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Voorwoord

Het verschil dat
Wielewaal maakt
432 deelnemers hebben genoten van een fantastische vakantie. Met enthousiaste vrijwilligers die hun
vrije tijd inzetten om samen met een kind of een
(jong)volwassene met een beperking herinneringen
te maken voor het leven. Waar vrijwilligers de
tijd nemen met deelnemers voor de vaak simpele
dingen waar in het dagelijks leven geen tijd voor
is. Een uur doen over schoenen strikken, gewoon
wel in die Eftelingattractie, ook al vraagt dat extra
improvisatie.
274 weekenden lang kwamen kinderen op
vrijdag aan bij de logeerlocatie van Wielewaal
en stonden ze te popelen om hun vrienden weer te
zien. Ouders die even vrijgespeeld werden om tijd
te besteden aan andere kinderen of eens samen
eropuit konden gaan. En na een weekend van
keten, spelen, naar buiten gaan, taarten bakken en
nog veel meer gingen ze moe maar voldaan weer
naar huis. En hadden zowel de kinderen als de
ouders mooie verhalen om te delen.
En 1834 dagen lang hebben kinderen genoten
van de onze kinderthemaweken. Beelden zeggen
meer dan woorden. Surf daarom naar de

opnamen, die 010Nu afgelopen zomer maakte op
de Rotterdamse Kinderthemaweek. Kijk en ervaar
het verschil dat Wielewaal maakt.
Het is dát verschil, dat ogenschijnlijk klein lijkt,
maar daadwerkelijk het verschil maakt voor deze
kinderen in welbehagen. Door de steun en inzet
van veel betrokken vrijwilligers,
donateurs, sponsors en
medewerkers hebben
we het verschil kunnen
“Niets is onmogelijk
maken. Wij hebben
er met elkaar voor
gezorgd dat iedereen meedoet en er
toedoet. Op vakantie,
tijdens het logeren en in
de vakantiedagopvang.

tot het tegendeel is
bewezen.”
(Wilma (59),
verpleegkundige)

Om het verschil te blijven maken voor iedereen die
hieraan behoefte heeft ligt er een grote uitdaging.
Het werven van vrijwilligers binnen een aantrekkende economie vraagt nog meer dan anders om
creativiteit. We gaan die uitdaging graag aan.
We sluiten 2018 positief af en hopen van harte
dat we in 2019 samen met jou het verschil blijven
maken.
Ellen Mulder en Remke Brand
Stichting Wielewaal

https://youtu.be/5ZgCdt-k2zI

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal

5

6

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal

1

Missie en visie

Stichting Wielewaal organiseert sinds 1977 vakanties voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een beperking. In 2005 zijn daar de
kinderthemaweken bijgekomen, een vorm van vakantiedagopvang
op verschillende mytylscholen in Nederland. Sinds 2010 organiseert
Wielewaal ook logeerweekenden op diverse locaties in Nederland.
Missie

De leefwereld van mensen met een beperking
vergroten door het organiseren van vakanties,
logeerweekenden en vakantiedagopvang, waarin
ze in een groep eropuit gaan en ervaringen
opdoen die thuis niet binnen handbereik liggen.

Visie

Vrijetijdsbesteding draagt bij aan het welbevinden
van mensen met een beperking. De groepsactiviteiten - met veelal een 1 op 1 begeleiding door
vrijwilligers - zorgen voor bijzondere aandacht, die
in het dagelijks leven van mensen met een beperking niet altijd mogelijk is. Deze unieke aandacht
maakt écht meedoen mogelijk.

Wielewaal geeft invulling aan deze visie door
middel van de volgende doelstellingen:
•H
 et organiseren van vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang. Wielewaal creëert
een plek waar mensen met een beperking
kunnen ontspannen, sociale contacten kunnen
leggen en het beste uit zichzelf kunnen halen.
•H
 et bieden van respijtzorg voor ouders of mantelzorgers. Door de zorg tijdelijk over te nemen,
vergroot Wielewaal ook hun de leefwereld en
bewegingsvrijheid en die van eventuele broertjes
of zusjes.
•H
 et bieden een unieke en inspirerende plek voor
stagiaires en vrijwilligers. Wielewaal creëert een
positieve groepsdynamiek: iedereen doet mee.

