Formele vereisten

Als ANBI dient Stichting De Wensfiets ingevolge de “Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994”, artikel 1a, lid 1, punt f te beschikken over een actueel beleidsplan. De
letterlijke tekst luidt als volgt: “De instelling beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in:
•
•
•
•

de door de instelling te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling;
de wijze van werving van inkomsten;
het beheer van het vermogen van de instelling en
de besteding daarvan.”

STICHTING DE WENSFIETS (inmiddels bekend als De Wensfiets)
Stichting “De Wensfiets” is geregistreerd
•
•
•
•
•
•

Bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: nog niet ontvangen van de
Belastingdienst
Bij de Kamer van Koophandel onder RSIN-nummer: 860233248
Bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer: 75311860
Met postadres: Blauwven 77, 5508 RC Veldhoven
Website: www.wensfiets.nl
Email: info@wensfiets.nl

Bestuur bestaat uit:
•
•
•

Voorzitter / secretaris : Marjanne A.A. Smits
Penningmeester : Monique M.M. Hageman
Bestuurslid : Marcel P. Hageman

Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:
•

•
•

Artikel 3.1 Het op professionele wijze vervoeren van personen in hun (pre) terminale fase
conform de door hen geuite wensen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
3.2 De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een
Opairfiets.
3.3 De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beleidsplan 2019-2021 Stichting de Wensfiets
De missie en visie van de organisatie De Wensfiets signaleert een lacune in de reguliere
dienstverlening aan mensen voor wie het levenseinde nadert. Het kernprobleem is de beperkte
mobiliteit, waardoor mensen de wenselijke of noodzakelijke contacten in het sociale en culturele
leven niet zouden kunnen invullen. Zoals het nog eens naar buiten kunnen, de zon op het gezicht en
de wind in de haren tijdens een fietstocht naar plaatsen die door de wensvrager geuit worden. Dit
kan in gezelschap van familieleden of vrienden/bekenden. Ook een laatste bezoek aan eigen woning,
een kaarsje aansteken in een kapel. De mogelijkheden zijn eindeloos. De Wensfiets is een
organisatie die aan deze doelgroep diensten van een hoog kwaliteitsniveau wil leveren.
Concreet: de wensvrager in de laatste levensfase een mooie beleving bezorgen, goed georganiseerd
en gestroomlijnd, zonder zorgen. De kwaliteit van de wensuitvoering dient altijd voorop te staan. De
Wensfiets wil een volledige vrijwilligersorganisatie zijn, zonder betaalde functionarissen. De
menselijke maat is belangrijk. Dat betekent dat er gekozen is voor:
•
•
•

een eenvoudige organisatorische opzet;
met vermijding van onnodige managementlagen en
met documenten die beknopt en “to the point” geformuleerd zijn.

Het ontstaan van de Wensfiets:
In de persoonlijke sfeer meegemaakt dat de Wensambulance een te hoge drempel is. Om toch een
wens in vervulling te kunnen laten gaan zijn we in contact gekomen met een gehuurde Opairfiets.
Van hieruit is het idee van De Wensfiets ontstaan. Laagdrempelig en kleinschalig en daardoor voor
veel mensen toegankelijker.

Operationele doelstelling
De Wensfiets biedt terminaal zieke mensen (de doelgroep) die niet of nauwelijks kunnen lopen of
staan de mogelijkheid om nog een keer met een Opairfiets ergens naar toe te gaan. De Wensfiets
doet dit in beginsel eenmalig. De beoordeling van de wensaanvraag gaat in onderling overleg met
wensvrager, familie en eventuele verpleegkundigen van de zorginstelling. De regio Veldhoven/ de
Kempen is het primaire werkgebied. Overigens wil dit niet zeggen dat deze regiogrenzen dwingend
gehanteerd worden in de dienstverlening. Het belang van de wensvrager staat altijd voorop. Ten
behoeve van de overeenkomst met de wensvrager heeft De Wensfiets Algemene Voorwaarden
opgesteld. Voor de uitvoering van de wensaanvragen heeft De Wensfiets 1 Opairfiets ter beschikking.

Wat De Wensfiets niet doet of is: De Wensfiets is geen fietstaxi, zoals een rolstoeltaxi e.d.

