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VOORWOORD 
 
Hierbij wordt aan het bestuur van “de Stichting Wensenfonds Swetterhage” het jaarverslag 
over 2020 aangeboden. 
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1 ALGEMEEN 

Het wensenfonds heeft een jaar met onverwachte gebeurtenissen achter de rug. De verbroken 
verhouding tussen de RvB en het bestuur van het WF is opgeklaard en hernieuwd.  
Tijdens de eerste vergadering was een nieuwe aspirant bestuurslid aanwezig Mevr. Anne-Marie 
Burger Bakker. Zij wilde zich eerst verdiepen in de werkwijze en doeltellingen van het WF 
voordat zij tot het bestuur wilde toetreden. Na afloop van de vergadering stelde zij hierover een 
goed gevoel te hebben en treed per direct toe tot het bestuur. 

In het voorjaar kregen we de eerste berichten van de besmettingen door het coronavirus.  
Dit resulteerde al snel in een complete lock-down waarbij geheel Swetterhage in quarantaine 
werd gezet. Al de voorzieningen werden gesloten, de cliënten moesten in de woningen blijven 
en mondkapjes dragen om besmetting te voorkomen. Dit leidde tot spanningen en verveling. 
Het WF heeft geprobeerd hierop in te spelen door bij de woningen fruitmanden te laten 
bezorgen zodat er toch wat extra afleiding was. Dit was maar een tijdelijk actie want het Corona 
virus heeft ons het hele jaar beziggehouden en iedereen in zijn beweging beperkt.  
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5 maal vergaderd. 
 
 
2  BESTUUR 

Het bestuur van de Stichting werd in 2020 vertegenwoordigd door: 

De heer    J.A. van der Steen   Voorzitter  
De heer     J.A.C. Kosmeijer   Secretaris 
Mevrouw    A.M. van der Meer- de Jong  Penningmeester 
De heer    W. Verheij    Bestuurslid 
Mevrouw    A-M. Burger    Bestuurslid 
 
 

3   Goedgekeurde aanvragen 

Gedurende het jaar zijn er 11 aanvragen ingediend. 
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De goedgekeurde aanvragen over 2020 en hun financiële bijdrage zijn: 

 Bijdrage Swetterhage-tv 2020  € 13.200,- 
 Kortingskaartenregeling Blijdorp  €      310,- 
 Zomerfeest 2020     € 11.000,- 
 Kerstreis 2020     €    2.105,- 
 Activiteiten in 2020    €    2.500,- 
 Kortingspassen Avifauna      €           -       passen bestaan niet meer. 
 Speeltoestellen de Beukennoot.   € 12.200,- 
 Vrijwilligersfeest 2020  voor 50% €   1.000,-    
 Tovertafel Roodbont weide  € 10.200,- 

 Totaal toekenningen € 52.515,-  
  
 
Afgewezen projecten:   
 Led-paneel douches.   Behoort o.i. tot de infrastructuur van de woningen.   
 Slaaprobot Sonos    Experimenteel werking nog niet bewezen.  
 
Door de Corona uitbraak konden een aantal activiteiten niet plaats vinden.  
De toegezegde financiële bijdrage voor die activiteiten zijn of vervallen of zijn bijgesteld.  
De verantwoording hiervan is te lezen in het Financiële Jaarverslag 2020.  
 
Doordat de bouw van het Hundertwasser gebouw niet door iedereen gedragen werd en het 
inzamelen van de financiële bijdragen moeizaam verliep heeft de RvB uiteindelijk besloten het 
project te stoppen. Het oorspronkelijke project om een kinderboerderij op die plaats te bouwen 
wordt weer actueel. Het WF had hiervoor in her verleden al een reservering gemaakt van  
€ 100.000, -. De reservering zal nu in overleg gebruikt worden voor een kinderboerderij. 
 
 
4  Overleg WF en RvB Swetterhage 

Na het gedwongen vertrek van een lid van de RvB in 2019 is de relatie tussen de RvB en het 
WF sterk verbeterd. Het WF heeft nu 2 x per jaar overleg met de Leden van de RvB.  
Tijdens dit overleg worden de door de RvB verzamelde en voorgeselecteerde wensen 
voorgelegd aan het WF. Aansluitend beoordeelt het WF de aanvragen op wenselijkheid en 
bepaald de hoogte van de bijdrage. Over de uitslag wordt de RvB door het WF in kennis gesteld. 
 
