stichting zullen de resterende financiën aan een organisatie worden
overgedragen met een gelijksoortige visie en doelstelling.
De inkomsten van de stichting worden gebruikt om onderwijs en activiteiten te
organiseren voor groepen, c.q. gemeenten die zelf minder draagkrachtig zijn.
Voorbeelden zijn o.a. onderwijs in Rwanda en Oeganda, conferenties in Frankrijk en het
ondersteunen van organisaties met giften.
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8.

Zakelijke gegevens

De Stichting is ingeschreven te Zwolle onder KvK nummer 57974314 als de Stichting
“Fathers Royal Love “, adres: Andoorn 54, 8265 KM, Kampen.
RSIN nummer: 8528.17.010.
Bestuur
Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit eigen kring ook een
vertegenwoordiging uit kerkelijke, resp. andere maatschappelijke kringen.
Voorzitter:
Corlien van der Meulen,
Penningmeester/secretaris:
Koos Hartnack, (zie onder)
Overige leden:
Georgine Hartnack-Postma,
Recent hebben zich nieuwe leden bij de stichting gevoegd
Sven Schepers,
Contacten:
via het secretariaat
Koos Hartnack, Andoorn 54, 8265 KM, Kampen.
M: 06-55841562
E: Koos Hartnack (Nathanael0255@gmail.com)
Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload. Oudere versies van de jaarverslagen en
nieuwsbrieven staan niet meer op de website, maar zijn voor belangstellenden aan te
vragen bij Koos Hartnack (Nathanael0255@gmail.com)
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9. Informatie over de ANBI, AVG en WBTR.
Gegevens voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting is ingeschreven te Zwolle onder KvK nummer 57974314 als
Stichting “Fathers Royal Love“.
Bezoekadres van de Stichting:
via het secretariaat
Stichting Fathers Royal Love (SFRL)
p/a J. Hartnack, secretaris
Andoorn 54
8265 KM KAMPEN
T: 06-55841562
E: nathanael0255@gmail.com
Doelstelling van de Stichting:
De stichting heeft ten doel:
e.
het nationaal en internationaal uitdragen van Gods Koninkrijk onder zowel
christenen van verschillende denominaties als niet christenen.
f.
het behoud en herstel van mensen en intermenselijke verhoudingen op geestelijk,
lichamelijk en emotioneel/sociaal vlak.
g.
dit vorm geven op een manier die nog niet algemeen gangbaar is bij de
traditionele christelijke instanties.
h.
eenzaamheid bestrijding. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en
kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Volgens onderzoek zal de eenzaamheid in
Nederland de komende jaren fors toenemen. De stichting wil met haar activiteiten deze
eenzaamheid bestrijden.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
De stichting is in Nederland gevestigd en bij de KvK geregistreerd. Een deel van de
doelstelling, n.l. het internationaal uitdragen van Gods Koninkrijk, vindt op dit moment al
plaats door het geven van lezingen in Duitsland en op Bonaire. Daarnaast zijn de
visiedragers van de stichting eveneens in Frankrijk dit onderwijs, gericht op herstel en
welzijn van de mens, uit te dragen. In 2013 zijn eveneens de voorbereidingen gestart om
in januari 2014 dit onderwijs in Rwanda te brengen. Voor januari 2015 is al een
uitnodiging ontvangen om het expressie en vaderhartonderwijs te brengen in Oeganda.
Verdere activiteiten worden ieder jaar gemeld in de voortgang van de Stichting
Hoofdlijnen van het beleidsplan:
In het beleid staan de volgende thema’s centraal:
•
Opbouwen van relaties. Op een ongedwongen wijze relaties opbouwen, o.a. door
zeilweken te organiseren, waar in woord en daad de Bijbelse boodschap wordt
uitgedragen.
•
Expressie. Organiseren van thema avonden gericht op expressie. Hier krijgen
mensen de basisvaardigheden van expressie met hun Bijbelse achtergrond uitgelegd. Zij
kunnen dit vervolgens in de praktijk gaan toepassen.
