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VOORWOORD

Hierbij wordt aan het bestuur van "de Stichting Wensenfonds Swetterhage" (WF) het
jaarverslag over het zeer bewogen jaar 2019 aangeboden. Bestuurslid John van der Arend is
overleden en de samenwerking met de Gemiva-SVG is tijdelijk stopgezet maar inmiddels
weer hervat.
Met dit verslag, dat op de site van het WF zal worden geplaatst, wil het WF haar donateurs
laten weten wat er binnen de stichting is gebeurd.
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1. BESTUUR
Het bestuur van de Stichting werd in 2019 vertegenwoordigd door:

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

De heer van der Arend, John, is op 22 augustus 2019 overleden.

John was al jaren ernstig ziek maar nog wel prima instaat om zijn werkzaamheden binnen het
bestuur te verrichten. Zijn ziekte verergerde van het ene op het andere moment en er was geen
tijd om zijn kennis van zaken van allerhande uitvoeringstaken over te dragen aan zijn mede
bestuursleden.

John van der Arend was in 1984 één van oprichters van het Wensenfonds. Sedert de
oprichting is John lid van het bestuur geweest. Hij vervulde de rollen van secretaris en
penningmeester tot volle tevredenheid en was daarnaast ook de inspirator binnen het bestuur.
Zijn enthousiasme en gedrevenheid, in 2019 combineerde hij bijvoorbeeld de rol van
penningmeester met die van secretaris, zijn in de loop der jaren voor vele bestuursleden een
voorbeeld geweest.

John's inspanningen hebben het leven van de bewoners van Swetterhage zichtbaar mooier en
leuker gemaakt.

Mevrouw van der Meer -de Jong (penningmeester) en de heer Kosmeijer( secretaris) hebben
zich inmiddels de benodigde kennis eigen gemaakt.
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2. Samenwerking met Gemiva-SVG

Er was verschil van mening tussen één lid van de Raad van Bestuur (RvB) van de Gemiva-
SVG en het bestuur van het Wensenfonds. Dit lid van de RvB fungeerde tevens als de
gesprekspartner van het WF.

Het verschil van mening betrof de naleving van de regelgeving zoals vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement van het WF en de onafhankelijkheid van het bestuur. De
samenwerking is tijdelijk opgeschort geweest. De onderbreking van de samenwerking heeft er
onder andere toe geleid dat er in 2019 geen aanvragen voor het vervullen van wensen zijn
ingediend. Het betreffende lid van de RvB heeft de organisatie van de Gemiva-SVG in 2019
verlaten.

In goed overleg met de resterende leden van de RvB is de samenwerking hervat en zijn er
heldere afspraken gemaakt over hoe die samenwerking vorm wordt gegeven. De RvB
garandeert de volledige onafhankelijkheid van het bestuur en haar besluitvorming. Het
bestuur ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet en de eerste aanvragen voor een
bijdrage door het Wensenfonds zijn inmiddels weer ingediend en gehonoreerd.

3. DE JAARLIJKSE DONATEÜRSBRIEF

De onderbreking in de samenwerking met de Gemiva-SVG alsmede het overlijden van John
van der Arend hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten in 2019 geen donateursbrief
te verzenden.

Tot het moment dat John van der Arend is overleden combineerde hij zijn functie van
penningmeester met die van tijdelijk secretaris. John regelde al jaren in zijn eentje het
afdrukken van de brief en alles wat daar verder voor nodig is. Hij heeft dit altijd zo gewild
omdat hij dat dan kon hij doen wanneer hij zich daar goed genoeg voor voelde. Het overlijden
van John was zo plotseling dat de overdracht van de benodigde kennis en vaardigheden, die
nodig zijn om de donateursbrief verzendklaar te maken, niet heeft plaatsgevonden.

De huidige penningmeester heeft zich het proces eigen gemaakt met als resultaat de
verzending van de donateursbrief 2020.

