
•	 Heaveness, succesvol met  450.000 FB volgers

•	 Investeren in de Heaveness app

•	 Eenvoudige deelnemen vanaf € 550,- per aandeel

•	 Beoogde waarde verdubbeling binnen 3 jaar

•	 In het virtuele bos in de app, plant je een boom voor een dierbare

•	 Dit zorgt voor steun en verbinding, wereldwijd

•	 Spaart natuur en dieren

•	 Registratie door de notaris

De onderneemster

Samenvatting businessplan
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Het concept 
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2 Investeringsaanbod

INHOUD
KEEPS MEMORIES ALIVE

INVESTERINGSAANBOD

HEAVENESS

Dit investeringsaanbod omvat informatie 
uit het businessplan van ‘Heaveness’. 
De omschrijvingen, cijfers en aantallen, 
zoals opgenomen, betreffen slechts 
inschattingen. Hier kunnen geen rechten 
aan worden ontleend. Niets van wat is 
opgenomen in deze omschrijving mag dus 
worden geïnterpreteerd als een garantie 
voor onder andere een bepaald rendement 
of resultaat. Let op! U belegt buiten AFM-
toezicht. Geen prospectusplicht voor deze 
activiteit.
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HEAVENESS
Postbus 244
2160 AE Lisse
info@heaveness.com
0031 686 804 700
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INHOUD
KEEPS MEMORIES ALIVE

HEAVENESS
INVESTERINGSAANBOD

Uitgifte aandelen
•	 Aandelen in de Heavenessapp t.w.v. € 550,- per stuk 
•	 Uitgifte van de certificaten door de Notaris
•	 Deelname middels het inzenden van het deelname formulier (bijlage)

Doel van de investering
•	 Voldoen aan ontstane vraag door Corona
•	 Software ontwikkeling voor het optimaliseren en uitbreiden van de app

o Inlog verbeteren
o Uitbreiding functionaliteiten gericht op Corona gevolgen

•	 Uitrol van het marketingplan
o FB advertenties gericht op bereik van de Corona gebieden
o Google Ads (AdWords) / Seo 
o Samenwerking uitvaartbranche
o Samenwerking grote organisaties/stichtingen

                                                                                                            

TOELICHTING INVESTERINGSAANBOD 

Het investeringsaanbod omvat deelname in de Heaveness app middels aandelen, in de vorm van certificaten, ter waarde van 
€ 550,- per stuk. De uitgifte van de certificaten (aandelen) vanuit de StAK van de Holding, vindt plaats door de notaris en zal 
maximaal 1000 aandelen betreffen. 
Om deel te nemen kunt u het bijgevoegde deelname formulier invullen. 
Zonder nadere afstemming is het niet mogelijk meer dan 10 aandelen per natuurlijke of rechtspersoon te investeren.  

•	 7THV Holding B.V. is de moedermaatschappij van Heaveness, opdrachtgever voor het ontwikkelen van de Heaveness app 
en eigenaar van het ip.

•	 7THV Holding B.V. is 100% eigenaar van Heaveness B.V. de exploitatiemaatschappij van de app. 
•	 Het aanbod betreft aandelen in 7THV Holding bv.
•	 De certificaten worden uitgegeven door de Notaris vanuit de StAK (stichting administratie kantoor) van 7THV Holding 

B.V. 
•	 In deze investeringsronde worden er maximaal 1000 aandelen ter waarde van € 550,- per stuk uitgegeven. 
•	 Aktes van oprichting en de administratievoorwaarden van de Holding, exploitatie maatschappij en de

                    StAK, zijn gepubliceerd op www.heaveness.com/investeringsaanbod2020
o Akte van oprichting 7THV Holding B.V.
o Akte van oprichting Heaveness B.V.
o Akte van oprichting StAK 7THV Holding B.V.
o Vaststelling administratievoorwaarden StAK 7THV Holding B.V.
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SAMENVATTING BUSINESSPLAN

 “Begraafplaatsen zijn niet meer van 
deze tijd en plaatsen waar je de as verstrooid hebt, 
zijn vaak lastig om naar terug te keren. Wanneer 
de herdenkplek op een app in je telefoon staat, met 
foto’s en andere herinneringen bijeen, heb je hem 
altijd in je broekzak. Die pak je dan als je een moei-
lijk moment hebt, en je kunt er weer tegenaan. De 
behoefte aan herinnerplekken wordt steeds gro-
ter, kijk maar naar de lantaarntjes en bloemen op 
plaatsen in de berm waar iemand verongelukt is, 
die zie je meer en meer. Deze app is de toekomst.” 
Hein van der Hulst, bollenkweker.

