Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Wensenfonds Swetterhage

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 6 7 8 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Blankaartweg 2 2381 AD Zoeterwoude

Telefoonnummer

0 7 1 5 8 0 6 1 0 0

E-mailadres

wensenfonds.swetterhage@gmail.com

Website (*)

www.gemiva-svg.nl/wensenfonds

RSIN (**)

8 0 4 0 4 2 4 8 2

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.A.van der Steen

Secretaris

J.A.C. Kosmeijer

Penningmeester

A.M. van der Meer - de Jong

Algemeen bestuurslid

W. Verheij

Algemeen bestuurslid

A-M Burger

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van de stichting is het financieel mogelijk maken van activiteiten
waarmee de levensvreugde van zoveel mogelijk bewoners (320) van Swetterhage
wordt verhoogd en waarvoor het Rijk en Gemeenten geen geld ter beschikking stellen.
Swetterhage is een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke
beperking en maakt deel uit van de Gemiva-SVG groep.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het bijhouden van een bestand van
bekende donateurs, werven van nieuwe donateurs, inzamelen van geld, vergroten van
de naamsbekendheid van het fonds, overleggen met de leiding van Swetterhage over
de bij hen ingediende wensen voor de bewoners, 6 x per jaar vergaderen over onder
andere het besluit om een wens al dan niet financieel te honoreren en het opstellen
van notulen en jaarverslagen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Middels het 1 x per jaar verzenden van ongeveer 450 zogenaamde "donateurs
brieven", spontane éénmalige giften, legaten, en de rente op, de van tijdelijk niet
benodigd geld op de bank, aangekochte obligaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Bewoners, begeleiders, leidinggevenden dienen een wens in bij de Raad van Bestuur
RvB) van de Gemiva-SVG. Die keurt de aanvraag al dan niet goed en stuurt
goedgekeurde en door de regiodirecteur Swetterhage ondertekende aanvragen door
naar de stichting. Bestuur en RvB bespreken de aanvragen. In bestuursvergaderingen
worden de besluiten genomen over het al dan niet honoreren van de wens.
Gehonoreerde wensen die bijna ieder jaar terugkeren zijn bijvoorbeeld evenementen
op Swetterhage zoals het zomerfeest, de kerstreis, kortingskaarten voor Blijdorp en
Avifauna en Swet TV. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld duofietsen, speeltoestellen en
tovertafels gefinancierd. Van het tijdelijk overtollig banksaldo zijn obligaties aangekocht
en die zullen worden verkocht zodra het banksaldo niet meer toereikend is om goed
gekeurde wensen te financieren.

www.gemiva-svg.nl/wensenfonds

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van het bestuur ontvangen geen loon, presentiegeld, onkostenvergoeding of
wat voor vergoeding dan ook.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Ondanks Corona is er in 2020 4x vergaderd waarvan 2 x met de RvB. Er zijn 9
aanvragen voor het doen van een bijdrage goedgekeurd en 2 zijn er afgewezen. Een
zitting op de rechtbank Leiden over het hervatten van de jaarlijkse schenking aan de
stichting door bewoners van Swetterhage die onder bewind staan is bijgewoond. Het
niet automatisch voortzetten van deze schenkingen is het gevolg van de overgang van
de ene naar een andere bewindvoerder. Er is een concept plan opgesteld om het
aantal donateurs te verhogen. De jaarlijkse donateursbrief is verzonden. Jaarverslagen
en het algemeen beleidsplan zijn opgemaakt enz.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

170.674

€

182.303

Liquide middelen

€

43.020

€

38.200

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

213.694

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

220.503

+
€

€

+
€

€

213.694

+

220.503

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

11.849

€

Financiële baten

€

10.950

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

11.849

+

€

+
0

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

22.799

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

11.628

Overige lasten

€

2.207

Som van de lasten

€

29.607

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-6.808

€

0

€

15.772

0

€

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

A. Overige baten: 71/2 % rente op obligaties. Nominale waarde 146.000
B. Verstrekte giften: aan Swetterhage gedane giften voor de aanschaf van
speeltoestellen, kortingskaarten Blijdorp, fruit en het mogelijk maken van Swet TV.
C. Financiële lasten: Betreft het koersverlies op de obligaties.
D. Overige lasten: Bestaan uit bankkosten, porto, drukwerk, bloemen en KvK

www.gemiva-svg.nl/wensenfonds

Open