De stand van zaken anno 2019
Fondsenwerving en vergroting naamsbekendheid
De wensfiets is pas vanaf maart 2019 operationeel met het inwilligen en uitvoeren van
wensaanvragen.
Officieel Stichting De Wensfiets vanaf oprichting 8 Juli 2019
Stichting De Wensfiets ontvangt vooralsnog geen subsidies. Het merendeel van de opbrengsten
bestaat uit spontane donaties en giften afkomstig van particulieren, verenigingen, bedrijven,
schenkingen, erfstellingen en legaten. Een deel is het gevolg van een actief beleid vanuit de
organisatie. De gedoneerde gelden tot nu toe zijn nog niet toereikend om de gemaakte kosten van
de organisatie te dekken. De publiciteit van de organisatie ligt nu nog met nadruk op vergroting van
de naamsbekendheid en op de verwerving van financiële middelen.
De sturing van deze activiteiten is in handen van de oprichters. Deze bestaat uitsluitend uit twee
vrijwilligers en mede daardoor zijn aan de verwerving van de opbrengsten nauwelijks of geen kosten
verbonden. Naast de ontvangen donaties ontvangt de organisatie op beperkte schaal ook sponsoring
in natura.
Het voornemen is om naast eenmalige donaties ook nieuwe sponsoren en donateurs te zoeken die
ons structureel blijven ondersteunen.

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding daarvan.
De gelden van de stichting worden als onmiddellijk opvraagbare spaargelden risicovrij aangehouden.
Aangezien De Wensfiets geen personele kosten heeft worden de financiële middelen uitsluitend
besteed aan uitgaven en investeringen ten behoeve van de doelstelling. De stichting verstrekt geen
leningen aan bestuurders, adviseurs of vrijwilligers. Het beleid is er op gericht om een
vervangingsreserve voor een nieuwe Opairfiets op te bouwen en een continuïteitsreserve, waarvan
de omvang afhankelijk is van de kosten en risico’s van de bedrijfsvoering.

Gemaakte en te verwachten kosten 2019:
Bij het bestuur op te vragen
Bovenstaande bedragen hopen we uit sponsorgelden en donaties te kunnen bekostigen.
Omdat het vooralsnog een kleinschalig en lokaal initiatief is hebben we (nog) niet de ambitie om uit
te breiden. Mocht in de toekomst het aantal wensaanvragen groter worden dan we kunnen bieden is
uitbreiding wellicht mogelijk.

Privacy-beleid
De organisatie van De Wensfiets verstrekt op geen enkele wijze gegevens of adressen van
sponsoren/donateurs en vrijwilligers aan derden zonder toestemming van bovengenoemde partijen.
Indien De Wensfiets foto’s wenst te maken tijdens de uitvoering van een wens, wordt tevoren
toestemming aan de wensvrager gevraagd. De wensvrager mag daarbij in beeld gebracht worden als
hier toestemming voor gegeven wordt.
In lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden
persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Governance
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden. Zij kunnen desgewenst wel de in
redelijkheid gemaakte onkosten declareren.

Cybersecurity en beveiliging van informatie
De website en de webformulieren vormen cruciale elementen in het functioneren van de organisatie.

Financiële verantwoording
In de jaarrekening licht De Wensfiets de verhouding toe tussen de bestedingen aan de doelstelling,
werving baten en beheer en administratie. Deze kosten bedragen slechts een paar procent van de
opbrengsten In het verlengde van het streven om een volledige vrijwilligersorganisatie te zijn en
daarmee salariskosten te vermijden zal ook bij de werving van sponsorgelden gestreefd worden naar
een minimaal kostenniveau.

Belanghebbenden / stakeholders
Er zijn geen financieel belanghebbenden bij De Wensfiets

Voorgenomen beleid voor 2019-2021
•
•
•
•

•

•

Fondsenwerving en vergroting naamsbekendheid.
In het kader van dit beleidsplan zal een analyse van de huidige donaties en publiciteitsacties
worden gemaakt om te komen tot structurering van de sponsoractiviteiten.
Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding daarvan. In vervolg daarop
zal een begin gemaakt worden met een financiële meerjarenplanning.
De administratie is kleinschalig en wordt door het bestuur uitgevoerd. Jaarlijks zal er door
een derde partij een kascontrole plaatsvinden. Op het einde van het boekjaar. Als eerste op
31 – 12 – 2020
De Wensfiets verzorgt op verzoek presentaties, interviews, enz. om bekendheid te geven aan
de mogelijkheden die De Wensfiets biedt voor terminaal zieken. Deze activiteiten worden
ondersteund door het verspreiden van een folder.
Door evaluaties met de wensvrager (en eventuele familieleden/verpleegkundigen van de
instelling) van wensuitvoeringen worden de wensuitvoeringen naar een hoger niveau
gebracht.

