FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING WENSENFONDS SWETTERHAGE
BALANS
&
RESULTATENREKENING
2016
Wensenfonds 2016

L.S.
Hierbij gelieve U aan te treffen de balans en resultatenrekening over het boekjaar 2016.
BESTUUR
In 2016 is mevrouw v.d. Clooster - Ignatius afgetreden en is mevrouw v.d. Meer - de Jong als algemeen bestuurslid
toegetreden tot het bestuur.
EFFECTEN
In 2016 hebben wij ons obligatie bezit in eerste instantie uitgebreid met 10.000 stuks 7½% Nederland, en aan het eind
van het jaar 12000 stuks 7½% verminderd om de toegezegde verstrekkingen te financieren.
TOEZEGGINGEN VERSTREKKINGEN OP TERMIJN
Het bestuur van de Stichting Wensenfonds heeft besloten de uitzendingen van de
Swetterhage TV t/m 2017 te blijven steunen met € 12.000 per jaar en tevens de service en onderhoudskosten voor de
tovertafel geschonken aan AC de Geer voor de jaren 2017, 2018 en 2019 met € 339.30 voor drie jaar.
Van het management hebben wij een overzicht ontvangen van een aantal wensen om te realiseren in de periode 2016
t/m 2018 welke een bedrag van € 187.000 te boven gaan en welke in 2017/2018 verder worden geconcretiseerd.
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VERSTREKKINGEN
In 2016 zijn door de Stichting navolgende verstrekkingen gerealiseerd:
De ondersteuning van de Swet .TV
Bewoners recreatie en ontspanning.
Het zomerfeest.
Toegangskaarten voor diergaarde Blijdorp en Avifauna.
De kerstreis.
Rolstoelfiets.
Tovertafel voor AC de Geer.
Foto boodschappenmapjes AC Westeinder.*
Tandemfiets AC Westeinder.
Aanvulling Apparatuur snoezelkamer Zwartbontweide woning 10 en 12.
Trampoline Jakweide 105 / 106 / 107.

Totaal bedrag van de verstrekkingen:

€ 39.853,15

Opmerking *
Doordat de aangevraagde fotoboodschappen mapjes in 2016 nog niet zijn geleverd ( €1536.60) is de realisatie
doorgeschoven naar 2017.

ANBI
Het financiële overzicht 2016 wordt vermeld op de website van de Stichting Wensenfonds Swetterhage.
www.gemiva-svg.nl/wensenfonds
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DONATIES
Zoals bekend ontvangen wij de bijdragen aan het Wensenfonds uit een tweetal bronnen.
Dit zijn de bijdragen van de ouders /familie en belangenbehartigers waarbij de grote donaties apart worden vermeld,
en ten tweede van onze bewoners zelf.
Doordat in 2016 het bewindvoerderschap van de bewoners die onder bewind stonden van de SBBG is overgedragen
naar een onafhankelijke bewindvoerder is voor de donatie van deze bewoners nog geen toestemming verleent
waardoor de bewonersbijdrage fors minder is.
AANVRAGEN VOOR VERSTREKKINGEN
Voor 2017 zijn nog geen aanvragen ingediend.
RESULTAAT 2016
In 2016 zijn de wensen voor een totaalbedrag van € 39.853,15 gerealiseerd.
Doordat de bewoner donaties in 2016 zijn achtergebleven was het noodzakelijk obligaties te verkopen om de realisatie
van de wensen te financieren.
Het vermogen is daardoor afgenomen met een bedrag van € 8.378,00.
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VERKLARING
Hierbij verklaren ondergetekenden, bestuursleden van de Stichting Wensenfonds SWETTERHAGE de financiële
jaarstukken, zijnde de bankbescheiden, rekeningen en het jaarverslag 2016 te hebben gecontroleerd en in orde
bevonden.
Zoeterwoude, 22 februari 2017
Naam en functie in blokletters: A. V.D.MEER – DE JONG, Bestuurder
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W. VERHEIJ, Bestuurder
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