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Inleiding
Binnen de AmbulanceZorg Limburg-Noord bestond al langer de wens om vanuit haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid invulling te geven aan een "wensambulance": een vervoersmogelijkheid voor het
realiseren van wensritten, voor ernstig zieke, bedlegerige of terminale wensvragers, voor wie regulier
vervoer geen optie (meer) is. In de ambulancepraktijk is het echter steeds moeilijker en is er minder
tijd en ruimte voor uitzonderingen op de normale zorgvragen.
Daarom heeft AmbulanceZorg Limburg-Noord het initiatief genomen tot oprichting van een stichting die
tot doel heeft vervoer met een sociaal karakter per wensambulance te realiseren.
De oprichting van de Stichting Wens in Beweging is sinds 5 september 2013 een feit en deze Stichting is
statutair gevestigd aan de Olivier van Noortweg 7, 5928 LX te Venlo. De Stichting zorgt ervoor dat een wens
van een ernstig zieke, bijvoorbeeld naar een concert van André Rieu of een laatste bezoek aan een
familielid, toch uit kan komen door het organiseren van het vervoer en de verzorging op die locatie.
Voor mensen die ernstig ziek zijn is een dergelijk bezoek een lichtpuntje van grote waarde, en zeker geen
vanzelfsprekendheid, eerder een soms lang gekoesterde wens die letterlijk in beweging komt.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ter beschikking stellen van vervoermiddelen
en deskundige begeleiders. De Stichting maakt wensritten mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De Stichting Wens in Beweging is daarbij afhankelijk van donaties en sponsoring van zowel particulieren
als bedrijven, die dit initiatief een warm hart toedragen. Op grond van deze activiteiten is aan de
Stichting de ANBI status toegekend (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling)
Het aantal gerealiseerde wensritten was in 2014 in totaal 38 en in 2015 bedroeg het aantal gerealiseerde
wensritten 43.
Bestuur en Vrijwilligers
Het Bestuur van de Stichting Wens in Beweging bestaat uit 4 leden:
1. H.J.M. Gubbels, voorzitter
2. H.A.J.M. Scheerder, secretaris
3. R.P.H. Weinberg, penningmeester
4. P. Dassen-Housen, bestuurslid
Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Zij genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Binnen 6 maanden
na afloop van het boekjaar wordt een (jaar)vergadering gehouden, waarin het Bestuur de balans en
staat van baten en lasten vaststelt.
De Stichting Wens in Beweging voert haar activiteiten uit met een groep enthousiaste en professionele
vrijwilligers. De Stichting werft chauffeurs bij ambulance organisaties, maar ook bij politie en brandweer.
Voor de begeleiding van de wensritten worden vrijwillige verpleegkundigen of verzorgenden (vanaf niveau 3)
geworven uit de ambulancedienst, maar ook bij zorgketenpartners.
En tenslotte zijn er natuurlijk ook vrijwilligers nodig die werkzaamheden willen uitvoeren op het gebied van
sponsorwerving, bijhouden van de financiën en ondersteuning bij promotie acitiviteiten.
Doel
Doel van de Stichting is het realiseren van wensritten voor ernstig zieken en bedlegerige of terminale
wensvragers in die gevallen waar regulier vervoer niet meer tot de mogelijkheden behoort.
Behalve het vervoer met de ambulance wordt ook de begeleiding van de hele dag verzorgd.
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De Stichting heeft voor het vervoer de beschikking over 2 ambulances. Een ambulance wordt gebruikt
voor volwassen wensvragers en een tweede ambulance is ingericht voor het vervoer van kinderen.
De activiteiten rondom het verzorgen van deze laatste groep wensvragers worden verricht onder
de noemer Wensje in Beweging en zijn in 2015 van start gegaan.
Ambassadeurs
Officieel ambassadeur van Wens in Beweging is internationaal artiest André Rieu. André is
"permanent" passagier van de wensambulance; zijn foto met zijn viool als icoon op zijn schouder is
afgebeeld op de zijkant van de ambulance.
Ambassadeur voor Wensje in Beweging is Toos Toverhoed, de mascotte van Toverland.
Samenwerking
De Stichting Wens in Beweging zorgt ervoor dat een wens uit kan komen door het organiseren van het
vervoer naar een speciale locatie en de verzorging op die locatie.
Soms is er voor een wens meer organisatie nodig. Bij deze wensen wordt samengewerkt met onder
andere de stichting Make-A-Wish en stichting Dreams4you.
Werkgroepen
De Stichting voert haar activiteiten uitsluitend uit met vrijwilligers en heeft daarvoor een aantal
werkgroepen in het leven geroepen:
- Wenscoördinatie
- Promotie en Evenementen
- Voertuigen en middelen
- Communicatie
- Administratie
Wenscoördinatie:
Bij het uitvoeren van een wens komt de nodige voorbereiding kijken. Een wensaanvraag wordt
allereerst behandeld door een wenscoördinator. Deze beoordeelt de wens en onderzoekt wat nodig is
om deze wens in vervulling te doen gaan. De coördinator bespreekt vooraf de medische
verantwoordelijkheid met de wensvrager. Verder worden ook vrijwilligers benaderd voor het
vervoer en de begeleiding van de wensvrager en een eventueel familielid.
Promotie en Evenementen:
Zeer regelmatig wordt door deze werkgroep deelgenomen aan evenementen ter bevordering van de
naamsbekendheid van de Stichting. In navolging van het groots opgezette evenement 112-On Wheels in
augustus 2014, is in 2015 gestart met de voorbereidingen van ditzelfde evenement in mei 2016.