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•
Bijbelse onderwerpen. Organiseren van themadagen over Bijbelse onderwerpen:
geuren en zalfoliën, de betekenis van de Tabernakel, de Bruid van Christus en de
betekenis hiervan voor de huidige tijd, dansen en vlaggen en de betekenis van eten in
Bijbels perspectief.
•
Identiteit en Herstel. Het organiseren van themaweken over Gods Vaderhart zowel
in het binnen- als buitenland.
SFRL richt zich zowel nationaal als internationaal op het uitdragen van de voornoemde
thema’s. Internationaal ligt op dit moment het zwaartepunt op Identiteit en Herstel door
het geven van onderwijs over het Vaderhart van God. Bij het verder uitbouwen van de
activiteiten van SFRL- internationaal zullen de andere thema’s aan bod komen.
Functie bestuurders:
Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit eigen kring ook een
vertegenwoordiging uit kerkelijke, resp. andere maatschappelijke kringen.
Corlien van der Meulen, voorzitter
Koos Hartnack, Penningmeester/secretaris
Overige leden:
Sven Schepers,
Georgine Hartnack-Postma
Beloningsbeleid
De stichting betaalt alleen een kostenvergoeding voor vrijwilligers. Daarnaast worden
reiskosten, wanneer voor de SFRL gemaakt vergoed.
Het beleidsplan, jaarverslag en de financiële verantwoording staan op de VISIE pagina
van de website.
Voor de ANBI dient sinds 2020 een apart document te worden ingevuld en op de website
te worden vermeld. Deze is samen met het beleidsdocument op de website te vinden.
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Gegevens voor Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Privacyverklaring Stichting Fathers Royal Love
Stichting Fathers Royal Love verwerkt persoonsgegevens. Het gaat om
persoonsgegevens die u achterlaat omdat u gebruik maakt van onze website, onze
diensten of geven van giften of door het achterlaten van uw gegevens via het
contactformulier die u naar ons opstuurt voor opgave voor conferenties.
Persoonsgegevens
Stichting Fathers Royal Love verwerkt uw persoonsgegevens nadat u dit bij ons heeft
doorgegeven en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast verwerken wij
uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.
De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn:
Voornaam, voorletter(s) en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
BSN
Straatnaam, huisnummer (letter), postcode, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer
Grondslag en doel van de verwerking
Stichting Fathers Royal Love verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Wij houden een
verwerkingsregister bij waarin de verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd.
Hierin staat onder andere per verwerking aangegeven welk type persoonsgegevens wij
verwerken, voor welke doeleinden en hoe lang wij de gegevens bewaren.
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens als u hiervoor toestemming heeft
gegeven.
U geeft toestemming zodra u uw persoonsgegevens achterlaat via het contactformulier.
Doel van de verwerking is het kunnen behandelen van uw bericht en eventueel het
opnemen van contact.
Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief per e-mail worden
uw persoonsgegevens hiervoor verwerkt. Als u toestemming heeft gegeven voor een
bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw toestemming te allen
tijde weer intrekken.
Bewaartermijn
Stichting Fathers Royal Love bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan
strikt noodzakelijk of wettelijk geregeld is voor het doel van de verwerking.
Derden
Stichting Fathers Royal Love geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting en aan banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die
gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
Beveiliging
Stichting Fathers Royal Love neemt technische en organisatorische maatregelen om te
zorgen voor een passend beveiligingsniveau met betrekking tot verwerkingsrisico's.
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Rechten van betrokkenen
In de wet is geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten heeft als uw
persoonsgegevens worden verwerkt. Zo heeft u recht op informatie waarin duidelijk
wordt aangegeven dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens
dit zijn en voor welke doeleinden er wordt verwerkt.
