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Inleiding
In 2006 werd vanuit een particulier initiatief Wensstichting Zalavolbate opgericht. Het doel van deze
stichting was het vervullen van wensen voor kinderen (4 tot en met 17 jaar) die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. In eerste instantie was het werkgebied van Wensstichting Zalavolbate met
name Zuidoost Drenthe (omgeving Emmen en Coevorden).
In 2011 is er een volledig nieuw bestuur geformeerd en naast het bestuur is er een enthousiast team
van wensvervullers van start gegaan. In de jaren die volgden, maakte de stichting een enorme groei
door. Zeker door de wijziging van de naam in de zomer van 2015 in Wensstichting Drenthe werd ook
onze ambitie nog duidelijker: het laten stralen van kinderen in de hele provincie Drenthe die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Voor nadere informatie over het ontstaan en de geschiedenis van Wensstichting Drenthe verwijzen
wij u graag naar www.wensstichtingdrenthe.nl
Het bestuur van Wensstichting Drenthe wil door dit beleidsplan inzicht geven in:
• missie, visie en doelstellingen;
• werkzaamheden van de stichting;
• financiën;
• de manier waarop de stichting geld werft;
• het beheer van vermogen van de stichting;
• de besteding van het vermogen van de stichting;
• het functioneren van het bestuur, wenscoördinatoren, wensvervullers en ambassadeurs.
Wij hopen dat we nu en in de toekomst nog heel veel kinderen kunnen laten stralen!
Namens het bestuur van Wensstichting Drenthe,
C. Roelands, voorzitter
Emmen
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1 Missie en visie Wenstichting Drenthe
Wensstichting Drenthe heeft een duidelijke missie en visie. Hier vertellen we u graag wat meer over.
1.1

Missie

Wensstichting Drenthe vervult de allerliefste wens van kinderen die om welke reden dan ook een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Wensstichting doet dit door het organiseren van een
wensdag vol ontspanning, blijheid en plezier, in de regel samen met de andere gezinsleden.
1.2

Visie

De visie van Wensstichting Drenthe is het bieden van lichtpuntjes aan kinderen door het organiseren
van individuele wensdagen. Het gaat hierbij niet om materialistische wensen maar om het creëren
van een positieve beleving zoals bijvoorbeeld een kookworkshop bij een topkok, een beauty dag of
een high tea.
Wensstichting Drenthe is alleen actief in de provincie Drenthe.
1.3