Bovendien zijn vrijwilligers al of niet met de wensambulance bij een groot aantal evenementen aanwezig
geweest, zoals:
- Berden voorjaarsloop
- Well's Open tennistoernooi
- Toertocht Daydream Ride, Heerlen
- Open dag Brandweer Kessel
- Jaarmarkt Meijel
- Open dag Brandweer Reuver
- Oktoberfeest Arcen
- Antoniusmarkt Blerick
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- Kerstmarkt Kasteelpark Born
- Kerstmarkt Titus Brandsma School
- Christmas Truckrun Panningen
In 2015 is gestart met het plaatsen van collectebussen op verschillende plaatsen. Verder zijn ook zorgcentra,
huisartsenpraktijken, apotheken, hospices en ziekenhuizen bezocht om de activiteiten van de Stichting onder
de aandacht te brengen.
Voertuigen en Middelen:
De werkgroep Voertuigen en Middelen is verantwoordelijk voor al het onderhoud en wat er meer komt
kijken voor het rijvaardig houden van de ambulances. Daarnaast is de werkgroep ook verantwoordelijk
voor de materialen die in de auto's liggen, denk hierbij aan brancards, AED, lakenpakketten etc.
De werkgroep zorgt voor de instructie van de vrijwilligers die de ambulance bemannen, regelen de logistiek
van het halen en brengen van de auto's van en naar de standplaatsen en controleren vóór iedere wensrit
de status van de auto.
In 2015 is de Stichting geconfronteerd met onverwacht hoge reparatiekosten met betrekking tot de
ambulance voor Wensje in Beweging. Deze kosten zijn ten laste van het bestemmingsfonds voor Wensje
gebracht.
Naar aanleiding van deze tegenvallende onkosten worden nu plannen ontwikkeld om de ambulances
in de toekomst te vervangen. Het Bestuur is in gesprek gekomen met de Stichting Kruiswerk te Geleen en deze
Stichting heeft een eerste aanzet tot vervanging gegeven in de vorm van een donatie van € 5.000.
Met deze donatie is gestart met het vormen van een vervangingsreserve voor de Ambulances.
Communicatie
De werkgroep communicatie houdt zich bezig met de ontwikkeling van een goede communicatiestrategie en informatiemateriaal. Om de Stichting naamsbekendheid te geven is er een flyer ontwikkeld
met informatie over het doel en het indienen van wensen. Deze wordt verspreid binnen zorginstellingen,
hospices en andere belangstellenden. Verder is er een website ontwikkeld, welke in 2016 verder
uitgebouwd en verbeterd zal worden.
Administratie
Aan de vrijwilligersadministratie is in 2015 verder vormgegeven.
Financiële paragraaf
De Stichting Wens in Beweging is afhankelijk van donaties en sponsoring van zowel particulieren als
bedrijven, die dit initiatief een warm hart toedragen. Naast giften in geld, is de Stichting bij de opstart
door diverse begunstigers ondersteund, die hun diensten in natura hebben geleverd.
Veel energie wordt gestoken in het benaderen van bedrijven en instellingen voor donaties en het
uitbreiden van het netwerk door naamsbekendheid te promoten.
In 2015 ontving de Stichting € 43.972 aan donaties en sponsorbijdragen en bleef daarmee 2% onder het
begrootte bedrag van € 45.000.
De uitgaven besteed aan doelstellingen zijn in 2015 in grote mate beïnvloed door de onverwacht hoge
reparatiekosten van de Mercedes Ambulance (€ 10.227).
De gerealiseerde brandstofkosten '13/'14 gaven een vertekend beeld, doordat deze kosten gedurende de
de eerst 9 maanden door AmbulanceZorg Limburg-Noord werden gedragen. Hierdoor waren de kosten voor
2015 moeilijk in te schatten en de begroting ad € 2.000 bleek te laag. De brandstofkosten bedroegen € 3.180.
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Daar staat tegenover dat met ingang van 31 juli 2015 respektievelijk 14 augustus 2015 de belastingdienst
vrijstelling heeft verleend voor het betalen van wegenbelasting voor de beide ambulances.
Verder zijn de "overige kosten vervullen wensvragen" binnen de begroting gebleven.
Per saldo is daarmee een overschrijding van de kosten besteed aan doelstellingen gerealiseerd van € 3.805.
Aangezien ook de kosten eigen fondsenwerving en de kosten voor beheer en administratie binnen de
begroting bleven, zijn de totale lasten met € 32.023 gelijk aan de voor 2015 begrote lasten.
Om ook in de toekomst wensvragen te kunnen blijven vervullen heeft het Bestuur het streven
uitgesproken om een continuïteitsreserve op te bouwen van 1,5 maal de jaarlijkse organisatiekosten.
Het streven is om eind 2016 deze stand van de continuïteitsreserve te behalen.
Voor 2016 zijn de totale lasten begroot op € 25.000, met een begroot resultaat, mede op grond van het
evenement 112 OnWheels dat in het voorjaar 2016 plaats zal vinden, van € 30.000.
Daarmee is de verwachting dat de beoogde continuïteitsreserve behaald zal kunnen worden.
Wensritten
In 2015 zijn 43 ritten gerealiseerd. Ook nu weer waren de ritten zeer verschillend van aard.
Ook in 2015 zijn diverse bezoeken aan concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht gebracht.
Verder ritten naar Scheveningen, Zandvoort, Oost-Duitsland, maar ook een rit met een mevrouw die
nog een keer Kerstinkopen wilde doen.
2016 en verder
De tegenvallende onderhoudskosten van de Mercedes Ambulance maken dat de komende jaren
voorrang gegeven zal worden aan het binnenhalen van donaties voor het vervangen van de Ambulances
Belangrijkste doelstelling is het professionaliseren van de sponsoropbrengsten. Hiertoe zijn wij op zoek
naar een bestuurslid, die deze taak op zich zal nemen.