U kunt uw verzoek voor informatie indienen door een brief/mail te sturen naar:
Stichting Fathers Royal Love
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Andoorn 54
8265KM Kampen
mail: nathanael0255@gmail.com
Cookies
Op de website van Stichting Fathers Royal Love worden cookies gebruikt.
Andere websites
Op FathersRoyalLove.com kunnen links naar websites of services van derden staan.
Stichting Fathers Royal Love is niet verantwoordelijk voor de naleving van de
privacywetgeving door derden. Stichting Fathers Royal Love is niet verantwoordelijk voor
wat andere gebruikers op onze social media websites plaatsen.
Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
helpen wij u graag verder. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking
van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Functionaris gegevensbescherming
Stichting Fathers Royal Love heeft een functionaris gegevensbescherming (FG)
aangesteld. Werkzaamheden van de FG zijn onder andere het adviseren en controleren
van Stichting Fathers Royal Love met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
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Gegevens Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in waar
alle stichtingen aan moeten voldoen. Deze wet is bedoeld om wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste
activiteiten binnen besturen te voorkomen.
Ten aanzien van een aantal aspecten dient SFRL aan de WBTR te voldoen. Gezien de
grootte van de Stichting en in samenspraak met onze notaris is gekozen voor een
verantwoording via het beleidsdocument. Hieraan liggen de statuten, vastgelegd bij de
notaris, ten grondslag. Twee bestuursleden hebben de statuten en de WBTR naast elkaar
gelegd en de ontbrekende zaken in het beleidsdocument vastgelegd.
Per onderdeel van de WBTR wordt uitgewerkt wat dit betekent voor de SFRL
Bestuursmodel
De meeste vrijwilligersorganisaties kennen een collegiaal bestuur: alle bestuursleden zijn
en hebben een gelijkwaardige stem. Alleen bij het staken van de stemmen kan de
voorzitter een doorslaggevende stem hebben. Dit is vastgelegd in de statuten (art. 4,5).
De statuten zijn leidend voor de stichting,
Regels voor aansprakelijkheid
 financiële afspraken vastleggen
 behoorlijke taakvervulling
De regels voor aansprakelijkheid moeten goed zijn vastgelegd. Dit is geregeld in de
statuten( art.5), maar je moet als stichting aan het volgende voldoen.
 Financiële afspraken vastleggen
Een bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taken behoorlijk te vervullen. Wanneer
sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, kan de bestuurder voor die
schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om kleine fouten, maar ernstig
verwijtbaar handelen. In de WBTR staat expliciet dat bij een faillissement bestuurders die
zich schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig taakverzuim, hoofdelijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Om fraude te voorkomen zijn een aantal financiële afspraken binnen een bestuur
vastgelegd, op te nemen dat vastgesteld wordt in een bestuursvergadering.
Afspraak is: Financiën worden door penningmeester gedaan, via e-boekhouden door
financiële bestuurslid gecontroleerd en door financiële bestuurslid in balans en financiële
verantwoording omgezet, die de eerste vergadering van het eerste trimester wordt
beoordeeld en goedgekeurd. Aan het einde van het jaar (laatste vergadering) wordt een
memo behandeld over vrijwilligersvergoeding, hoe met kasgeld, hoe met facturen en
privé betalingen en aanbetalingen wordt omgegaan. Deze memo wordt als onderdeel van
het verslag gewaarmerkt door alle bestuursleden.
Vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor nieuwe bestuursleden en andere
personen die voor de organisatie de financiën regelen.
Periodieke controle van alle betalingen.
Zie hiervoor bij financiële afspraken.
Stel een limiet voor de hoogte van betalingen per dag.
• Vraag bij investeringen of andere grote uitgaven boven een van tevoren vastgesteld
bedrag altijd bij meerdere aanbieders een offerte aan.
