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Het jaar 2021 was net als 2020 een bijzonder jaar door Covid-19. Desondanks hebben we toch best veel 
activiteiten kunnen organiseren voor gezinnen met een jonge hartpatiënt. Uitgangspunt daarbij was wel 
dat gezinnen bij voorkeur niet met elkaar in contact kwamen om gezondheidsrisico’s. Standaard jaarlijkse 
activiteiten als de HeartDrive en HeartRace Circuitdag hebben we om die reden daarom niet door kunnen 
laten gaan. Wel hebben we activiteiten georganiseerd waarbij het individuele gezin een leuke dag kon 
beleven, zoals een Ducktrail met 2CV’s, een bezoek aan Sararipark Beekse Bergen en het Dolfinarium. 

De HeartVilla’s konden niet optimaal gebruikt worden, deels doordat voorzieningen gesloten waren door 
de lockdown, deels doordat reizen naar Winterberg niet mogelijk was. Er hebben zo’n 35 gezinnen kunnen 
genieten van de vakantie. Verder is in 2021 de HeartBeetle aangekocht om gezinnen in de gelegenheid te 
stellen om een korte periode te genieten van het rijden in een VW Beetle Cabriolet. 

Qua fundraising hebben we niet ons jaarlijkse UBN HeartGolf kunnen houden, maar gelukkig hebben we 
wel in samenwerking met Stichting Bladt Charity en Stichting BMVG het golftoernooi Topgolf4Disabled 
kunnen organiseren en zijn we met een groep ondernemers naar de F1 in Abu Dhabi geweest. 

Op 24 november 2021 bestonden we 15 jaar, het begin van een jubileumjaar. Laten we hopen dat 
Covid-19 weg blijft en we in 2022 weer alle activiteiten kunnen uitvoeren. Hartelijk dank aan alle 
sponsoren en vrijwilligers die ons op allerlei manieren blijven ondersteunen bij het bereiken van plezier en 
ontspanning bij gezinnen met een jonge hartpatiënt. 

VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER

Björn Tannemaat  
Voorzitter 



1.500
KINDEREN PER JAAR 
MET AANGEBOREN 

HARTAFWIJKING

150
KINDEREN OVERLIJDEN 

IEDER JAAR25.000
HARTPATIËNTEN
ONDER 18 JAAR

3
KINDEREN HEBBEN 

PER DAG EEN 
OPENHARTOPERATIE



VERNIEUWING INTERIEUR 
HEARTVILLA OTTERLO



ACTIVITEITEN HEARTDAYS

De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 

Heartbeat to the Maxx – 14/11: 

In The Maxx in Veenendaal hebben 55 gezinnen genoten van allerlei activiteiten, zoals jumpen, 
karten, lasergamen en glowgolfen.   

DuckTrail 2CV– 4/8: 

We hebben een toertocht gehouden met verschillende 2CV’s in de regio Noord Holland dankzij 
DuckTrail. 

Dolfinarium – 27/06: 

We hebben een bezoek gebracht met 80 gezinnen  aan het Dolfinarium in Harderwijk. 



“HEERLIJK GENIETEN VAN 
MOOIE VERGEZICHTEN TIJDENS 
HEARTBALLOONING”



ACTIVITEITEN HEARTDAYS

De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 

Heartbeat Sloepen: 

Via Bonnema Watersport hebben 15 gezinnen op een moment naar keuze een dag kunnen 
varen in een sloep over  de Loosdrechtse Plassen. 

HeartBeetle: 

Om gezinnen in de gelegenheid te stellen een aantal dagen van een cabrio te laten 
genieten en Coronaproof te genieten, hebben we een VW Beetle Cabriolet ter beschikking 
onder de noemer HeartBeetle. 



ACTIVITEITEN HEARTDAYS

De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 

HeartBallooning – 25/9:

HeartBallooning is een dag in het teken van ballonvaren. Het hele gezin wordt 
uitgenodigd om een ballonvaart te maken. Naast een besloten luchtballonfestival 
worden er gedurende het jaar extra vaarten gemaakt in samenwerking met 
Betuwse Ballooning en Stichting Onze Ballon. In 2021 hebben 17 gezinnen een 
ballonvaart gemaakt. Deze editie was het de 10e keer en hebben we het feestelijk
afgesloten met spectaculair vuurwerk. 

Heartbeat gaat op Safari – 3/10:

Op 3 oktober hebben ruim 50 gezinnen een bezoek gebracht aan Safaripark Beekse Bergen 
tijdens Heartbeat gaat op Safari.