 “Life changing! Het zou zo mooi zijn 
wanneer je de liefde rondom iemand die je verloren 
hebt, kan bundelen met zijn of haar naasten, ook als 
je diegenen tot daarvoor nog niet kende. Samen het 
gemis van de overledene centraal stellen en zo die 
persoon in je omgeving houden. Wanneer je introvert 
bent aangelegd, is een digitale ‘herinnerplaats’ heel 
laagdrempelig. Via een toetsenbord is het veel mak-
kelijker je te uiten dan in het echte leven, waardoor je 
sneller de positieve herinneringen kan pakken. Ik zie 
voor mij, wanneer een stel zwanger is en oma komt te 
overlijden, dat zij, door middel van het plaatsen van 
foto’s van hun kindje, dat dan toch kunnen voorstellen. 
Prachtig!”Raymond van der Tol, occasion specialist 
automotive. 

 “Vorige week liep ik daar dus in het (echte) 
bos. Op zoek naar die ene boom, die plek, waar we de 
as van mijn vader hadden verstrooid. Het was regen-
achtig, koud en ik begon me langzaamaan schuldig te 
voelen dat ik die plek niet meer kon vinden. Toen ik dan 
uiteindelijk bij de juiste boom stond, was er weinig meer 
over van het prachtige gevoel waarmee we hem had-
den achtergelaten. Daar stond ik, nat en koud, maar 
bovenal alleen. Ik zou graag een online plek hebben 
waar ik heen kan gaan, waar ik ook ben en wanneer 
ik wil, onafhankelijk van omstandigheden, om samen 
met mijn familie de herinnering te koesteren en levend 
te houden. Het lijkt me fijn om die plek te kunnen delen, 
om te kunnen zien dat anderen er ook geweest zijn en 
een bloem of leuke anekdote achtergelaten hebben.” 
Henny Jansen, Art Director Lukkien multimedia.

   “Online herdenken is van 
deze tijd. Mij persoonlijk zegt een begraafplaats niet 
zoveel. De resten van mijn geliefde dierbaren zijn 
daar dan wel, maar ik voel daar geen verbinding met 
hen. Mijn dierbaren zitten in mijn hart en liggen niet 
op een begraafplaats. Het denken aan hen gebeurt 
vaak op momenten wanneer ik iets meemaak, als ik 
onderweg, op mijn werk, of thuis ben. Op dat soort 
momenten is het fijn als ik ergens terecht kan. 
Online betekent dat ik met de huidige techniek, waar 
ik ook ben, altijd die herdenkingsplek bij me heb. 
Simone Smits, Executive Assistant.
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Begin 2016 volgde Wilma Mesman, 
onderneemster, een Facebookmaster waarvoor zij 
een FB pagina diende op te richten. Met ervaring 
in zowel de bloemen als uitvaartbranche, wilde zij 
het zichzelf niet makkelijk maken en koos voor het 
laatste, met als thema: ‘Positief herinneren’; op een 
positieve wijze omgaan met het gemis van mensen 
die je ontvallen zijn. Je mist iemand immers het 
meest vanwege de mooie momenten die je samen 
beleefde. Een thema waar een grote behoefte aan 
is, bleek uit de 50.000 (!) volgers die het eerste half 
jaar aansloten. Aanleiding om een oplossing te 
bedenken; het voorliggende concept. Inmiddels 
heeft de FB pagina ‘Heaveness’, 450.000 volgers 
en heeft de pagina een Facebookgroep ‘Signs from 
Heaven’, met 10.000 heel gericht geïnteresseerde 
volgers. 

De sociale omgeving van directe nabestaanden 
heeft, na een uitvaart, gemiddeld gedurende twee 
maanden tijd en aandacht voor de aanverwanten 
en hun rouw. Daarna wordt over het algemeen 
verwacht dat zij overgaan tot de orde van de dag. 
Afscheid nemen van dierbaren en het verwerken 
van verlies, vergt echter veel meer; praten, gezien 
en gehoord worden, aandacht, herinneren, samen 
verdriet delen, mooie momenten terughalen, 
herbeleven. Gemis kan blijven en op ieder 
moment toeslaan, iets dat niet past in onze drukke 
maatschappij. Veel mensen in de omgeving 
van nabestaanden verzwijgen daarom vaak dit 
gevoelige onderwerp, of vermijden de personen 
in kwestie helemaal. Veel nabestaanden richten 
whatsapp groepen op om met de familie of 
vrienden gezamenlijk verdriet en de herinneringen 
te delen. 

