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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Wens Die Regeert (WDR). 
Het verslag heeft betrekking op het jaar 2019. Met dit jaarverslag legt stichting Wens Die Regeert 
verantwoording af en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen die het hebben van een ANBI-status
bij de Belastingdienst met zich meebrengt.

Stichting Wens Die Regeert wil zich in de toekomst blijven richten op hulp aan mensen die 
financieel tussen wal en schip vallen. Het is daarbij belangrijk om deel uit te blijven maken van het 
netwerk binnen gemeenten en van alle hulpverlenende organisaties op het gebied van sociale en 
financiële hulpverlening. Dit in de breedste zin van het woord.

De officiële oprichting
Op 31 december 2012 is de officiële oprichting van de Stichting Wens Die Regeert een feit.
In de officiële oprichtingsakte staat als doel van de stichting vermeld:

“Het verstrekken van materiële steunverlening ter bevordering van het welzijn van personen die  
in (financieel) moeilijke omstandigheden verkeren en waarvoor niet, dan wel alleen met groot 
bezwaar, een beroep kan worden gedaan op algemeen sociale voorzieningen, waaronder begrepen
het verlenen van steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen die actief
zijn op dit terrein”.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status)                                                                 
De stichting “Wens Die Regeert” is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen: 

 Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps-
belasting;

 Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen, legaten en schen-
kingen, die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;

 Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger ook geen 
schenkbelasting te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

Website
De website www.wensdieregeert.nl heeft in 2017 zijn huidige vorm gekregen en is sindsdien 
’online’. Praktische zaken, welke voortkomen uit de verplichting tot het dragen van de ANBI-status 
staan hierop vermeld.

Beloningsbeleid
Juridisch mogen bestuurders van stichtingen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte 
kosten en daarnaast vacatiegeld welk niet bovenmatig mag zijn.
De bestuurders van Stichting Wens Die Regeert voeren hun werkzaamheden allen uit voor eigen
rekening en maken geen gebruik van bovenstaande mogelijkheden.

Giften en donaties
De stichting dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en is voor haar vermogen afhan-
kelijk van subsidies, donaties en giften.

Wij zijn heel dankbaar voor iedere bijdrage, hoe groot of hoe klein ook. Dit kunnen structurele jaar-
lijkse bedragen zijn, maar uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL 74 RABO 0177 8357 10 ten name van Stichting 
Wens Die Regeert, Leiderdorp.



Werkwijze
 Stichting Wens Die Regeert neemt (in principe) alleen aanvragen in behandeling van 

cliënten die woonachtig zijn in de Leidse Regio;
 De aanvraag moet (in principe) worden gedaan via een doorverwijzing van hulpverlenende 

instanties;
 Een huisbezoek maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure;
 De secretaris neemt zo nodig contact op met andere instanties, die zich eveneens met het 

probleem van de cliënt bezighouden. Alle ingewonnen informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld. 

 Als alle gegevens compleet zijn maakt de secretaris een rapport en komt tot een advies;
 Binnen het bestuur worden de adviezen vertrouwelijk besproken en zorgvuldig afgewogen 

waarna een besluit wordt genomen;
 Na besluitvorming over de aanvraag, neemt de secretaris de nodige acties in overleg met 

cliënt en hulpverleners van de cliënt;
 De organisatie/persoon die de aanvraag heeft ingediend krijgt schriftelijk bericht over de 

door het bestuur genomen besluit; 
 Doorgaans wordt binnen twee weken een beslissing genomen.  

Ter voorbereiding van de aanvraag kan de hulpverlenende instantie eerst overleg plegen met de 
secretaris van de stichting. De secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op en toetst 
vervolgens of voorliggende voorzieningen/wettelijke regelingen benut zijn. 

Opgemerkt wordt hierbij dat er bij de aanvragende organisaties sprake is van een hoog personeels-
verloop. WDR moet hierop alert zijn, omdat deze nieuwe medewerkers vaak onbekend zijn met de 
plaatselijke mogelijkheden bij financiële problemen. De secretaris geeft dan ook vaak (telefonisch) 
voorlichting over de sociale voorzieningen, de mogelijkheden om financiële problemen aan te 
pakken en wanneer een beroep te doen is op fondsen. Formele aanvragen bij WDR blijven hierdoor
dikwijls achterwege daar er een voorliggende voorziening aangeboord kan worden.

Wie kan aanvragen?
Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening kunnen voor hun cliënten een aanvraag 
indienen.
Indicatie van instellingen die een aanvraag kunnen doen zijn:

 Gemeentelijke Sociale Diensten
 Sociale wijkteams
 Woningbouwcorporaties
 Vluchtelingenwerk
 Thuiszorgorganisaties
 Kerkgenootschappen/diaconieën
 Bewindvoerders/mentoren

Ook kunnen mensen zelf een aanvraag indienen. Wanneer zij bekend zijn bij een maatschappelijke
organisatie zal daar in de regel contact mee opgenomen worden.

Toekenning giften
 Er worden geen leningen/hypotheken verstrekt;
 Er worden t.b.v. schulden geen giften verstrekt;
 Er worden (in principe) geen bedragen rechtstreeks naar cliënten overgemaakt;
 De gift wordt in natura geschonken, bijv. een wasmachine, kachel, huisraad, etc.