27 mei 2016
Het Bestuur
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BALANS
31-12-2015
Activa

€

31-12-2014
€

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen

1

P.M.

P.M.

Financiële vaste activa
Waarborgsom tankpassen

2

400

400

3
4
5

2.626
4.462
30.551
37.639

3.940
3.566
16.512
24.018

38.039

24.418

24.981
5.000
6.353
36.334

18.765
5.620
24.385

895
810
1.705

33
33

38.039

24.418

Vlottende activa
Voorraden
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Reserve vervanging Ambulances
Bestemmingsfonds Wensje

6
7
8

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

9
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting
2015
€

September
2013 t/m
31 dec. 2014

Realisatie
2015
€

€

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
(inclusief giften in natura)

10

Som der baten

45.000

43.972

46.795

45.000

43.972

46.795

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Exploitatie ambulances
Overige kosten vervullen wensvragen

11
12

16.000
3.500
19.500

21.135
2.170
23.305

15.328
1.659
16.987

Lasten ten behoeve van
fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving

13

5.000

3.280

3.872

Beheer en administratie
Declaraties Bestuur
Algemene kosten

14
15

250
7.250
7.500

80
5.358
5.438

272
1.279
1.551

Som der lasten

32.000

32.023

22.410

Saldo van baten en lasten

13.000

11.949

24.385

Bestemming saldo
Toevoeging aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Ambulances
Bestemmingsfonds Wensje (per saldo)

€

€
6.216
5.000
733
11.949

10

18.765
5.620
24.385
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijnen 650 Fondsenwervende Instellingen", zoals
gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Waarderingsgrondslagen voor de balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve
afschrijvingen.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover
nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
De overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten
Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit eigen fondsenwerving,
inclusief rentebaten en soortgelijke opbrengsten en de kosten van fondswerving na aftrek van de
bestedingen ten behoeve van de doelstellingen en de kosten van beheer en administratie.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de opbrengst van legaten, opbrengsten uit
acties, ontvangen donatiegelden en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen. Legaten
en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
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TOELICHTING OP DE BALANS
1. Materiële vaste activa
Deze post betreft de door de AmbulanceZorg Limburg-Noord geschonken ambulance voor wensen
van volwassenen en een tweede ambulance, geschonken door AmbulanceZorg Limburg-Zuid,
ten behoeve van Wensje in Beweging.
De ambulances zijn tegen waarde "P.M." opgenomen in de balans.