Traditionele geloven en religies bieden niet meer 
het comfort waar de huidige tijdsgeest om vraagt. 
Zo worden begraafplaatsen niet als prettige plek 
ervaren, uitstrooiplaatsen zijn vaak een eenmalige 
aangelegenheid en bermmonumentjes worden 
door naasten gecreëerd als uiting aan gemis. 
Steeds meer mensen hebben een vorm van een 
altaartje of meditatieplek thuis, andere dan 
traditionele westerse manieren van geloof en 
verdieping krijgen meer aandacht. 

Missen is persoonlijk, naar keuze alleen of 
gezamenlijk, openbaar wanneer iemand dat wenst, 
op het moment dat iemand daar behoefte aan 
heeft, waar hij of zij zich dan ook bevindt. 
In de brainstormsessies en de marktonderzoeken 
die volgden op het constateren van de 

behoefte, bleek dat geen van de bestaande 
marktinitiatieven hieraan voldeed. Daar waar 
maatschappelijke gebruiken als werken, wonen, 
reizen, liefde tegenwoordig allemaal online 
plaatsvinden, ontbreekt de mogelijkheid om 
aansluitend op een positieve wijze te herinneren. 
Dé tijd voor een digitaal, schaalbaar initiatief dat 
volledig naar eigen wens in te richten is!

Een boom planten ter nagedachtenis aan iemand 
die je mist, is prachtig symbolisch, algemeen 
aanvaard en erkend, maar met veel praktische 
beperkingen en bezwaren. In dit nieuwe concept 
zijn deze obstakels ondervangen:

Een boom planten in een digitale omgeving, een 
virtueel bos, ter nagedachtenis aan de persoon 
die gemist wordt. De boom is naar keuze 
openbaar, besloten of geheim. Leden worden 
uitgenodigd door andere leden of melden zich 
aan om lid te worden. Leden plaatsen berichten 
en foto’s op de tijdlijn bij de boom en plaatsen 
items zoals kaarsjes, lichtjes, foto’s, bloemen 
of andere decoraties in de 3D wereld bij de 
boom, waarna dit ook vermeld staat op de 
tijdlijn. Berichten en items kunnen gewaardeerd 
worden door andere leden middels een hartje 
(like) te plaatsen, of een reactie bij het 
bericht -of de vermelding van een item- te 
schrijven. Gebruikers dragen de herinnerplek 
altijd bij zich op hun smartphone en bezoeken 
deze plek wanneer daar behoefte aan is. 

Het downloaden van de app, het planten van 
een (basis)boom, uitnodigen van leden, gebruik 
van de tijdlijnen, het plaatsen van berichten en 
een aantal items, is gratis. Iedereen kan zonder 
kosten meedoen, niemand wordt buitengesloten. 
Bij aanvang ontvangt iedere gebruiker een 
bundel lichtpuntjes; het in-app betaalmiddel voor 
speciale bomen en items. De lichtpuntjes vult men 
aan door nieuwe te kopen via iTunes, Google Play, 
of de webshop. 

Het concept heeft enorm veel groei- en 
ontwikkelmogelijkheden die gerealiseerd 
kunnen worden. Denk hierbij aan een dierenbos, 
persoonlijke levensmomenten vermelden, 
online events, de waarde van de data en ook de 
visuele mogelijkheden zoals een boom ook een 
monument, Boeddhabeeld, prieel of offerplaats 
kan zijn; en de omgeving naar persoonlijke 
voorkeur ingericht kan worden zoals bijvoorbeeld 
een stadspark, klif of de visualisatie van een 
speciale herinnerplaats (MH17 bos, erevelden 
van de Oorlogsgravenstichting, etc.). aestrunt 
explici psument voluptas ulparit lamendit 
dolorestrum, non por aut di dende nonsectus 
et quatur. Sa ditatur atemquis etur aliquiatio 



HOE WERKT HET?

