NIEUWSBRIEF STICHTING WENSDROOM MOERDIJK (augustus 2018).

De vorige nieuwsbrief is al weer van ruim een jaar gelden. Hoog tijd dus voor een
update. Het kalenderjaar 2017 is inmiddels financieel afgesloten en de door de
accountant opgestelde jaarrekening staat weer op de website. Afgelopen jaar is het
eigen vermogen van de Stichting kleiner geworden, de reden daarvoor is met name
dat in 2017 veel wensen zijn vervuld. Dat was nog een uitloop van de paasactie die
we hadden opgezet. De vele reacties daarop hebben ons eigenlijk overvallen, de
verwerking van alle wensen die daaruit zijn voortgekomen heeft veel tijd en energie
gekost voor de “veldwerkers” Ria en Corrie. Het “nadeel” van zo’n actie is dat los van
het aantal verzoeken wat binnen komt er ook een aantal verzoeken bij zitten die
buiten het doel van de stichting vallen. Soms is dat duidelijk, maar soms zit een
verzoek op het randje en is er binnen het bestuur de nodige discussie of een verzoek
wel of niet binnen de grenzen van het doel van de stichting valt. Op zich is daar
natuurlijk niets mis mee, het houdt het bestuur scherp. De paasactie was dus
eigenlijk een groot succes, wij hebben er wel van geleerd dat de opzet anders moet,
zodat de respons meer gespreid wordt.

Ik noemde net al de website. Deze is geheel vernieuwd! Het is zeker de moeite om
weer eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. De site en ook het bijhouden
daarvan was best een probleem voor het bestuur. Om de kosten laag te houden is
altijd gebruik gemaakt van de welwillende medewerking van vrijwilligers, maar het
nadeel daarvan is dat vrijwilligers hun prioriteiten ook wel eens moeten verleggen en
de site van Stichting Wensdroom Moerdijk op de achtergrond raakte en als dan een
nieuwe vrijwilliger werd gevonden weet die weer niet wat de eerdere vrijwilliger
precies heeft gedaan. Daarom is voor de vernieuwde site gebruik gemaakt van de
professionele maar wel gesponsorde bijdrage van GCTsystems (Marlies Godschalk).
Met de nieuwe site zijn ook de koppelingen met de sociale media gemaakt met als
resultaat dat de Stichting Wensdroom Moerdijk beter vindbaar is. Het resultaat mag
er naar ons idee wel wezen. Het ziet er modern, fris en professioneel uit. Marlies
bedankt voor al je inspanningen.

Ondanks het resultaat van de paasactie blijft het bestuur zoeken naar meer ingangen
om de uiteindelijke doelgroep te kunnen bereiken en een meer constante stroom van
wensen te krijgen. Dat blijft een zorg.
Wat nieuw is in 2018 is de AVG waar wij als stichting rekening mee moeten houden.
Nu waren wij altijd al zorgvuldig met betrekking tot de privacy van de aanvragers van
een wens, nu is dat ook uitdrukkelijk wettelijk vastgelegd. Aan de site zal op korte
termijn een privacyverklaring worden toegevoegd. Overigens is de indruk van het
bestuur dat alle instanties waar wij contact mee hebben en die mensen die tot onze
doelgroep behoren in hun klantenkring hebben terecht altijd al erg zorgvuldig met de
privacy van hun klanten omgingen. Wellicht zullen zij met de AVG nog voorzichtiger
worden wat voor onze stichting lastig kan zijn. Wij zullen als bestuur onze doelgroep
zelf moeten zien te bereiken.

In 2017 zijn de volgende wensen vervuld:
-

Aanpassen tuin;
Bloemengroet meerdere personen (gevolg paasactie);
Boottocht grote groep personen uit Willemstad;
Verwendag voor een jonge vrouw;
Bloemen voor een persoon als hart onder de riem (wens viel buiten
doelgroep);
Boottocht groep personen;
Bijdrage tovertafels;
Bezoek Lion King in Circus Theater (i.s.m. St Ambulancehulp);
Schilderen/behangen woning;
Bakfiets t.b.v. kind met ernstige beperking;
Bijdrage wedstrijdwheeler;
Speciale telefoon slechtziende.

Wij blijven ons inzetten voor het goede doel!!