• Maak afspraken over betalingen aan bestuurders. Leg schriftelijk vast of en zo ja, welke
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vergoedingen bestuursleden mogen declareren en binnen welke termijn dat moet
gebeuren. Zie hiervoor financiële afspraken
Bezittingen
Houd een administratie bij van alle bezittingen van je stichting en inventariseer periodiek
of alle bezittingen nog aanwezig zijn. Binnen de stichting zijn beperkt goederen aanwezig
die binnen de stichting vallen (teken materialen, decoratie etc.) meeste inkopen
betreffen voedsel.
Contant geldverkeer
Beperk het contant geldverkeer. Laat het betalingsverkeer zoveel mogelijk per bank
verlopen, dan wordt het automatisch geregistreerd. Als binnen je organisatie toch met
contant geld werkt, zorg dan voor sluitende procedures. Bijvoorbeeld:
* Stort aan het einde van het jaar alle contante gelden af bij de bank. Dit is al
gemeengoed
* Beperk de hoeveelheid geld in kas en spreek een maximumbedrag af. Stort boven dit
bedrag altijd direct af. Bedragen boven de € 1000,- worden gestort bij de bank.
* Laat bij collectes e.d. met een onzekere opbrengst altijd geld tellen door twee personen
die de getelde bedragen noteren en daarvoor tekenen. Penningmeester maakt hiervoor
memo’s die door twee personen worden ondertekend.
Kascommissie
Gezien de beperkte hoeveelheid cash flow van de organisatie voldoet ons inziens de
huidige werkwijze.
Onze bestuurders zijn in staat tot een behoorlijke taakvervulling
Bestuurders hebben de verplichting hun taken behoorlijk te vervullen en kunnen daar op
worden aangesproken. Die behoorlijke taakvervulling houdt in dat je als bestuurder in elk
geval handelt in overeenstemming met het statutaire doel en dat je je houdt aan in de
wet en statuten omschreven verplichtingen. (zie hiervoor ook de statuten art.5, 7 en 8)
Tot een behoorlijke taakvervulling van bestuurders behoren in ieder geval:
• Bestuurders zijn bekend met de statuten van de organisatie.
• Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de organisatie waarvan
bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen.
• Bestuurders nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico’s. Denk
bijvoorbeeld aan organisatorische voorzieningen of verzekeringen.
• Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega-bestuurders hun taken en
verplichtingen kunnen doen en dat het door een medebestuurder gevoerde beleid op zijn
beleidsterrein, niet tot risico’s voor uw organisatie leidt.
• Bestuurders vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de
uitvoering van de taken (zie statuten art.7,8 en 9)
• Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die
vast. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en vastgelegd.
Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van bestuursleden ook
opgeschreven (onder andere in notulen).
• Bestuurders van organisaties die verplicht zijn om de balans of andere financiële
gegevens bij de belastingdienst bekend te maken (ANBI verplichting) via publicatie op de
website
Belang van de eigen organisatie voorop
De WBTR verplicht bestuurders van stichtingen zich bij het vervullen van hun taak te
richten op het belang van de stichting Dit is al vastgelegd in artikel 8 van de statuten en
behoeft dus geen aanpassing.
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Een tegenstrijdig belangregeling
Een bestuurder moet ten allen tijde in het belang van stichting beslissen. Een bestuurslid
dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel
aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover. De beslissingsbevoegdheid, ook
wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, blijft bij het bestuur, die dan
wel schriftelijk moet vastleggen wat de overwegingen zijn die aan het besluit ten
grondslag liggen. Dit schriftelijk vastleggen helpt bestuurders als achteraf
verantwoording moet worden afgelegd. De visie van de visiedragers is niet
doorslaggevend bij individuele standpunten, alleen in situaties bij verschillen in visie zich
voordoen (zie statuten art. 7 lid 4).
Regeling begrenzing meervoudig stemrecht
De WBTR geeft regels over het meervoudig stemrecht, één bestuurder kan niet méér
stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.
Dit is al vastgelegd in artikel 7 lid 4 van de statuten en behoeft dus geen aanpassing.