     H

	 Je vader is pas overleden. Dat troosteloze graf zegt je 
niets, je mist het bijpraten met koffie in de woonkeuken. 
Terwijl je op jullie vertrouwde koffieplek zit, open je de 
app op je smartphone en ga je naar de boom, die je 
zus voor hem geplant heeft. Je kijkt naar de foto’s op 
de tijdlijn bij de boom en ziet dat een jeugdvriend een 
grappige video van vroeger heeft toegevoegd. Het voelt 
alsof je vader het verhaal vertelt. Je schrijft een reactie 
onder de video hoe jij dat moment beleefde. Zo wissel 
je gedachten uit. Je neemt een slok koffie en steekt 
een kaarsje aan onder de boom. Morgen wordt een 
spannende dag, op deze manier is je vader er toch bij. 
Als je de uitslag hebt, deel je die daar meteen met hem. 
Niet openbaar op de tijdlijn, want jullie hebben veel 
geheimen samen. Je post het in een bericht dat alleen 
voor jou (en je vader) zichtbaar is. 

	 Je bent terminaal ziek. Je zoekt samen met je partner en 
kinderen een mooie plaats in het (digitale) bos. Je plant een 
boom en nodigt overige familie en vrienden uit om berichten, 
muziekfragmenten en afbeeldingen op de tijdlijn te zetten 
die jouw leven samenvatten. Zelf doe je dit ook, maar je 
kiest als publicatiemoment speciale data ná je overlijden, 
waarop de achterblijvers dan jouw aanwezigheid voelen. 
Je spreekt teksten in, zodat ze dan je stem nog horen. 

 Je dochter is zwanger van haar eerste kindje, jouw eerste 
kleinkind, dat jou nooit fysiek zal kennen. Dit kindje 
kan straks jouw boom en tijdlijn bezoeken en, door alle 
informatie, alsnog kennis met je maken.

 

Heaveness is een volledig nieuw, social media programma met virtuele beleving. In-app, onafhankelijk van andere programma’s.
De 3D omgeving visualiseert een bos waarin gebruikers bomen planten ter nagedachtenis van overledenen. Bij de boom plaatsen leden van 
desbetreffende boom, lichtjes, bloemen, foto’s en andere decoraties die zij in de shop van de app uitzoeken. 
De boom heeft een tijdlijn waarop leden berichten en foto’s kunnen achterlaten en waarop de toegevoegde items vermeld staan. Bij 
berichten op de tijdlijn kan een hartje/like en een reactie achtergelaten worden. 
In de 3D wereld rondkijkt, verschijnt bij een klik op een item het bericht dat erbij hoort, zoals ook op de tijdlijn zichtbaar is.  Vanaf die plek kan 
de bezoeker ook liken en reageren. 
De privacy van een boom kan de beheerder bepalen: openbaar, besloten of geheim. Leden van een boom kunnen nieuwe leden uitnodigen. 
Bomen verdwijnen nooit, mits verwijderd door de beheerder. Het profiel van de boom heeft een positie voor een ‘bijnaam’ zodat er 
bijvoorbeeld ook ‘Opa’ Jan Jansen kan staan. 
Op speciale data, zoals geboorte en sterfdagen, staat er een melding in het meldingen overzicht en een belletje bij de tab. 
De app is voorzien van zgn. ‘tabs’ onderin het scherm waar een belletje aangeeft in welke tab er activiteiten of meldingen zijn zodat de 
bezoeker rondgeleid wordt. 
In de shop van de app zijn gratis en betaalde items en bomen verkrijgbaar. Afrekenen gebeurt met Lichtpuntjes, het in-app betaalmiddel. 
Deze Lichtpuntjes zijn te koop in de shop en worden afgerekend via Google of iOS.
 
MISSIE
‘Positief herinneren’. 
Mensen in staat stellen om, interactief en positief, in een door henzelf gecreëerde omgeving, hun overledenen te laten voortleven. Hoe, 
waar, wanneer en met wie, zij dat willen. 

VISIE
Het verwerken van rouw en diep verdriet bij het verlies van een dierbare, ombuigen naar positief herinneren en daarmee het fijne gevoel van 
de verloren persoon in het dagelijks leven terugbrengen.

DOEL
In tien jaar, 1% van de inwoners van EU + VS (1.066 mln), binden door terugkerend gebruik van de app, met betaling voor het toevoegen van 
items. 

