NIEUWSBRIEF STICHTING WENSDROOM MOERDIJK (april 2017).

Er is weer al ruim een jaar verstreken sinds de laatste nieuwsbrief. Het kalenderjaar 2016 ligt
weer al ruim achter ons. In het bestuur van de Stichting Wensdroom hebben geen
veranderingen plaatsgevonden. Dankzij de belangeloze medewerking van
Accountantskantoor Goorden Huysmans is de jaarrekening 2016 inmiddels opgesteld en
vastgesteld en is deze op de website van de Stichting geplaatst. Dat is een van de
voorwaarden waar de stichting aan moet voldoen in verband met de ANBI status. Uit de
jaarrekening van de Stichting blijkt dat de financiële positie van de Stichting ten opzichte van
het jaar 2015 weer sterker is geworden. De reden daarvoor is niet dat geen wensen zijn
uitgevoerd, maar er zijn gelukkig nog steeds veel instanties en mensen die het werk van de
Stichting een warm hart toedragen, vertrouwen hebben in het bestuur en daarom bereid zijn
te doneren. Waar wij als bestuur best trots op zijn is dat we de kosten tot een minimum
weten te beperken (2016: € 39,-) zodat alle donaties ten goede komen aan het goede doel.
Het totaal bedrag aan ontvangen giften in 2016 bedroeg maar liefst € 24.236,- Daarin is
begrepen de donatie van Rotaryclub Zevenbergen e.o. die in de vorige nieuwsbrief al was
aangekondigd. Aan het vervullen van wensen is totaal uitgegeven € 16.174,-. Voor dat
bedrag zijn zeven wensen uitgevoerd, waarbij dan wel opgemerkt moet worden dat een
wens een relatief groot beslag legde op de uitgaven, namelijk de aanschaf van een
rolstoelfiets. Bij dat soort grote investeringen wordt het bedrag in een keer verantwoord als
uitgave, maar wordt met betrokkenen in dat soort situaties een bruikleenovereenkomst
gesloten, waarbij wordt afgesproken dat het object eigendom blijft van de Stichting en het
object in de afgesproken situaties weer terugkomt bij de Stichting zodat eventueel anderen
geholpen kunnen worden of de restwaarde weer terugvloeit naar de Stichting. Overigens is
de aankoop en het beschikbaar stellen van de rolstoelfiets mogelijk gemaakt door de
welwillende medewerking van derden. Er zijn gelukkig heel veel mensen die meedenken en
meewerken voor het doel van de Stichting en dat maakt het werken voor de Stichting zo
leuk. De betrokkenen willen liever geen naamsvermelding, maar als zij dit lezen: namens de
mensen die wij hebben kunnen helpen, hartelijk dank!!
In 2016 zijn ook de volgende wensen nog uitgevoerd:
-

Een reis naar Londen voor een visueel ernstig gehandicapte jongen wiens situatie
slechter zou worden Hij wilde nog graag de Big Ben zien
Een bezoek aan de Body Guard;
Een wens voor kleding;
Een wens voor het onderhoudsvriendelijk maken van een tuintje;
Een bijdrage voor het realiseren van een wens voor het groter maken van een terras
voor een meervoudig beperkt meisje zodat zij wat meer leefruimte kreeg

Gezien de financiële positie van de Stichting is ook in eerdere nieuwsbrieven al opgemerkt
dat we graag meer wensen in behandeling zouden willen nemen. Wij proberen bij
organisaties die vaak contact moeten hebben met personen die tot de doelgroep voor het
werk van de Stichting behoren, zoals Gemeente en wijkzorg, het werk en de mogelijkheden
van de Stichting onder de aandacht te brengen. Uiteraard moet daarbij de privacy van
personen die mogelijk geholpen kunnen worden gewaarborgd worden.
Op facebook is dankzij Marjolein een nieuwe fotocollage geplaatst. Voor het Bestuur blijft het
bijhouden van de internetsite een probleem. Wij hebben geen mensen in het bestuur die
daar echt handig in zijn, dus als er mensen zijn die dit lezen die handig zijn met sites en het
werk van de Stichting willen ondersteunen, wij houden ons aanbevolen. De bedoeling is dat
de site enkele malen per jaar wordt bijgewerkt, dus veel werk is het niet.
Begin 2017 is door de creatieve inbreng van Renske Reniers het idee geopperd een
Paasaktie op te zetten, niet met het doel fondsen te werven maar juist om meer wensen te
ontvangen. Een ander aandachtspunt voor het bestuur is of het in de statuten van de
Stichting verankerde doel misschien iets ruimer geformuleerd kan worden, zodat meer
wensen voor vervulling in aanmerking komen. We hebben besloten eerst het resultaat van
de Paasaktie af te wachten. Over de uitvoering en het resultaat van de Paasaktie zullen wij u
in een volgende nieuwsbrief informeren.

