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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Wens Die Regeert (WDR).
Het verslag heeft betrekking op het jaar 2021. 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.
Daarnaast koestert Stichting Wens Die Regeert al jaren de wens om méér maatschappelijk bezig te
zijn, in de vorm van exploitatie of samenwerking van bijvoorbeeld een zgn. buurtkamer, hospice of
ontmoetingsplek voor ouderen/dementerenden.
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 vennootschapsbelasting;
 Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen, legaten en schenkingen, 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 is ’online’ waarop praktische zaken, welke voortkomen uit de
verplichting tot het dragen van de ANBI-status, staan 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 financiële
middelen afhankelijk van subsidies, donaties en giften.

Wij zijn heel dankbaar voor iedere bijdrage, hoe groot of hoe klein ook. Dit kunnen structurele jaarlijkse 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.
Samenstelling Bestuur per 31-12-2012
Voorzitter
: de heer W. Regeer
Secretaris
: mevrouw M. Voerman
Penningmeester
: de heer B. van der Velde
Vrijwilliger/klusjesman
Wij zijn ontzettend blij dat de heer G.v.A. bereidt is om als vrijwilliger kleine klusjes voor de
stichting op zich te nemen zoals het monteren van een kledingkast, ophangen van roilgordijnen,
ophangen van lampen etc.
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 een hulpverlenende instantie;
 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.
 Wanneer alle gegevens compleet zijn, volgt een huisbezoek en maakt de secretaris een
rapport op en komt tot een advies aan het bestuur;
 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 na het huisbezoek 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.
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.

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 2021 heeft de stichting 32 contacten met maatschappelijke organisaties gehad. Van deze contacten hebben er 19 daadwerkelijk tot een in behandeling genomen aanvraag geleid. Van deze
19 aanvragen zijn er 14 gehonoreerd en 5 afgewezen.
De afgewezen aanvragen betroffen:
- fiets;
- bed en bank;
- 2x laminaat;
- rijbewijskeuring.
De in
-

behandeling genomen aanvragen in 2021 werden gedaan door:
1 keer Aemosa Leiden;
1 keer St. MEE Leiden;
1 keer st. Gemiva SVG Groep;
1 keer Incluzio Leiderdorp;
1 keer particulier uit Leiden;
1 keer Balans Zorg & Begeleiding Leiden;
1 keer Thuiszorg organisatie Den Haag;
2 keer St. De Binnenvest Leiden;
9 keer Sociale Wijkteams Leiden.

Financiële verantwoording:
Balans per 31-12-2021:
Activa

Liquide middelen

31-12-21 31-12-20
€
€
Passiva
Eigen Vermogen
Kapitaal
Kortlopende schulden
Ontvangen gift
414.189 373.192 Nog te betalen

31-12-21 31-12-20
€
€
364.040

323.175

50.000
149

50.000
17

Totaal

414.189

373.192 Totaal

414.189

373.192

Staat van baten en lasten:
Lasten
Verleende steun
Bijstand particulieren
Kosten website en
bestuurskosten
Bankkosten en -rente
Totaal lasten

2021

2020

2021

2020

7.725

Baten
Giften
9.917 Particulieren

50.000

50.000

208
1.202
9.135

0
199
10.116 Totaal baten

50.000

50.000

Ontvangen giften en donaties
Stichting Wens Die Regeert is voortgekomen uit particulier initiatief. De stichting is afhankelijk van
giften en donaties en er zijn geen langlopende financiële verplichtingen aangegaan.
Het bestuur krijgt met regelmaat goederen als gift aangeboden uit particuliere inboedels. Wanneer
deze goederen bruikbaar zijn (heel en schoon) worden zij opgeslagen in eigen depot. Bij iedere
aanvraag wordt, alvorens tot aankoop over te gaan, eerst gekeken of er vanuit eigen depot verstrekt
kan worden. Deze houding resulteert in besparing op het stichtingskapitaal.
Ondanks dat er een groot vermogen op de balans zichtbaar is, wilt WDR zeker niet uitgroeien
tot een vermogensfonds. Het vermogen is (mede) bedoeld om in de toekomst een gekoesterde
wens vorm te geven.
Toekomstwensen
In de jaarverslagen vanaf 2017 is vermeld, dat de stichting de wens heeft om haar activiteiten uit
te breiden naar een breder publiek, in de vorm van het aanbieden van een ontmoetingsplek 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.
Uitgangspunt qua situering van de locatie is steeds geweest dat het noodzakelijk is (gezien de immobiliteit van veel thuiswonende ouderen) dat deze “huiskamer” gesitueerd wordt dicht bij de doelgroep,
liefst te midden van een woonwijk.
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.
De volgende stappen/contacten hebben plaats gevonden om de eigen wens van de stichting te
realiseren t.b.v. ouderen:

Voormalig kerk De Menswording
Vanaf het voorjaar 2015 is het bestuur van st. WDR geïnteresseerd geweest in voormalig kerk
gebouw De Menswording in Leiderdorp, om deze aan te kopen ten behoeve van bovenbeschreven
wens. Vele acties vanuit de samenleving zijn gevoerd t.b.v. behoud van het gebouw.
Het bestuur heeft vanaf 2015 contact onderhouden met alle politieke fracties, ingesproken tijdens
een Gemeenteraadsvergadering, een brochure uitgegeven ed. Begin 2019 werd definitief duidelijk
dat aankoop van dit object niet meer realistisch was doordat dit object definitief verkocht was aan
een projectontwikkelaar t.g.v. een appartementencomplex.

