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VOORWOORD 

 

Hierbij wordt aan het bestuur van “de Stichting Wensenfonds Swetterhage” het jaarverslag over 2014 

aangeboden. 

 

INHOUD 

 

Algemeen 

Bestuur 
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Aangevraagde wensen 

Gerealiseerde wensen 
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Bijzondere giften 

De jaarlijkse bedelbrief 

Huishoudelijk reglement 

Tenslotte 

 

ALGEMEEN 

 

Het bestuur kwam in 2014, 5x in vergadering bijeen. 

Per 1 januari 2014 heeft het Wensenfonds een eigen website, ondergebracht op de site van Gemiva-

SVG, en heeft een ANBI status. Zie www.gemiva-svg.nl/wensenfonds 

Het email adres is : wensenfonds.swetterhage@gmail.com 

 

De uitgekomen nieuwe brochure is naar alle donateurs en belangenbehartigers gestuurd.  

Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur weer gezocht naar nieuwe kandidaat bestuursleden. Zowel in 

de aan alle bij het WF geregistreerde donateurs verzonden brief met het verzoek om een bijdrage, als 

in een interview met de voorzitter, dat is gepubliceerd in de Nieuwsbrief  “Nieuwbouw Swetterhage”, 

is de oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Helaas hebben zich geen kandidaten gemeld. Voorts 

blijft er melding gemaakt worden in de welkomstbrief voor nieuwe bewoners dat er een functie in het 

bestuur beschikbaar is. Ook is het mogelijk voor een vrijwilliger, die een duurzame relatie met een 

bewoner van Swetterhage heeft, om in het bestuur plaats te nemen. 

Het bestuur zal ook in 2015 naar nieuwe bestuursleden blijven zoeken. 

 

BESTUUR 

 

Het bestuur van de Stichting werd in 2014 vertegenwoordigd door: 

 

Voorzitter   : Dhr. S. v. d. Steen 

Penningmeester   : Dhr. H. Bergvelt    

Secretaris   : Dhr. J. van der Arend    

Bestuurslid   : Mevr. W. v.d. Clooster-Ignatius (lid sectorraad en LCVR) 

Bestuurslid   : Dhr. W. Verheij   (lid LCVR) 

 

Namens de Gemiva-SVG namen de heren A. de Jong en naderhand zijn opvolger N. van der Schoor 

deel aan de vergaderingen van het WF. 
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NIEUWE BROCHURE 

 

Dankzij de inspanningen van velen is er een nieuwe brochure tot stand gekomen ter promotie van het 

Wensenfonds. De brochure is ook te vinden op de website van de Gemiva-SVG : 

www.gemiva-svg.nl/wensenfonds 

 

LUSTRUM WENSENFONDS 

 

Op 9 april 2014 bestond het Wensenfonds 30 jaar en dit feit is gevierd door op alle woningen een taart 

te bezorgen voor de bewoners. Tegelijkertijd werd voor de begeleiding de nieuwe brochure afgegeven 

om het Wensenfonds nogmaals onder hun aandacht te brengen. 

Het Wensenfonds heeft in al die jaren voor een bedrag van  ruim € 900.000,- aan wensen kunnen 

realiseren voor de bewoners van Swetterhage. 

 

AANGEVRAAGDE WENSEN 

 

Toegangskaarten Blijdorp/Avifauna 

Activiteiten gedurende het jaar 2014 

Het Zomerfeest 2014 

De kerstreis 2014 

Swetterhage-TV 2015 t/m 2017 

 

GEREALISEERDE WENSEN 

 

In 2014 heeft het Wensenfonds bijgedragen in navolgende wensen: 

 

- Swet-TV 2014,  € 11.500,-. 

- Diverse Activiteiten in 2014, € 2000,- 

- Het zomerfeest 2014, € 3500,- 

- Toegangskaarten Blijdorp/Avifauna, € 500,-. 