Ontstentenis- en beletregeling
De WBTR verplicht organisaties een ontstentenis- en beletregeling in de statuten op te
nemen.
Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet
wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag
uitoefenen. Zo'n regeling is bedoeld om de activiteiten van de organisaties door te laten
gaan bij afwezigheid van één of meer bestuursleden. Gebruikelijk is dat de overige
bestuurders (tijdelijk) bij afwezigheid van een of meer bestuurders met het besturen
belast zijn. Bij SFRL zijn de twee visiedragers aanwezig voor het voortbestaan van de
Stichting (zie ook artikel 8 en 9)
Bindende voordracht
Wanneer er bij het benoemen van nieuwe bestuurders maar 1 kandidaat is, wordt in de
regel besloten deze kandidaat als bestuurder aan te stellen. Dit is de huidige praktijk met
hiervoor aangegeven een instemming met de visie en onder overlegging van een VOG.
Ontslag van bestuurders van stichtingen
Tot slot is in de WBTR opgenomen dat een bestuurder van een stichting door de rechter,
buiten het ontslag door de andere bestuursleden, kan worden ontslagen wegens:
• Het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter
Andere redenen zijn:
• Verwaarlozing van zijn taak.
• Andere gewichtige redenen.
• Ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het
bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden. Dit is vastgelegd in artikel 8 van
de statuten van de SFRL
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Bijlagen
Financiële verantwoording voor 2021 en prognose 2022
Verantwoording 2021 zal aparte bijlage worden meegestuurd. Zie hiervoor het ANBI
formulier op de website die als aparte bijlage is meegezonden.
Vooruitzicht financiën 2022
Voor 2020 staan door de Covid geen activiteiten gepland. De 4e conferentie in het
kasteel in Frankrijk is gecanceld omdat het kasteel wordt gerenoveerd. In 2021 zal
er eveneens geen kasteelweek zijn. Koos en Georgine, met medewerking van het
bestuur zijn op zoek naar andere mogelijkheden. De andere conferenties en scholen
zijn door de operaties van Georgine uitgesteld. We proberen in 2021 nog enige
dagen te organiseren. Voor 2020 zijn vooralsnog geen activiteiten gepland. De
huidige planning en Covid beperkingen laten voor 2022 geen grote activiteiten toe.
Daarnaast zal 2022 voornamelijk in het teken staan van de operatie (al 2 jaar
uitgesteld) en het herstel van Georgine.
Dit betekent dat ook financieel er weinig zal gebeuren, buiten de huidige giften en
kleine uitgaven
Activiteiten 2020
zie de nieuwsbrief hieronder.
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NIEUWS
JAASTNIEUWSB
RIEF
Verslag jaar 2020

Dit jaar is een groot verschil met vorig jaar. We waren al
gestopt met de
Fatherheart sail op het
grote zeilschip, de
driemaster. “ De
Noorderlicht” Alleen de
week op het Kasteel was
er nog in september
2019, wat een enorm
succes was. Zoveel
Aliquam sed eros
| Nulla facilisi | Lorem vitae elit
innerlijk herstel!!! Mensen die tot hun recht kwamen.
Stichting Fathers
Dank aan alle teamleden voor hun enorme inzet. Onze
Royal Love
nieuwe bestuursleden Ida, Bareld en Christel en ook aan
Emma Nuttall en Adinda en de geweldige sprekers John
Fundament of growth to
en Ruth Filler en Stevie Mckie, inmiddels getrouwd met
Spiritual maturity
Emma. Maar dit jaar hebben we helemaal niets aan
evenementen gehad. Misschien al wel eens lekker rustig
Koos en Georgine Hartnack
na alle drukke jaren.