2. Waarborgsommen
Ten behoeve van 2 tankpassen zijn waarborgsommen gestort.

3. Voorraden
Ten behoeve van fondsenwerving zijn in 2014 1000 beertjes aangekocht, waarvan er inmiddels 440
zijn verkocht c.q. geschonken ten behoeve van fondsenwerving. De resterende beertjes zijn
tegen kostprijs opgenomen in de balans.
4. Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Deze post is als volgt opgebouwd:
Toegezegde donaties
Restitutie Motorrijtuigenbelasting
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

1.858
1.660
100
844
4.462

5. Liquide middelen

2.500
1.066
3.566

31-12-2015
€

Rabobankrekening: NL25 RABO 0187 4618 05
ING-rekening: NL58 INGB 0006 1979 55

31-12-2014
€

25.672
4.879
30.551

9.144
7.368
16.512

2015

2013/2014

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

6. Continuïteitsreserve
€
Stand begin boekjaar
Dotatie boekjaar
Stand per einde boekjaar

€
18.765

-

6.216

18.765

24.981

18.765

Doelstelling van het Bestuur is om de komende 3 jaar een continuïteitsreserve op te bouwen met de
omvang van 1,5 van de exploitatiekosten.
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7. Reserve vervanging Ambulances

2015
€

Stand begin boekjaar

2013/2014
€

-

-

Bij: donatie gift Stichting Kruiswerk Geleen

5.000

-

Stand per einde boekjaar

5.000

-

8. Bestemmingsfonds Wensje
Het bestemmingsfonds is opgebouwd door gedoneerde, cq toegezegde bedragen, welke specifiek
geoormerkt zijn ten behoeve van Wensje in beweging.
2015
€
Stand begin boekjaar
Bij (verantwoord als bate):
Trade Port Trailer Service BV
Toverland BV
Annoniem
Auberge de Grote Waay
Gift Kiwanis Venlo
Gift Familie Oostwegel
Gift Stichting de Peelkabouters
Af (verantwoord als last):
Bedrijfsklaarmaken Ambulance
Onderhoudskosten Ambulance
Stand per einde boekjaar

9. Overige schulden en overlopende passiva

€
5.620

-

6.666
1.000
1.000
888
1.406
10.960

10.000
3.453
2.500
15.953

-10.227

-10.333
-

6.353

5.620

30-12-2015

31-12-2014

€
Accountants- administratiekosten
Benzinekosten
Te betalen bankkosten

€
750
49
11
810
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
10. Baten uit eigen fondsenwerving

Begroting
2015

September
2013 t/m
31 dec. 2014

Realisatie
2015

€

€

€

Trade Port Trailer Service BV
Stichting Kruiswerk Geleen
Hornbach Sittard-Geleen
Kiwanis-Club Gennep, Maasduinen
Stichting Walk4TheRoses
Kiwanis-Club Venlo
Stichting Winnen doen we samen
Weemen Boxmeer BV
SkyRadio: Chrismas Tree for Charity
Toverland BV
Annoniem
Personeelsver.Ste - opbrengst Tombola
Collecte uitvaart heer Hoebers
Auberge De Grote Waay
Ambulance Medical Service BV
Oudervereniging Titus Brandsma
Paroche Tegelen-Steyl
Collecte uitvaart mevr. Ruhl-Verhaag
Tennisclub Het Moleneind Well
Joulz
Brandweervereniging 't Blusse
Collecte familie Peeters
Oogstdankfeest
Collecte uitvaart heer Janssen
Katholiek Vrouwengilde
Donatie familie Meeks
Passiespelen Tegelen
Gift W. Heijligers Boxmeer
Praktijk v. Fysiotherapie
Emballage actie Jumbo Heel
Café Hertog-Jan
Hegomarkt BV
Posten < € 250

-

6.666
5.000
3.000
2.500
2.500
1.406
1.330
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
950
888
750
650
647
538
515
500
500
496
492
431
400
400
377
306
300
294
280
250
6.192
43.558

43.527

Opbrengst 112 On Wheels
Opbrengst verkocht promotiemateriaal

-

414

2.426
842

45.000

43.972

46.795
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Giften in natura:
Giften in natura zijn ontvangen van:
Vandeputte Medical, Wash-Drive-in, Bakker Bart Venray,
Rederij Filia Mosea, Vivon Nederland BV, Telecombinatie Novocom Secutor Security BV,
Firma Cura, Bosman Bandenservice.