4. FINANCIËLE JAARSTUKKEN

Twee bestuursleden, waaronder niet de penningmeester, vormden de kascommissie. Die
commissie heeft de door de penningmeester tijdens een bestuursvergadering gepresenteerde
financiële jaarstukken gecontroleerd en in orde bevonden. Op voordracht van die commissie
heeft het bestuur de penningmeester bedankt voor haar werkzaamheden en a' decharge
verleend. Het bestuur heeft besloten dat in het kader van volledige transparantie de
jaarstukken op de site worden gepubliceerd.
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5. DONATIES BEWONERS ONDER BEWIND v/h SBBG thans o.a. IPA-ACON

Als gevolg van veranderde wetgeving heeft de SBBG, de Stichting, Beheer Bewonersgelden,
haar rol van bewindvoerder voor onder andere bewoners van Swetterhage per 1-1-2017
moeten staken. Het betreft ongeveer 80 bewoners waarvoor ook over het jaar 2016 niet meer
door de SBBG is gedoneerd.
Het bewind over die 80 bewoners is in 2017 via bemiddeling van de Gemiva-SVG door de
SBBG overgedragen aan de IPA-ACON groep. IPA ACON mag pas namens die bewoners
aan het WF doneren na toestemming van de Rechtbank.

Er was jarenlang verwarring tussen de Gemiva-SVG, de SBBG en bewindvoerder IPA-
ACON over wie het verzoek bij de Rechtbank zou indienen. De een voor de ander dacht dat
de ander dat had gedaan. Na onderzoek door het WF werd vastgesteld dat er helemaal geen
verzoek bij de Rechtbank is ingediend. Gebaseerd op uitlatingen van het inmiddels
vertrokken lid van de RvB van de Gemiva-SVG verwachtte het bestuur van het WF dat de
betreffende bewoners in 2018 wel weer zouden gaan doneren. Die verwachting is helaas tot
op heden niet uitgekomen.

Het bestuur veronderstelt in nauwe samenwerking met de overgebleven leden van de RvB en
IPA ACON dat alle bewoners van Swetterhage, inclusief zij die onder bewind staan, in 2020
net zoals in het verleden weer kunnen doneren als zij en hun bewindvoerder dit willen.

6. NAAMSBEKENHEIP WENSENFONDS

Het vergroten van de naamsbekendheid gebeurt om mensen die nog geen donateur zijn er toe
aan te sporen dit wel te worden. Het bestuur heeft het aanvraagformulier voor een wens zo
gewijzigd dat de aanvrager al in de aanvraag moet aangeven wat er aan de promotie van het
fonds gedaan zal worden als de wens wordt gehonoreerd. Mede daardoor is er voor donateurs
en anderen die Swetterhage bezoeken steeds vaker te zien wat het fonds zoal heeft
gerealiseerd.

7. VERWACHTINGEN 2020 t/m 2021

De nieuwbouw op Swetterhage verloopt trager dan oorspronkelijk was gepland.

Het WF venvacht in de toekomst aanvragen voor een bijdrage inzake:
- Een kinderboerderij met dierenverblijven op Swetterhage
- Dieren voor de nieuwe kinderboerderij.
- Speeltoestellen nabij de kinderwoningen van Swetterhage.
- Inrichting van diverse pleintjes met bankjes en planten.
- Inrichting van een picknickplaats van het nieuwe parkgebied.

Het Wensenfonds ziet daarnaast alle bijna traditionele en overige aanvragen die bijdragen aan
het vergroten van de levensvreugde van de bewoners van Swetterhage met belangstelling
tegemoet.
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8. TOT SLOT

Ondanks dat er in 2019, door eerder vermelde omstandigheden, geen donateursbrief is
verzonden waren er toch donateurs die een gift hebben gedaan. Het bestuur wil die mensen in
het bijzonder bedanken. Hun gift betekent meer dan een bijdrage. Het is voor het bestuur
tevens een bron van inspiratie om door te gaan in het belang van de bewoners.

Het bestuur zal ook in 2020 streven naar 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 Wensenfonds blijven speerpunten.
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,

Sjef van der Steen
Voorzitter

Hans Kosmeijer
Secret
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