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Algemeen Beleidsplan 2022 

Ook dit jaar zet  de onafhankelijke Stichting Wensenfonds Swetterhage  zich in 
om zoveel mogelijk wensen van bewoners van Swetterhage te vervullen en 
hiervoor  de benodigde middelen in te zamelen. 

De naamsbekendheid van het fonds wordt vergroot en de onafhankelijkheid 
gewaarborgd.  

In overleg met de Gemiva-SVG wordt onderzocht hoe het aantal donateurs kan 
worden uitgebreid.  

De leden van het bestuur ontvangen geen loon, onkostenvergoeding of 
bevoordeling in welke voor vorm dan ook. 
Het bestuur werft kandidaat bestuursleden . 

De doelstelling 

De doelstelling van de stichting is het financieel mogelijk maken van activiteiten 
waarmee  de levensvreugde van zoveel mogelijk bewoners van Swetterhage 
wordt verhoogd en waarvoor de overheid geen geld ter beschikking stelt. 

Swetterhage is een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een 
verstandelijke beperking en heeft ruim 340 bewoners. Swetterhage maakt deel 
uit van de Gemiva-SVG Groep. 

 

Uitvoering beleid 

- Als bewoners, begeleiders, leidinggevenden of vrijwilligers een wens hebben 
maar niet de middelen om die te realiseren dan kunnen zij een verzoek om 
een bijdrage van het Wensenfonds indienen. 

- Het verzoek wordt met een volledig ingevuld aanvraagformulier  ingediend 
bij de RvB (Raad van Bestuur) van de Gemiva-SVG.  
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- De RvB beoordeelt de  aanvraag onder andere op wenselijkheid binnen de 
leefgemeenschap van Swetterhage en keurt het verzoek al dan niet goed. 

- De RvB stuurt de goedgekeurde aanvragen 2 keer per jaar door naar het 
bestuur van het Wensenfonds waarna deze tijdens gemeenschappelijke 
overleggen worden besproken. 

- Het bestuur van het Wensenfonds toetst de aanvraag en besluit alleen tot 
honorering als met de bijdrage de levensvreugde van een zo groot mogelijke 
groep bewoners kan worden verhoogd en de benodigde financiële middelen 
daarvoor aanwezig zijn. 

- De besluitvorming gebeurt tijdens een besloten bestuursvergadering en bij 
meerderheid van stemmen. 

- Donateurs worden met de jaarlijkse brief, waarin om een bijdrage wordt 
gevraagd, geïnformeerd over de wensen die het afgelopen jaar zijn 
gerealiseerd. 

- Onderzocht wordt hoe de financiële middelen kunnen worden verhoogd. 
Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan bewoners die onder 
curatele of bewind zijn gesteld.   

- De leden van het bestuur zullen bij iedere gelegenheid die zich voordoet de 
naamsbekendheid van het Wensenfonds en de door haar gerealiseerde 
wensen zo vaak als mogelijk onder de aandacht brengen. 

- Het bestuur zal erop toezien dat op gerealiseerde wensen kenbaar wordt 
gemaakt dat deze mede door een bijdrage van het Wensenfonds mogelijk zijn 
gemaakt.  
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