Begroting
2015

11. Exploitatiekosten ambulance
€

€

Motorrijtuigenbelasting
Verzekering
Onderhoud VW ambulance
Onderhoud Mercedes ambulance
Brandstof
Gebruiksklaarmaken Mercedes Ambulance
Overige kosten ambulances

€

6.600
2.600
1.500
1.500
2.000
1.800
16.000

12. Overige kosten vervullen wensvragen

4.004
2.190
1.099
10.227
3.180
435
21.135

Begroting
2015
€

3.000
2.000
5.000

14. Declaraties Bestuur
Deze kosten hebben met name betrekking op gedeclareerde parkeerkosten.

15

1.549
110
1.659
September
2013 t/m
31 dec. 2014

Realisatie
2015
€

Drukwerk en folders
Overige kosten reclame/fondsenwerving

September
2013 t/m
31 dec. 2014

1.999
171
2.170

Begroting
2015
€

480
10.333
217
15.328

€

3.500
3.500

13. Kosten eigen fondsenwerving

3.192
1.084
22

Realisatie
2015
€

Kleding vrijwilligers
Overige kosten vervullen wensvragen

September
2013 t/m
31 dec. 2014

Realisatie
2015

€
1.047
2.233
3.280

2.602
1.270
3.872
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15. Algemene kosten

Begroting
2015
€

€

Gedeclareerde kosten VOG's vrijwilligers
Kantoorkosten
Administratie- en accountantskosten
Verzekeringen algemeen
Telefoon- en internetkosten
Bankkosten en rentelasten
Overige algemene kosten

600
1.000
1.500
1.000
700
100
2.350
7.250

16

September
2013 t/m
31 dec. 2014

Realisatie
2015
€
601
355
1.567
577
208
288
1.762
5.358

571
205
0
231
30
50
192
1.279
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3. Overige gegevens
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3. Overige gegevens

3.1 Omschrijving van de doelstelling
De Stichting heeft ten doel het realiseren van wensritten voor ernstig zieken en bedlegerige of
terminale wensvragers.

3.2 Voorstel bestemming overschot 2015
De penningmeester van de Stichting stelt voor om het overschot over het boekjaar 2015
ter grootte van € 11.949 als volgt te bestemmen:
€
Toevoeging aan continuïteitsreserve
Reservering vervanging ambulances
Toevoeging aan bestemmingsfonds Wensje in Beweging (per saldo)

6.216
5.000
733
11.949

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.3 Bezoldiging bestuurders
Er heeft geen bezoldiging aan bestuurders plaatsgevonden.

3.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 B is Stichting Wens in Beweging vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. De Stichting is derhalve,
ingevolge artikel 396 lid 6 vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in
artikel 393 lid 1 bedoelde accountantscontrole. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Ondertekening jaarrekening
Venlo, 27 mei 2016

wg:
H.J.M. Gubbels
H.A.J.M. Scheerder
P. Dassen-Housen
R.P.H. Weinberg
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Bijlage 1: Begroting 2016
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Stichting Wens in Beweging
BEGROTING 2016

€

€

Baten
Benodigde baten ter dekking organisatiekosten
(inclusief giften in natura)
112 OnWheels 2016

45.000

Som der baten

55.000

10.000

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Exploitatiekosten 2 ambulances
Overige kosten vervullen wensvragen

10.000
3.500
13.500

Lasten ten behoeve van fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving

5.000

Beheer en administratie
Declaraties Bestuur
Algemene kosten

150
6.350
6.500

Som der lasten

25.000

Saldo van baten en lasten

30.000
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Specificatie lastenbegroting 2016

€
Exploitatiekosten ambulances
Motorrijtuigenbelasting 2 ambulances
Verzekeringskosten
Onderhoudskosten
Brandstofkosten
Overige kosten ambulances

2.500
3.000
3.000
1.500
10.000

Overige kosten vervullen wensvragen
Kleding vrijwilligers
Overige kosten

500
3.000
3.500

Kosten fondsenwerving
Drukwerk en folders
Oveige kosten reclame/fondsenwerving

2.500
2.500
5.000

Beheer en administratie
Declaraties Bestuur
VOG's vrijwilligers
Kantoorkosten
Administratie- en accountantskosten
Verzekeringen
Telefoon- en internetkosten
Bankkosten en rentelasten
Overige algemene kosten

150
650
1.000
1.000
750
500
500
1.950
6.500
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