
Hoofdlijnen actuele beleidsplan (2019 – 2022) 

 

Doelstelling en het actuele beleid 

Different biedt hulp aan mensen met problemen op het gebied van relaties en de ontwikkeling van de 

seksuele identiteit en geeft voorlichting over thema’s die betrekking hebben op vraagstukken rondom 

de seksuele identiteit. 

Werkzaamheden van de instelling  

Different biedt hulp en begeleiding aan mensen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens 

en daar hulp bij zoeken. Ons uitgangspunt: ieder mens is uniek en waardevol in Gods ogen. 

Daarnaast begeleiden we ook familieleden als daar behoefte aan is en geven we lezingen en 

cursussen. In de hulp vinden we zorgvuldigheid, respect en deskundigheid belangrijk. De missie van 

THDV ‘Zie Jezus, leef vrij’ geldt ook voor Different. Het is onze passie om Jezus zichtbaar te maken 

en mensen te helpen om te ontdekken wat het betekent om vrij te zijn. In 1855 is Jan de Liefde 

begonnen met THDV. Hij kon de armoede in de Jordaan in Amsterdam niet meer aan zien. Met onder 

zijn ene arm de bijbel en onder zijn ander arm een brood trok hij de wijk in om te helpen. Brood en 

Bijbel zijn nog steeds de pijlers van THDV. Het zit in ons DNA om mensen te helpen in moeilijk 

omstandigheden. 

 

Wijze waarop de fondsen worden geworven 

De fondsen van de stichting bestaan uit giften en incidentele overige baten. Giften komen binnen 

vanuit mensen en organisaties die ons al lang steunen. Er wordt niet actief geworven voor het werk.  

 

Wijze waarop de fondsen en vermogen worden beheerd 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de wijze waarop het vermogen wordt beheerd. 

Het vermogen staat risicoloos op een bankrekening. Meer informatie daarover staat ook in onze 

jaarrekening.  

 

 

 



Wijze waarop de fondsen en vermogen worden beheerd 

Het vermogen wordt aangewend voor de realisatie voor de missie. De grootste kostenpost bestaat uit 

inhuur personeel en huisvesting.  

 

Actueel verslag van de activiteiten 

Een verslag van de activiteiten is beknopt opgenomen in de jaarrekening. De activiteiten in het 

afgelopen jaar bestaan uit de uitoefening van de eerdergenoemde werkzaamheden. In 2019 is er 

tevens veel aandacht geweest voor de beleidsmatige kant van het werk.   