HEARTVILLA’S

HeartVilla Otterlo

Sinds juli 2014 is de HeartVilla Otterlo geopend op Europarcs De 
Zanding in Otterlo. In deze vakantievilla beleven gezinnen een 
plezierige en ontspannen tijd na een lange ziekenhuisopname of als 
voorbereiding op een operatie. Ontspanning vinden ze op de 
prachtige Veluwe, in het zwembad of natuurlijk op het dakterras van 
de HeartVilla. Lekker genieten in het zonnetje van elkaar! in 2021 is 
het interieur volledig vernieuwd. 

 

HeartVilla Winterberg

Sinds december 2018 is de HeartVilla Winterberg (D) geopend, een 
prachtig vakantieappartement, recht tegenover de skipistes en 
rodelbanen en met het centrum op loopafstand. Winterberg biedt de 
gezinnen zowel zomers als ‘s winters een fijne tijd! 



FUNDRAISING

Op 4 september 2021 is TopGolf4Disabled gehouden in samenwerking  met 
Stichting Bladt Charity en Stichting Bevordering Mindervalide Golf (BMVG) 
op golfbaan The Dutch met een opbrengst. 

In december hebben een aantal ondernemers een F1 reis gemaakt naar 
Dubai/Abu Dhabi. Tijdens het Spijkerbroekengala zijn hier onder andere 
tickets voor geveild. 

Verder is er hard gewerkt aan de voorbereiding voor het Gala voor het Kind 
in het Kurhaus, wat in november gehouden zou worden. Helaas zorgde een 
nieuwe lockdown voor uitstel naar 2022. 



BESTUUR

Het (onbezoldigde) bestuur bestond in 2021 uit:

BJÖRN TANNEMAAT, Voorzitter 

Portefeuilles: 

- Bestuurszaken algemeen

- HeartDays

JOUKE VAN KEULEN, algemeen bestuurslid

Portefeuilles: 

- Vrijwilligers

- Fondsenwerving

GERTI SCHOONDERBEEK, Penningmeester

Portefeuilles: 

- HeartVilla’s

- Profilering



VRIJWILLIGERS

Stichting Heartbeat kan niet functioneren zonder de oneindige inzet 
van vrijwilligers. Bij de HeartDays zijn er vele taken, zoals 
ondersteuning bij de opbouw, zorg dragen voor de veiligheid van 
onze bezoekers en het voor rekening nemen van de inschrijfbalie. 
Sommige activiteiten worden ook volledig gecoördineerd en 
georganiseerd door vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de HeartDrive. 
De hoeveelheid vrijwilligers per activiteit is zeer divers, maar we zijn 
dankbaar voor ieders inzet. 

Niet alleen bij activiteiten, ook voor de planning van de HeartVilla’s, 
extra schoonmaakrondes en promotionele  activiteiten op 
informatiemarkten in kindercardiologische centra mogen we op 
de steun rekenen van vele vrijwilligers. 



DOELEN 2022

Voor 2022 zijn er een aantal doelen gesteld. 

• Uitbreiden / vernieuwen aanbod HeartDays, met nadruk op activiteiten voor leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar

• Afhankelijkheid Fundraise van HeartGolf verlagen naar 50% door meer participatie vanuit particuliere initiatieven. 

• Bekendheid Stichting Heartbeat vergroten door eerder bij de doelgroep onder de aandacht te komen

• Groei aantal vrijwilligers doorzetten en meer activiteiten zelfstandig laten oppakken

• Organiseren extra activiteiten rondom jubileum



FINANCIËN 

Stichting Heartbeat heeft een gezonde liquiditeitspositie. Uitgangspunt bij de begroting is dat we zonder of met minder 
sponsorinkomsten minimaal 3 jaar in staat zijn om aan onze financiële verplichtingen ten aanzien van de HeartVilla’s te 
voldoen. Daarnaast is er een bestemmingsreserve aangelegd voor groot onderhoud aan de HeartVilla’s. 

Het ontbreken van inkomsten in 2020 door Corona heeft aangetoond dat we de exploitatie prima konden voortzetten. De 
vaste lasten voor de HeartVilla’s liepen immers gewoon door. Ook in 2021 was de reguliere inkomstenstroom nog 
verstoord. 



JAARREKENING 
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Handtekening GJS
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VOLG ONS OP

 WWW.STICHTINGHEARTBEAT.NL
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