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Algemene Gegevens Instelling 

 

Naam Instelling: Stichting De Wensfiets 

Adres:   Blauwven 77 

Postcode:  5508 RC 

Woonplaats:  Veldhoven 

Website:  www.wensfiets.nl  

 

RSIN   860233248 

KvK inschrijfnummer 75311860 

Algemene Gegevens Instelling 

Doel Instelling 

Algemene Gegevens Instelling 

De stichting heeft ten doel 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.  

De stichting tracht dit doel onder meer te  bereiken door het exploiteren van een O-pair-fiets. 

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter / secretaris :  Marjanne A.A. Smits 

Penningmeester :   Monique M.M. Hageman 

Bestuurslid :    Marcel P. Hageman 

 

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting 

De Wensfiets. 

  



 
 

 
3 

 

Bestuurssamenstelling 

Beloningsbeleid instelling 

 

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting De Wensfiets. 

Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. 

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte 

werkzaamheden ten behoeve van Stichting De Wensfiets. 

 

Beleidsplan 

 

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   

O-pair-fiets. 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 O-pair-fiets 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  
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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 O-pair-fiets ter beschikking.   

 

Balans en Staat van Baten en Lasten 

 

Balans  8-7-2019  31-12-2020 

     

Activa     

Liquide Middelen  €              -      €            11.682  

Totaal Activa  €              -       €            11.682  

     

Passiva     

Eigen Vermogen  €              -      €               4.182  

Bestemmingsfonds  €              -      €               7.500  

Totaal Passiva  €              -       €             11.682  

 

Staat van baten en lasten           2019-2020 

     

Baten uit Fondsenwerving   €            13.813  

Som der Baten      €            13.813  

     

Kosten Fiets    €                  447  

Kosten Bedrijfskleding    €                  914  

Representatiekosten    €                  214  

Overige diverse kosten    €                  444  

Bankkosten    €                  113  

Totale Lasten      €               2.131  

     

Reservering voor aanschaf nieuwe fiets  €               7.500  

Totale toevoeging aan bestemmingsfonds    €               7.500  

     

Resultaat toevoeging aan Algemene Reserve  €               4.182  
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Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de stichting 2019-2020 

 

In het afgelopen anderhalf jaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd 

Oprichting Stichting De Wensfiets 

Waar we de eerste maanden druk mee bezig zijn geweest is het oprichten van de stichting en 

alles wat hierbij kwam kijken. De statuten (laten) deponeren bij de notaris. Het laten ontwerpen 

van logo, het maken van de website en het promotiemateriaal. De stichting aanmelden bij de 

Kamer van Koophandel. Het aanvragen van een ANBI status. Het openen van een 

bankrekening. De aanschaf van materiaal en kleding. Tijdens de oprichtingsfase hebben we 

ook al verschillende wensritten gemaakt. Toen de oprichting eenmaal geregeld was hebben 

wij ons ingezet om naamsbekendheid te krijgen en sponsors te zoeken. 

Werken aan naamsbekendheid 

We hebben contact opgezocht met, maar we zijn ook benaderd door diverse lokale media. Zo 

kon u artikelen lezen over de stichting in het Veldhovens Weekblad, het Eindhovens Dagblad, 

Rondom Valkenswaard, lokale wijkbladen en in een nieuwsbrief van een thuiszorgorganisatie. 

Daarnaast waren wij te zien op Omroep Brabant en te horen op Omroep Veldhoven. En u kon 

ons tegenkomen op het Cityfest (voorheen Cult en Tumult). Ook hebben wij contact gelegd 

met de Veldhovense huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen. Tevens hebben we een 

presentatie gegeven in theater de Schalm  tijdens “Mensen van Veldhoven Live”. Het is ons 

zelfs gelukt om de burgemeester van Veldhoven uit te nodigen om kennis te maken met onze 

stichting en hebben met hem een rondje door zijn eigen gemeente gefietst. 

Zoeken naar sponsors 

Om onze eigen fiets te kunnen bekostigen, hebben we diverse presentaties gegeven aan 

(mogelijke) sponsoren. De Oerse Molenbakker heeft als eerste onze stichting omarmd en heeft 

via diverse acties tussen sponsoren in de beginfase veel kunnen bereiken voor onze stichting. 

We hebben donatiepotten uitgezet bij diverse Veldhovense middenstanders. Ook hebben we 

bij de Plus supermarkt een lege flessen actie laten lopen, deelgenomen aan de ING Nederland 

fonds en een oliebollenactie in Zandoerle. Allemaal met doel om onze stichting te helpen aan 

een eigen o-pair fiets. Het was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast de reacties waren 

van de diverse ondernemingen én particulieren. Uiteindelijk hebben wij ook de gewilde eigen 

(tweedehands) O-pair-fiets kunnen regelen. 

Wensritten 

Maar de belangrijkste activiteiten zijn natuurlijk de dagjes weg met onze gasten. Het eerste 

jaar hebben we vele wensritten kunnen rijden met gasten vanuit (verpleeg)huis en hospice. 

Het laatste halfjaar stond alles tijdelijk stil wegens de beperkingen tijdens de corona-pandemie. 

Maar na het aanpassen van de fiets met een scherm tussen de gast en de bestuurder hebben 

we toch kunnen voldoen aan de RIVM richtlijnen. Echter de hospices en verpleeghuizen waren 

begrijpelijk erg terughoudend om de mensen naar buiten te laten gaan. We zijn toen 

voornamelijk de gasten vanuit hun eigen huis gaan ophalen om vanuit daar een rondrit te 

kunnen maken. 


