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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. 
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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  31-12-2020  31-12-2021 

     

Activa     

Liquide Middelen  €       11.682    €            14.220  

Totaal Activa  €       11.682    €            14.220  

     

Passiva     

Eigen Vermogen  €         4.182    €               4.220  

Bestemmingsfonds  €         7.500    €             10.000 

Totaal Passiva  €       11.682     €             14.220  

 

Staat van baten en lasten 2019-2020 2021 

   

Baten uit Fondsenwerving € 13.813 € 3.068 

Som der Baten € 13.813 € 3.068 

   
Kosten Fiets € 447 € 155 

Kosten Bedrijfskleding € 914 € 50 

Representatiekosten € 214 € 134 

Overige diverse kosten € 444 € 63 

Bankkosten € 113 € 128 

Totale Lasten € 2.131 € 530 

   

Reservering voor aanschaf nieuwe fiets € 7.500 € 2.500 

Totale toevoeging aan bestemmingsfonds € 7.500 € 2.500 

   

Resultaat toevoeging aan Algemene Reserve € 4.182 € 38 

 

  



 
 

 
5 

 

 

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de stichting 2021 

 

In het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten uitgevoerd 

 

Ondanks corona zijn we toch volop bezig geweest. We blijven werken aan naamsbekendheid, 

want vinden het ontzettend vervelend als we achteraf te horen krijgen : “Dat zou ons pap of 

mam graag hebben gedaan “!  

 

Naamsbekendheid  

We hebben ons het afgelopen jaar ingezet voor Veldhoven 100 jaar, en hebben onze stichting 

middels foto’s en een verslag toegevoegd in de tijdscapsule. Voor Kordaad hebben we samen 

met meerdere vrijwilligers uit Veldhoven verschillende vormen van vrijwilligerswerk kunnen 

laten zien, dit betrof voor ons een fotoreportage van een Rit met gast met onze Wensfiets. 

Naar aanleiding van een wensrit met een gast uit Veldhoven Dorp, zijn we vele malen 

genoemd/omgeroepen tijdens de “omloop der Kempen” waar onze gast voorheen vrijwilliger 

bij was. Ook werden we benaderd door Ron, die de alternatieve Nijmeegse 4-daagse wilde 

lopen en hier ons als goed doel wilde promoten en geld voor onze stichting wilde ophalen. Zijn 

donatie werd verdubbeld door zijn werkgever Cisco. We hebben op de braderie bij de 

Molenvelden en de Feel Good markt van Voorwaarts gestaan. Allemaal om zo veel mogelijk 

zichtbaar te worden/blijven in Veldhoven. De verschillende activiteiten van onze stichting 

hebben geregeld gezorgd voor een artikel in het Veldhovens Weekblad, in het blad Thuis in 

Veldhoven. Helaas zijn enkele presentaties dit jaar niet door kunnen gaan wegens corona. 

 

Wensfiets 

Dit jaar stond ook in het teken van het oriënteren op een nieuwe Wensfiets. Hier hebben we 

veel tijd in gestoken om de verschillende modellen en mogelijkheden met elkaar te vergelijken 

en weloverwogen een keuze te kunnen maken. Het is ons gelukt, en hebben uiteindelijk zelfs 

een sponsoring van Van Raam hierin mogen ontvangen. We hebben, om onze gast zo 

optimaal mogelijk comfort te kunnen geven ook 2 warme (regen) hoezen aangeschaft. 

Hiermee kunnen  we onder alle weersomstandigheden op pad.  

 

Sponsoring 

Naast de sponsoring van Cisco en Van Raam, zijn we ook zichtbaar geweest tijdens de 

emballage actie bij Albert Hein aan de Rapportstraat en hebben hier een mooi bedrag van 

mogen ontvangen. We hebben onze trouwe sponsoren fysiek opgezocht en mochten gelukkig 

ook dit jaar weer op hen rekenen. Maar ook particulieren droegen ons een warm hart toe. We 

mochten donaties ontvangen van familieleden na overlijden van een dierbare die mee is 

geweest op onze Wensfiets, maar ook spontane giften van dorpsgenoten. Aan het einde van 

het jaar werden er al weer initiatieven geopperd om ons ook in 2022 “ op de weg “ te houden. 
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Wensritten 

Uiteraard ging het om de vele mooie ritten die we onze gasten en hun dierbare hebben mogen 

geven. Van een VIP rit in samenwerking met Boskalis over de nog niet geopende N69, middels 

vele natuurritten in de Brabantse Kempen, langs kerk en kapel, naar ouderlijk huis, 

kleindochter en meer. Genietend van de wind in het gezicht, de natuurgeluiden, de boerderij 

en buitenlucht. Kortom weer veel dagen met een gouden randje. Dit alles vastgelegd middels 

zo’n 80 foto’s per rit, die de familie achteraf krijgt toegestuurd via we-transfer. Een tastbare 

herinnering van een dagje met de Wensfiets. 