Verantwoording bestedingen
In 2019 heeft de stichting 56 contacten met maatschappelijke organisaties gehad. Van deze con-
tacten hebben er 18 daadwerkelijk tot een in behandeling genomen aanvraag geleid. Van deze 18 
aanvragen zijn er 7 gehonoreerd, 6 afgewezen en 4 buiten behandeling gesteld.



De afgewezen aanvragen betroffen:
- opvangkosten 4 huisdieren;
- bijdrage in aanschafkosten auto;
- kosten vakantie;
- kosten geluidsdichte kamer;
- bijdrage aflossing schulden;
- naturalisatiekosten.

De redenen dat aanvragen buiten behandeling gesteld werden kwam doordat tijdens het behandel-
proces, belanghebbenden op andere wijze in de aanvraagkosten werden voorzien.    

De in behandeling genomen aanvragen in 2019 werden gedaan door:
- 7 keer Sociale Wijkteams;
- 2 keer Incluzio Leiderdorp;
- 1 keer Balans Zorg & Begeleiding;
- 1 keer Ri-Organizing;
- 1 keer Zorgburo Aleida;
- 1 keer Leger des Heils;
- 1 keer AVS Evenementen Service;
- 1 keer Vluchtelingenwerk;
- 1 keer Woonvorm De Reling;
- 1 keer St. De Binnenvest;
- 1 keer door een particulier.

Ontvangen giften en donaties
Stichting Wens Die Regeert is voortgekomen uit particulier initiatief. Er zijn geen langlopende finan-
ciële verplichtingen. WDR wil niet uitgroeien tot een vermogensfonds, zij het dat er momenteel wel
een groot vermogen op de balans zichtbaar is: dit om in de toekomst een koesterde wens vorm te 
geven. (zie kopje: Toekomst)

Financiële verantwoording:



Toekomst
Eerder in de jaarverslagen van 2017 en 2018 is vermeld, dat de stichting de wens heeft om haar  
activiteiten uit breiden naar een breder publiek, in de vorm van het aanbieden van een ontmoe-
tingsplek voor ouderen middels een gezellige “huiskamer” waar de oudere aandacht vindt, tijd 
voor een praatje is, een luisterend oor gevonden kan worden en deelgenomen kan worden aan 
activiteiten. Het is noodzakelijk (gezien de immobiliteit van veel thuiswonende ouderen) dat deze 
“huiskamer” gesitueerd wordt dicht bij de doelgroep, liefst te midden van een woonwijk waar veel 
ouderen domicilie hebben óf daar waar ouderen regelmatig moeten komen (bijv. in de buurt van
een winkelcentrum of gezondheidscentrum).

Naast het situeren van een “de huiskamer”  in een aan te kopen pand, zou het bestuur graag zien, 
dat er voldoende ruimte in het pand aanwezig is om ook andere partijen met een maatschappelijke 
doelstelling, één of meerdere dagdelen per week onderdak te bieden. Te denken valt hierbij aan een  
welzijnsorganisatie die een activiteit organiseert, spreekuur van het Sociaal Wijkteam, spreekuur van
de wijkagent, spreekuur belastingconsulent, spreekuur consulent ouderenzorg, etc. 

Vanaf het voorjaar 2015 is het bestuur van st. WDR geïnteresseerd geweest in voormalig kerkgebouw 
De Menswording in Leiderdorp, om deze aan te kopen ten behoeve van bovenbeschreven wens. 
Begin 2019 werd definitief duidelijk dat aankoop van dit object niet meer realistisch was doordat dit 
object definitief verkocht was aan een projectontwikkelaar.

Eind 2019 heeft het bestuur haar oog laten vallen op een pand gelegen aan de Karolusgulden 32-38 
in Leiderdorp. In dit gemeentelijke pand is het Centrum voor Jeugd en Gezin gehuisvest. Naar ver-
wachting gaat dit pand het derde kwartaal 2020 vrijkomen daar het Centrum vertrekt naar locatie 
De Sterrentuin, een pand waar meerdere organisaties onderdak zullen gaan vinden.

In november 2019 heeft o.g. bij de burgemeester de interesse van de stichting in dit pand aange-
kaart. Zij heeft hierop de desbetreffende ambtenaar van de gemeente (afd. Beheer Vastgoed) met 
o.g. in contact gebracht, waarbij werd aangegeven dat het nog niet duidelijk is of het pand verkocht 
danwel opnieuw verhuurd gaat worden. Een beslissing hierover zal het eerste kwartaal van 2020 
plaatsvinden en afgesproken werd dat we hierover geïnformeerd zullen worden. Los hiervan zal begin 
2020 het bestuur actie ondernemen door de verschillende Leiderdorpse politieke partijen informeel op 
de hoogte stellen van de interesse in het pand Karolusgulden 32-38. 

Samenstelling Bestuur per 31-12-2012                 
Voorzitter : de heer W. Regeer                            
Secretaris : mevrouw M. Voerman        
Penningmeester : de heer B. van der Velde  

Goedkeuring Jaarverslag 2019
Het Jaarverslag 2019 is in april 2020 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld geworden.
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