 
 
5   BIJZONDERE GIFTEN. 
Dit jaar zijn er geen bijzondere giften ontvangen. 
 
 
 
6   DE JAARLIJKSE DONATEURSBRIEF. 

Door gebrek aan informatie was er meer inspanning nodig dan voorgaande jaren om de 
donateursbrief te verzenden.  De ontvangen donaties te weten € 11.848,50 vallen tegen.  
Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle betrokken rechtbanken aan de bewindvoerders van de  
Swetterhage bewoners, een machtiging hebben gegeven om aan het WF te schenken.  
Na het onvrijwillige vertrek in 2019 van een lid van de RvB is het nu ook duidelijk geworden 
dat deze persoon de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van zo’n machtiging had 



- 4 - 
 

geblokkeerd. De goede samenwerking tussen de betrokken bewindvoerder, de Gemiva-SVG en 
het bestuur van het WF hebben ertoe geleid dat sommige rechtbanken de bewindvoerder hebben 
gemachtigd en er weer aan het WF mag worden gedoneerd. In maart 2021 zal hierover nog een 
gesprek plaatsvinden op de rechtbank Leiden. 
 
 
 
7   FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2020 
Het bestuur heeft de financiële jaarstukken over het jaar 2020 gecontroleerd en in orde 
bevonden.  De controle is verricht door de kascontrole commissie waarin de penningmeester 
geen zitting had. De penningmeester heeft er veel extra werk aan gehad en er is haar met alle 
lof decharge verleend.  Het bestuur heeft besloten dat de financiële jaarstukken op de website 
gepubliceerd zullen worden in de stijl die tot op heden is gebruikt voor publicatie. 
De stukken zijn hierdoor beter leesbaar en begrijpelijk. 
 
 
  
8  NAAMSBEKENDHEID  WF 
Het vergroten van de naamsbekendheid van het WF hopen we het aantal donateurs te vergroten 
en de bereidheid om te doneren dit is nodig om grotere financiële opbrengst te genereren  
Hierdoor zal het mogelijk zijn om ook in de toekomst meer grote en kleine wensen te realiseren. 
De naamsbekendheid is nodig om enerzijds aan bewoners en bezoekers van Swetterhage te 
laten zien wat er met hun bijdrage is gebeurd en anderzijds om buitenstaanders en bedrijven die 
nog geen donateur zijn ertoe aan te sporen dit wel te worden.  
Het bestuur heeft aan het bestuurslid Anne Marie Burger de opdracht meegegeven om met een 
plan te komen hoe dit uitgevoerd kan worden. 
 
Ook op de gerealiseerde projecten zal een gedenkplaat worden aangebracht die aangeeft dat 
de bijdrage van het WF  de uitvoering mogelijk heeft gemaakt. 
 
De folder van het wensenfonds is aangepast evenals de verwijzingen op de website van Gemiva-
SVR. Hierbij is veel hulp ontvangen van de communicatie medewerkster van Gemiva. Ook is 
afgesproken dat de folders als info op een zichtbare plaats in de woningen geplaatst zullen 
worden in een (grijpveilig) folderbakje. 
 
 
9  VERWACHTINGEN 2021 t/m 2022 
De leiding van Swetterhage heeft vroeger al eens kenbaar gemaakt, dat er na het gereedkomen 
van de nieuwbouw van Swetterhage er een verzoek zal komen tot de terugkeer van de 
kinderboerderij met dierenverblijven, een werkruimte en een werkschuur voor de bewoners. 
Het wensenfonds had hiervoor een reservering gemaakt van maximaal € 100.000. 
 
 
 
10  TENSLOTTE 

Het Huishoudelijk reglement en het Algemeen beleidsplan van het WF zijn beiden bijgewerkt. 
Het bestuur zal ook in 2021 streven naar een verdere uitbreiding van het bestuur en zich inzetten 
om zoveel mogelijk wensen voor de bewoners van Swetterhage te vervullen.  
Het vergroten van de naamsbekendheid en het aantal donateurs alsmede het bewaken van de 
zelfstandigheid van het WF blijven speerpunten.  
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Net zoals in voorgaande jaren zal het bestuur van de Stichting Wensenfonds Swetterhage zich weer 
geheel belangeloos inzetten. 
 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Wensenfonds Swetterhage 
 
 
 
J.A. v.d. Steen, voorzitter    J.A.C. Kosmeijer, secretaris 
 


