
 

 

 

 

 

Algemeen beleidsplan 2015 

Het beleid van de onafhankelijke Stichting Wensenfonds Swetterhage is ook dit jaar weer 

uitsluitend gericht op het realiseren van de doelstelling en het inzamelen van de daarvoor 

benodigde middelen.  

De doelstelling 

De doelstelling van de stichting is het financieel mogelijk maken van activiteiten waardoor  

de levensvreugde van zoveel mogelijk bewoners van Swetterhage wordt verhoogd en 

waarvoor het Rijk en Gemeenten geen geld ter beschikking stellen. 

Swetterhage is een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke 

beperking en heeft ongeveer 300 bewoners. Swetterhage maakt deel uit van de Gemiva-SVG 

Groep. 

Uitvoering beleid 

Bij de uitvoering van het beleid wordt de volgende procedure gevolgd.  

- Als bewoners, begeleiders, leidinggevenden of vrijwilligers een wens, maar niet de 

middelen hebben om die te realiseren, dan kunnen zij een verzoek om een bijdrage van 

het Wensenfonds indienen bij de regiodirecteur van Swetterhage of zijn plaatsvervanger. 

- Het verzoek dient middels een volledig ingevuld aanvraagformulier en voorzien van een 

begroting en offertes te worden ingediend bij de coördinator vrijwilligerswerk van de 

Gemiva-SVG Groep. Het aanvraagformulier is bij hem verkrijgbaar.  

- De regiodirecteur of zijn plaatsvervanger beoordeelt de aanvraag op wenselijkheid 

binnen het kader van Swetterhage en keurt het verzoek al dan niet goed. 

- De regiodirecteur of zijn plaatsvervanger legt de door hem goedgekeurde aanvraag voor  

aan het Wensenfonds ter verdere besluitvorming. 

- Het bestuur van het Wensenfonds besluit alleen tot honorering van een aanvraag  als 

met de bijdrage de levensvreugde van een zo groot mogelijke groep bewoners kan 

worden verhoogd en de benodigde financiële middelen daarvoor aanwezig zijn. 

- Voor het inzamelen van de financiële middelen worden bewoners van Swetterhage, hun 

familie, vrienden en kennissen, maar ook bedrijven, zoveel als mogelijk is benaderd.  



Beloningsbeleid  

De leden van het bestuur ontvangen geen loon, onkostenvergoeding of bevoordeling in 

welke vorm dan ook. 

 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter, de Heer J.A. van der Steen 

Secretaris, de Heer J. van der Arend 

Penningmeester, de Heer H. Bergvelt 

Lid bestuur, Mevrouw W.H.M. v.d. Clooster-Ignatius  

Lid bestuur, de Heer W. Verheij  

 

 

 

 

 

 

 