Giften:
Wat wel doorging zijn het onderwijs per Zoom door
Georgine. De studieavonden van Ronald en Wytze
NL63 INGB 00008 6637 02
stopten. De twee groepen Hebreeuwse les over de
tnv Stg. Fathers Royal Love
“Levende letters” stopten en gingen over op Zoom. De
ANBI status:
vrouwenochtend veranderde in een algemeen voor ieder
toegankelijke “Hub” en ging per Zoom op de vrijdag
De Stichting is ingeschreven
ochtend, en nu dan ook de Up-groep, de groep voor
te Zwolle onder KvK nummer
intensief herstel. Al deze Zoom sessies worden een keer
57974314 als
per maand gehouden.
Stichting “Fathers Royal
Love“.

Wie zich op wil geven voor de studiesessie van de Hub elke vrijdag
1e van de maand, kan zich aanmelden met het opgeven van zijn
mobiele nummer aan hartnack@home.nl

www.fathersroyallove.com
RSIN nummer: 852817010

In de zomer zijn we in Frankrijk bij het kasteel in de
Dordogne geweest, maar het ziet er niet naar uit dat het
in 2021 weer te huur is. Helaas, Helaas.
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Dat betekent dat we op zoek zijn gegaan naar een andere locatie of kasteel. Ondanks heel
wat zoeken en proberen is het geen succes geworden. Als we zelf niet kunnen koken wordt
de prijs voor de deelnemers naar ons inzicht veel te hoog.

Een Nieuwe droom
Zo ontstond een nieuw idee. Als we een gites complex zouden kunnen kopen met meerdere
echtparen om daar permanent te wonen, dan zou de huisvesting voor kleinschalige
conferenties geen probleem meer zijn. Het huren van een aparte locatie is dan niet meer
nodig.
Zelf kunnen we meerdere soorten evenementen daar houden.
Zoals:
*Conferenties zoals we dat in het kasteel deden
* Huwelijksweken, verdieping en werken aan een goed huwelijk.
* Retraite/ stilte weken
* Kunst en schilder weken
* Intensief herstel weken
* Vakantie weken.
* Meditatie weken
* Vrouwenconferenties
We vonden een prachtig domain met 6 gites (vakantiehuisjes) Daar zouden we twee
maanden seculier verhuur kunnen doen voor inkomsten, en dan de rest van de maanden
een keer per maand een week vanuit de stichting Fathers Royal Love. Met tussendoor
andere activiteiten. Zo kunnen we minder goed bedeelden tegemoetkomen met een lagere
prijs.
Het complex wat we vonden kan 34 mensen herbergen. Het ligt prachtig in de natuur met
een geweldig uitzicht rondom en groot zwembad. Locatie is weer de Dordogne/Corréze in
Frankrijk.
Koos en ik hebben er een dag gelogeerd om het te proeven en hebben wat gesprekken met
de eigenaren gehad. Uniek is het en perfect voor onze plannen. Kleinschalige conferenties
en retraites, individuele opvang.
Het lijkt ons ideaal, daarom gaan we hier voorlopig voor, maar we blijven rondkijken. Wat het
ook wordt, we geloven nog steeds in onze missie en zoeken naar mogelijkheden voor
financiering. Misschien via crowdfunding of sponsoren. Mocht iemand ons daarbij willen
helpen is alle hulp en expertise welkom. We zullen zelf ons huis verkopen. en alles inleggen
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wat we hebben. Voor God is niets onmogelijk.

Vacatures
* Harde werkers die mee
willen werken in
Frankrijk in het team.
* Gebedsondersteuners.
* Sponsors of investeerders
voor Frankrijk project
Reacties kunnen naar
nathanael0255@gmail.com
Bezoekadres van de Stichting:
via het secretariaat
Stichting Fathers Royal Love
(SFRL)
p/a J. Hartnack, secretaris
Andoorn 54
8265 KM KAMPEN
T: 06-55841562 (Koos)
06-36499171 (Georgine)

Het is een plan wat overeenkomt met de nieuwe tijd waarin
we belanden. Mensen kunnen een gite, vakantiehuisje
huren in Frans ingerichte stijl en genieten van de natuur,
daarnaast een geestelijke opbouw krijgen door het
onderwijs en de familiaire harmonieuze sfeer.