Doel

Wensstichting Drenthe heeft als doel het vervullen van wensen voor kinderen in de leeftijd van vier
tot en met zeventien jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om kinderen die ernstig ziek zijn, behandelingen hebben, kinderen die opgroeien in een moeilijke
thuissituatie en jonge mantelzorgers. Op deze manier verwacht Wensstichting Drenthe het kind,
samen met vader, moeder, broertje(s) en zusje(s) een lichtpuntje te bieden.
Het streven is om de wensdag langer te laten duren. Wensstichting Drenthe realiseert dit door het
maken van een fotoboek waar het kind samen met vader, moeder, broertjes en zusjes in terug kan
bladeren om zo de dag opnieuw te beleven.
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2 Huidige situatie
De kracht van Wensstichting Drenthe zit in het vervullen van individuele wensdagen. Daar zijn we
door de ervaring in de afgelopen jaren ook erg goed in geworden. Gemiddeld vervullen we ongeveer
dertig tot veertig keer per jaar een individuele wens. Bij het organiseren en uitvoeren van een
individuele wensdag zijn twee ervaren wensvervullers betrokken.
Door de naamswijziging naar Wensstichting Drenthe verwachten wij een toename van het aantal
aanvragen. Bij iedere aanvraag wordt bekeken naar de volgende voorwaarden:
• het kind is tussen de vier en zeventien jaar;
• verdient een steuntje in de rug;
• is woonachtig in Drenthe;
• heeft niet eerder een wensdag gekregen door de Wensstichting of haar voorganger
Wensstichting Zalavolbate.
Wensstichting Drenthe verwijst eventueel door naar andere stichtingen.
Daarnaast zijn er in het recente verleden ‘grote’ wensdagen georganiseerd waarbij ongeveer
honderd kinderen samen met ouders, broertjes en zusjes een dag in het zonnetje werden gezet.
Deze activiteit zal in de nabije toekomst in een wat andere vorm weer opgepakt worden.
Graag verwijzen wij naar onze website voor een korte impressie van onze activiteiten:
www.wensstichtingdrenthe.nl.
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3 Toekomst
Onze kracht zit in het vervullen van wensen. Daar zijn we door de ervaring in de afgelopen jaren ook
erg goed in geworden. Door de groei van het aantal aanvragen en de verwachte verder groei is het
echter wel van groot belang om de organisatie verder te professionaliseren.
In de genoemde beleidsperiode (2018-2021) heeft Wensstichting Drenthe de volgende doelen:
1. Organisatie
- verder inrichten van functies (de juiste mensen op de juiste plek);
- vormen van professionele en flexibele organisatie die klaar is voor verdere groei;
- ANBI-status aanvragen en CBF keurmerk;
- formuleren van vrijwilligersbeleid.
2. Wensen
- groei individuele wensdagen;
- mogelijkheden onderzoeken om wensdagen voor doelgroepen te organiseren.
3. Financiën:
- in stand houden van financieel gezonde basis;
- via verschillende geldbronnen;
- mogelijkheden onderzoeken om tot een meer structurele geldstroom te komen
(bijvoorbeeld vrienden van Wensstichting Drenthe).
4. Naamsbekendheid gehele provincie Drenthe
- breed kenbaar maken van de impact van een wensdag voor het kind en vaak ook het gezin;
- mensen bewust maken van de wijze waarop en wanneer ze een wens kunnen aanvragen;
- netwerken en relatiebeheer.
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4 Organisatie
Wensstichting Drenthe bestaat uit een bestuur, wenscoördinatoren, twee teams wensvervullers
(Emmen en Assen) en ambassadeurs. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers zowel op bestuurlijk als
op uitvoerend vlak. Ook de komende drie jaar zal dit als uitgangspunt blijven behouden.
4.1

Bestuur

Wensstichting Drenthe wordt bestuurd en vertegenwoordigd door vijf bestuursleden. De
bestuursleden zetten zich ieder in vanuit hun eigen discipline en achtergrond.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid HR:
Bestuurslid Marketing en communicatie

mevrouw C. Roelands
mevrouw A. Hoiting
mevrouw M. Engbersen
mevrouw M. Meijering
vacant

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden bestuursleden:
•

•

•

•

•

Voorzitter:
- besturing Wensstichting en aansturing bestuur;
- initiatieven nemen en coördineren;
- gezicht van de Wensstichting (intern en extern);
- onderhouden contacten met ambassadeurs;
- jaarverslag maken.
Secretaris:
- opstellen agenda voor vergadering en notuleren van de vergadering;
- correspondentie met derden;
- verzorgen en beheren van het archief;
- beantwoorden infomail;
- beheren Dropbox.
Penningmeester:
- contacten met bank;
- financiën registreren, betalingen doen, kas beheren;
- begroting maken en bewaken begroting;
- financieel jaarverslag maken;
- registreren sponsorgegevens;
- verzekeringen regelen.
HR:
- ontwikkelen en implementeren van het HR beleid voor vrijwilligers;
- verzorgen van communicatie met nieuwe vrijwilligers;
- werving en selectie;
- coaching en motiveren van wenscoördinatoren;
- eerste beoordeling wensaanvraag;
- goedgekeurde wensen doorgeven aan coördinatoren;
- scholingsagenda (naar behoefte).
Marketing & Communicatie:
- contact met media en pers/persberichten schrijven;
- contacten onderhouden met sponsoren;
- opstellen PR plan en budget;
- verzorgen PR, voor tijdens en na activiteiten;
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- creatief inspelen op de behoefte van donateurs en sponsoren;
- benaderen instellingen, organisaties om de stichting onder de aandacht te brengen;
- onderhouden van contacten met vrijwilliger die verantwoordelijk is voor sociaal
media en website.
4.2