Pand Karolusgulden 32-38

In het derde kwartaal van 2019 heeft het bestuur haar oog laten vallen op een pand gelegen aan
de Karolusgulden 32-38 in Leiderdorp, een gemeentelijk pand waarin Centrum voor Jeugd en Gezin
gesitueerd was. Dit pand, gelegen tegenover winkelcentrum De Winkelhof zou het derde kwartaal
van 2020 vrijkomen en een uitermate geschikte locatie met veel mogelijkheden zijn. Na diverse
gesprekken binnen de gemeente te hebben gevoerd, bleek begin 2020 dat het pand verkocht zou
gaan worden. De vraagprijs was echter zo hoog, dat de stichting moest afhaken.
School Buitenhoflaan

Dankzij de gemeentelijke contacten werd in het eerste kwartaal van 2020 de focus verlegd van het
pand aan de Karolusgulden naar een schoolgebouwtje aan de Buitenhoflaan te Leiderdorp. In dit
gebouwtje waren verschillende disciplines gehuisvest, zoals een ruilwinkel, een kinderopvang, een
buitenschoolse opvang en een wijkkantoor van het Sociale Wijkteam. Bij de gemeente bestond het
plan al deze organisaties eind 2020/begin 2021 te verplaatsen naar gebouw De Sterrentuin.
Het leeggekomen gebouw zou dan mogelijk verkocht kunnen worden. Een locatiebezoek met de
wethouder en een ambtenaar hebben plaatsgevonden, alsmede gesprekken met verschillende politieke
fracties. In het derde kwartaal van 2020 werd duidelijk dat de gemeente het schooltje eerst zou gaan
gebruiken als noodopvang voor een basisschool die verbouwd moet gaan worden.
WDR heeft aangegeven bij de wethouder interesse te houden in deze locatie. Zodra de gemeente
meer zicht heeft op het vrijkomen van het pand én eigen ideeën ontwikkeld heeft, is er toegezegd
dat er contact met ons opgenomen wordt. We blijven dit volgen.

Zijldijk 37

Medio 2021 kreeg de voorzitter de mogelijkheid een pand te kopen aan de Zijldijk in Leiderdorp.
Gezien de locatie in de Boterhuispolder een geweldige plek om te ontwikkelen tot zowel een gedeelte privé als een gedeelte voor maatschappelijke doeleinden.
Het eerdere idee van “huiskamer” moest hierbij losgelaten worden daar het pand te ver afgelegen
ligt van wijken waar ouderen wonen.
Het pand leent zich uitstekend voor een hospice qua ligging en rust en dientengevolge zijn er een
aantal verkennende gesprekken en locatiebezoeken geweest met Hospice de Mare uit Oegstgeest,
daar zij ook al een groot aantal jaren op zoek zijn naar passende huisvesting. Nu zijn zij tijdelijk
gehuisvest in verpleeghuis Hofwijck te Oegstgeest. In december 2021 nam het bestuur van de
Hospice het finale besluit: niet naar de Zijldijk maar naar een locatie aan de Hoogmadeseweg.
Hierop is direct contact gelegd met een plaatselijke zorgaanbieder die als enige in de regio een
compleet aanbod van zorg biedt: Activite. Zij bieden zorg thuis, in het verpleeghuis en in een
zestal Ontmoetingscentra verspreidt over de regio.
Het Ontmoetingscentrum is er voor mensen die geheugenproblemen en/of fysieke beperkingen
ervaren en nog zelfstandig wonen. De cliënt wordt hier ondersteund alsmede de mantelzorger.
Er worden gedurende de dag activiteiten geboden die de cliënt nog kan en waar plezier aan beleefd
wordt. Uitgangspunt hierbij is dat het activiteitenprogramma zo veel mogelijk aanpast aan de voorkeuren, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Half december heeft er een gesprek en locatiebezoek plaatsgevonden met een delegatie van het
bestuur Intramurale Dienstverlening van Activite. Dit eerste verkennende gesprek was zo positief,
dat een tweede afspraak gemaakt werd voor begin 2022. Wordt vervolgd dus.
Goedkeuring Jaarverslag 2021
Het Jaarverslag 2021 is in februari 2022 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld geworden.
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