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L.S. 
 
Hierbij gelieve U aan te treffen de balans en resultatenrekening over het boekjaar 2014. 
 
EFFECTEN 
In 2014 hebben wij ons obligatie bezit uitgebreid met 10.000 stuks 7½% Nederland 
 
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 
 
VERSTREKKINGEN  
In 2014 hebben wij verstrekkingen kunnen realiseren tot een totaalbedrag van € 19.500 
en wel voor: 
De ondersteuning van de Swet .TV    
Het zomerfeest. 
De diverse ontspannings activiteiten 
Toegangskaarten voor diergaarde Blijdorp 
De kerstreis    
 
 
ANBI 
Het financiële overzicht wordt vermeld op de web-site van de Stichting Wensenfonds Swetterhage. 
 
PRIVACY 
Door de wet bescherming persoonsgegevens is het voor onze Stichting niet meer mogelijk het adressen bestand up to 
date te houden. Met de gemiva-SVG worden hierover nadere afspraken gemaakt. 
 



 

Wensenfonds 2014 
 

DONATIES  
Zoals bekend ontvangen wij de bijdragen aan het Wensenfonds uit een tweetal bronnen.  
Dit zijn de bijdragen van de ouders /belangenbehartigers waarbij de grote donaties apart moeten worden vermeld. 
Ten tweede bedragen van onze bewoners zelf, te weten 
   A. Indien ouders / belangenbehartigers ,daar een schriftelijke toestemming voor hebben  
        gegeven.  
   B. Via de SBBG indien deze stichting als bewindvoerder optreedt of op schriftelijke  
        verzoek van de ouders / belangenbehartigers. 
Door een brief die namens de SBBG is uitgegaan met betrekking tot de bijdrage van de bewoners die onder de SBBG 
vallen is beroering ontstaan waarover in 2015 met de Gemiva-SVG en SBBG nadere afspraken worden gemaakt. 
 
AANVRAGEN VOOR VERSTREKKINGEN 
Voor 2015 zijn nog geen aanvragen ingediend. 
 
RESULTAAT 2014 
Gezien de gebruikelijke aangevraagde verstrekking waarbij geen nieuwe grote aanvragen zijn gedaan is ons 
vermogen toegenomen met een bedrag van € 38.809. 
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VERKLARING 

 
Hierbij verklaren ondergetekenden, bestuursleden van de Stichting Wensenfonds SWETTERHAGE de financiële 
jaarstukken, zijnde de bankbescheiden, rekeningen en het jaarverslag 2014 te hebben gecontroleerd en in orde 
bevonden. 
 
Zoeterwoude, april 2015 
 
Naam en functie in blokletters: 