Daarnaast kan het als verhuur en B&B functioneren. Het
geheel bestaat uit drie huizen.

In januari 2020 is de laatste Expressie school weer gestart
(een activiteit onder Kingly Expressions) onder supervisie
van Georgine en met medewerking van onze dochter Ayla
en Koos. Ook deze stopte na 4 lessen vanwege Covid. De
planning is volgend jaar april de school weer te hervatten.
Koos en Georgine speelden weer mee in wandeltheater
Dolorosa. Maar ook dit werd afgelast. We hebben nu
besloten helemaal niet meer mee te doen, na vele jaren
enthousiasme. Maar je moet toch eens stoppen.
We zijn begonnen mee te draaien met het muziekteam in
Harvest Field International met dans en vlaggen. Dit wordt
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internationaal uitgezonden en veel bekeken. Hiermee komt ook de profetie tot realiteit dat
ons dansen en vlaggen heel de wereld over zou gaan en tot genezing van velen zal zijn. Een
profetie die ik kreeg voordat ik begon met dansen.

Operatie Georgine
Eind oktober 2018 kreeg ik een borstreconstructie van eigen buikvet na 10 jaar kankervrij te
zijn geweest. De operatie duurde 12 uur. Door complicaties kwamen er nog eens twee
spoedoperaties extra bij en bleek ik een longembolie en longontsteking te hebben.
Gevolg van deze operatie was dat ik 4 maanden een open gat in mijn buik had en nu een
buikhernia heb. Dat betekent dat ik al 2 jaar nu in een korset leef om te functioneren. Een
naar en pijnlijk geheel.
Ik kom in aanmerking voor een grote buik hersteloperatie in Helmond. Maar door Covid
wordt die elke keer opgeschort. Nu heb ik nog geen inzicht wanneer de operatie zal plaats
vinden. Na de operatie is het 6 weken niets doen en een lang traject van fysiotherapie.
Koos gaat volgend jaar 1 december met pensioen en zullen ons ten volle richten op onze
missie voor de stichting. Zoals ons huis verkopen en naar Frankrijk verhuizen.
We hopen jullie wat meer inzicht te hebben gegeven in wat wij zo al doen. We verlangen
ernaar door meer openbaring, als Zoon en Dochter te functioneren, hier op aarde, wat Jezus
voor ons door Zijn lijden, dood en opstanding ons voorgeleefd heeft. Wij willen hier ook in
gaan functioneren, Zijn evenbeeld worden. Om God de Vader groot te maken door Zijn liefde
uit te stralen. Jezus te verhogen als de Koning van ons leven. Werkelijk worden zoals Hij
bedoeld heeft.
Mocht u ons financieel willen steunen, dan zijn wij daar zeer dankbaar voor. Dat betekent dat
we meer mensen kunnen helpen. Mensen die onderwijs, conferenties en counseling niet
kunnen betalen. We ondersteunen ook met onze stichting goede doelen zoals vorig jaar een
waterput in India en bijenkasten voor gezinnen in Armenië.
Gebeds- en dankpunten:

- Dank voor de gezondheid en dat de vitaliteit terug zal komen na alle operaties, zodat
we de inzet weer 100% kunnen geven op de conferenties, ondanks onze leeftijd
(63 en 66 jaar).
- Bid dat we met elkaar in de volle realiteit van Gods Koninkrijk kunnen functioneren. We
willen hoger, dieper, wijder, breder gaan.
- Bid voor doorgang in de plannen voor Frankrijk en de plaats waar God ons wil hebben,
de financiën en middelen om dit te verwezenlijken. Om in het centrum van Zijn wil
te blijven.
Met hartelijke warme groet
Koos en Georgine Hartnack.
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