HET CONCEPT

HOE WERKT HET ?
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The Future of the University:
F E A T U R E D  I I
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CV Wilma Mesman
•	 Wilma Mesman

o 11-12-1970, alleenstaand, geen kinderen  
o Onderneemster sinds studententijd, woont in Noordwijk
o Skiën, natuur, sport
o Gedreven, vasthoudend, in balans, positief, doortastend, onvermoeibaar, nuchter, empathisch, spiritueel, creatief 
o Boegbeeld en innovator NL-sierteeltsector, inspirator voor internationale bloemisten
o Grote ervaring uitvaartbranche

•	 Opleiding: 
o HAS
o HES-CE
o Facebook, master
o Cursussen: online marketing/presenteren/social media webinars/funnelstrategie

•	 Carrière: 
o 1990-2002 ID Unlimited, internationaal evenementenbloemwerkbedrijf 16 fte
o 1994-2002 ID Unlimited, exclusieve bloemenwinkel, 3e van Nederland, 5 fte
o 1990-2010 Projectmatige opdrachten ID Unlimited bv, chronologisch/synchroon:  

Organisatie International Hortifair, 6 jaar - Trendteam NL sierteeltsector, 12 jaar – Bloemwerk presentaties <1500 
toeschouwers wereldwijd, 8 jaar -  PR Bloemenbureau Holland, 19 jaar - Grote multimediaproducties w.o. uitgever 
internationaal bloemenvakblad, 16 jaar - Uitgave 4 boeken betreffende bloemwerk, verspreid over carrière - 
Reorganisatie shows Keukenhof, 2 jaar - Presentaties in diverse tv-programma’s, verspreid over carrière 

o 2012-2016 Art Director Bloemencorso Bollenstreek, 1000 fte vrijwilligers, 4 jaar 
o 2012-2017 Business development uitvaartbranche en sierteeltsector, 5 jaar 
o 2017 Spirituele avonturenroman ‘Dat Klopt’ geschreven (2019 verschenen)
o 2016-2019 FB pagina ‘Heaveness’ 450+k volgers
o 2017-2019 Heaveness, facebookpagina en App concept.

Wilma Mesman, bedenkster van voorliggend concept, een zeer gedreven en vasthoudende onderneemster sinds haar studententijd, 
toen zij in de bloemenbranche startte met ID Unlimited. Zij richtte daarmee specifiek op grootschalig en eventbloemwerk, dat zich in zeer korte 
tijd uitbreidde naar wereldwijde presentaties, marketing, PR activiteiten en het uitgeven van boeken voor de sierteeltsector. 
Mesman werd een boegbeeld voor de branche en stond garant voor innovatieve ideeën en toepassingen, die onder andere naar voren kwamen 
in haar boeken, het trendteam voor de sierteeltsector en het wereldwijde promotiemagazine voor Bloemenbureau Holland dat zij zestien jaar 
produceerde.  

De grootschalige bedrijfsactiviteiten en de winkel van ID Unlimited verkocht Mesman in 2002. Zij behield de naam om projectmatig verder te 
gaan, en zich te richten op de ontwikkeling van vernieuwende concepten, voor zowel de bloemen als uitvaartbranche. Van 2010 tot 2015 werd zij 
getroffen door ziekte, waarvan specialisten jarenlang de oorzaak niet konden vinden. Begin 2016 werd als oorzaak koolmonoxide-lekkage door 
de (goed onderhouden) cv-ketel ontdekt, waaraan Mesman jarenlang in wisselende hoeveelheden is blootgesteld. De ziekte beperkte haar en 
zorgde ervoor dat ze gedurende die jaren minder belastende opdrachten kon aannemen. Mesman’s levenslust en werkdrift namen begin 2016, 
tijdens de periode van herstel, alweer een zodanige vlucht, dat zij absoluut geen social media ontwikkelingen meer wilde missen. Dat resulteerde 
in deelname aan een Facebookmaster, die opgevolgd werd door diverse verdiepingscursussen in online marketing rondom social media. Begin 
2017, schreef Mesman, ‘tussendoor’ als creatieve uitspatting, de spirituele roman ‘Dat klopt’ en gaf deze in 2019 succesvol uit. 

Inmiddels heeft de in 2016 gestarte FB pagina ‘Heaveness’ 450.000 volgers en geldt Mesman opnieuw als autoriteit op haar gebied. 

De ONDERNEEMSTER
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