Wenscoördinatoren, wensvervullers, ambassadeurs

Er zijn in de provincie Drenthe twee wensteams actief: Emmen en Assen. Deze teams worden ieder
aangestuurd door een wenscoördinator.
•

•

•

4.3

Wenscoördinator:
- bij binnen gekomen wens, wensteam formeren;
- coördineren van wensen;
- aanspreekpunt wensvervullers;
- voorzitten vergadering wensvervullers;
Wensvervuller:
- voeren van kennismakingsgesprek met kind en gezin;
- organiseren en plannen van de wensdag;
- samenstellen draaiboek voor een wensdag;
- aanspreekpunt tijdens de wensdag;
- samenstellen van een fotoboekje.
Ambassadeurs:
- vertegenwoordiger en het visitekaartje van Wensstichting Drenthe in de provincie Drenthe;
- draagt bij aan de naamsbekendheid:
- geven van presentaties en lezingen bijvoorbeeld bij organisaties, bedrijven en sponsoren;
- donaties in ontvangst nemen.
Contact

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met Wensstichting Drenthe:
•

Algemene informatie:
Email:
info@wensstichtingdrenthe.nl
Telefonisch:
06-49421852

•

Aanmelden wensen:
via het aanmeldformulier op de website www.wensstichtingdrenthe.nl

•

Postadres:
Wensstichting Drenthe
P/a Klepel 392
7811 KX Emmen

•

Sponsoring en donaties:
IBAN: 39SNSB0908788673
BIC: SNSBNL2a
t.a.v. Wensstichting Drenthe

•

KvK nummer: 04080627
RISN: 815498986

8

5 Financiën
5.1

Het werven van gelden

Wensstichting Drenthe ontvangt op verschillende manieren financiële middelen:
1. door het verkrijgen van donaties vanuit lokale organisaties/bedrijven. Denk hierbij
aan Serviceclubs en (MKB) bedrijven;
2. door (particuliere) initiatieven die de opbrengst doneren aan Wensstichting Drenthe. Denk
hierbij aan een spinningmarathon, Bierfestival en CarbageRun;
3. door gedeeltelijke of volledige sponsoring van delen van een wensdag door meewerkende
organisaties.
Wensstichting Drenthe streeft de komende jaren naast de huidige sponsering naar een meer
stabielere inkomstenstroom (bijvoorbeeld vrienden van…). Het doel hiervan is het fundament in
financieel opzicht verder te verstevigen en minder afhankelijk te zijn van spontane acties en giften.
Op basis van voortschrijdend inzicht worden besluiten genomen.
5.2

Bestedingsbeleid

Wensstichting Drenthe heeft geen winstoogmerk en streeft geen activiteiten in het economische
verkeer na. De stichting is afhankelijk van bijdragen van anderen. Het bestedingsbeleid ligt geheel
binnen de context en de activiteiten van de Wensstichting. Het betreft zaken zoals:
• Kosten samenhangend met de doelstelling: het organiseren van wensdagen;
• Algemene kosten denk aan websitekosten, bankkosten, kantoorartikelen;
• Vrijwilligerskosten;
• PR kosten zoals flyers, uitnodigings- en bedankkaartjes, visitekaartjes;
• Wervingskosten voor donateur, sponsor werving.
Wensstichting Drenthe is voornemens om in deze beleidsperiode het CBF keur aan te vragen en
daarmee ook aan de daarbij behorende verplichtingen en voorwaarden op het gebied van
bestedingsbeleid te voldoen.
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