- De kerstreis 2014, € 2000,- 

 

VERWACHTE WENSEN 

 

De leiding van Swetterhage heeft kenbaar gemaakt dat er in de toekomst om  grote bijdragen van het 

Wensenfonds zal worden gevraagd voor diverse projecten waaraan alle bewoners plezier gaan 

beleven. 

 

VERANDERING ORGANISATIE SWETTERHAGE 

 

De Gemiva-SVG heeft in 2014 de organisatie gewijzigd, haar werkgebied in 10 regio’s ingedeeld en 

gaat het steeds belangrijker wordende vrijwilligerswerk nog beter coördineren. Voor Swetterhage 

betekende dit onder andere dat het Regionaal Management Team (RMT), waar ook de clusterhoofden 

deel van uitmaakten niet meer bestaat en dat het management nu wordt vertegenwoordigd door een 

regiodirecteur en een waarnemend regiodirecteur. Voor het Wensenfonds hield dit ondermeer in, dat 

de overlegvorm tussen het Wensenfonds en het management van Swetterhage, alsmede de procedure 

voor het aanvragen van bijdragen door het Wensenfonds dienden te worden aangepast. Als gevolg van 

het vertrek wegens pensionering van de door het Wensenfonds zeer gewaardeerde heer A. de Jong, 

staffunctionaris van het toenmalige RMT, heeft de Gemiva-SVG de heer N. van der Schoor 

aangesteld als coördinatorvrijwilligerswerk. Uit dien hoofde neemt hij deel aan de vergaderingen van 

het bestuur van het Wensenfonds.  
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BIJZONDERE GIFTEN. 

 

Dit jaar is er een bijzondere gift ontvangen met een totaalbedrag van € 4.000,00. Aan deze schenker is 

door de door de voorzitter een brief geschreven, met een kaart waarop een afbeelding staat van een 

door een bewoner gemaakte tekening, waarin hij bedankt voor de bijdrage aan het Wensenfonds. 

 

DE JAARLIJKSE BEDELBRIEF. 

 

Tegelijk met de jaarlijkse bedelbrief is dit jaar de nieuwe brochure en een begeleidend schrijven van 

de regiodirecteur verzonden. In dit schrijven wordt duidelijk gemaakt dat, gelet op de wet 

bescherming persoonsgegevens, het niet meer mogelijk is om zonder de toestemming van de 

aangeschrevenen mutaties, de gegevensbestanden van de Gemiva-SVG aan het Wensenfonds door te 

geven. 

Het Wensenfonds is dit jaar in overleg met de Gemiva-SVG gestart met de ingewikkelde zoektocht 

naar hoe het naam- en adressenbestand van haar donateurs op orde kan worden gehouden zonder de 

privacy wetgeving te overtreden. Deze zoektocht zal in 2015 gezamenlijk worden voortgezet. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Door de statuten wijziging in 2013 was het voor het Wensenfonds ook noodzakelijk een huishoudelijk 

reglement op te stellen. In het huishoudelijk reglement zijn afspraken gemaakt betreffende het 

beleidsplan, het jaarverslag, het financieel jaarverslag, de archivering, de agenda, de notulen, de 

controle van de website, de publicaties op de website en het protocol aanvragen wensen.   

 

TENSLOTTE 

 

Zoals al eerder aangegeven zal het bestuur van het Wensenfonds er ook in 2015 naar blijven streven 

het bestuur te versterken en zich zal inzetten om de samenwerking met de Gemiva-SVG, daar waar 

mogelijk te intensiveren, zonder concessies aan haar onafhankelijkheid te doen. 

 

Net zoals in voorgaande jaren zal het bestuur van de Stichting Wensenfonds Swetterhage zich weer 

geheel belangeloos inzetten voor het realiseren van wensen voor de bewoners van Swetterhage. 

 

Namens het bestuur van de Stichting Wensenfonds Swetterhage 

 

 

 

 

S. v.d. Steen, voorzitter    J. van der Arend, secretaris 

     