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal
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Doelgroepen
De primaire doelgroep:
1.a) kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking
Sophie is 18, maar voelt zich 8. Ze houdt veel
van muziek. Vooral Hindoestaanse muziek, maar
met kerst luistert ze alleen kerstliedjes. Sophie is
leergierig en ondernemend. Ze is graag in de
keuken bezig, dan helpt ze met koken en oprui
men. Maar ze is ook gek op knutselen, naar de
bioscoop of het winkelcentrum gaan. Eigenlijk
vindt Sophie alles leuk, als ze maar bezig is!
Wel heeft Sophie een heel strak ritme. Tijd is
heel belangrijk voor haar, ze wil precies weten
hoe laat alles gebeurt. Dat is haar houvast om
zoveel mogelijk te begrijpen. Als er iets afwijkt
van het schema wordt ze heel onrustig. Sophie
zit in een rolstoel en communiceert via haar
spraakcomputer.
Jeffrey is 10 en kan heel goed schaatsen. Maar
nog niet zo lang. De eerste keer was tijdens
een logeerweekend. De groep wilde graag
schaatsen, maar Jeffrey niet. Hij vond het veel te
spannend en dacht dat hij het toch niet kon. Toch
probeerde hij het en na iets meer dan een half
uur was hij op de buitenbaan rondjes aan het
schaatsen en niemand kon hem bijhouden! Nu
vraagt hij steevast bij binnenkomst op vrijdag
middag: ‘Ik heb een leuk idee! We gaan schaat
sen!’ Jeffrey is altijd druk, maar als hij genoeg
structuur en veiligheid krijgt, wordt hij rustiger.
Hij is heel impulsief en kan de gevolgen van
acties niet goed overzien. Hij is een engel, maar
soms met een b ervoor.

Isabel is 46 en een echte levensgenieter. Ze
houdt veel van reizen en gaat al sinds 2004
met Wielewaal mee. Isabel is altijd in voor een
geintje en weet de hele groep in de stemming
te krijgen. Achteraf deelt ze haar vakantie
belevenissen op facebook, in berichtjes die ze
met haar tenen typt. Isabel zit in een rolstoel
en woont bij haar moeder. Dat vindt ze fijn,
maar ze mist altijd wel de gezelligheid na een
Wielewaalreis.
1.b) Ouders of mantelzorgers van kinderen,
jongeren of volwassenen met een beperking
Chanta is de moeder van Sophie. Ze werkt in
de catering en vindt haar werk leuk, maar ze
is vooral blij dat ze het kan combineren met de
zorg voor Sophie. Als Chanta om 15.00 uur
klaar is met werken, heeft ze nog net tijd om
boodschappen te doen, te koken en het huis op
te ruimen voordat Sophie thuiskomt. Daar komt
ze niet aan toe als Sophie thuis is, omdat Sophie
overal hulp bij nodig heeft.

Chanta met Sophie
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Demi is 21, student bewegingsagogie en sta
giair bij Wielewaal. De eerste keer dat ze
meeging met Wielewaal vond ze spannend. Je
weet niet wat je te wachten staat. Je weet niet
wat voor kinderen je krijgt, hoe zwaar de beper
kingen zijn. En het is geen stage tussen 9.00
en 17.00, dit gaat 24 uur per dag door. Maar
het is zo gaaf. En je bent niet alleen, je doet het
echt met elkaar. De conclusie? Het is vermoeiend
maar geestelijk krijg je er zóveel energie van.

Demi

De secundaire doelgroep:
2) Vrijwilligers
Micha is 25, zit op de sociale academie,
gaat om het weekend mee op een logeer
weekend met Wielewaal en gaat ook nog
minstens 1 keer per jaar mee op een
vakantie. Hij merkt dat vooral vrijwilli
gers die voor het eerst meegaan, het
heel spannend vinden. Voor de vakan
tie wil hij al een groepsgevoel creëren.
Hij maakt een appgroep aan en doet
vooral niet te serieus. Hoe persoonlijker
hoe beter.

De deelnemers aan activiteiten
van Wielewaal hebben veelal de
volgende beperkingen:

LG



Lichamelĳk gehandicapt

een lichamelĳke en/of zintuigelĳk handicap,
al dan niet rolstoelgebonden

Verstandelĳk gehandicapt

een verstandelĳke beperking al dan niet

in combinatie met autisme

MCG

Wilma is 59 en werkt fulltime als verpleeg
kundige op de IC. Sinds 1981 geeft ze ieder
jaar een week van haar eigen vakantie op om
met Wielewaal mee te gaan. Intensief? Ja.
Maar ze kan zich een zomer zonder Wie
lewaal niet meer voorstellen. In haar werk
heeft ze ook veel aan haar Wielewaalac
tiviteiten. Ze komt in het ziekenhuis veel in
aanraking met mensen met een beperking
en zij weet precies hoe ze het beste met
hen kan communiceren. Wilma is tevens lid
van het medisch team en adviseert op medisch
gebied bij de verschillende activiteiten.

VG

Meervoudig complex gehandicapt
lichamelĳk gehandicapt met een verstandelĳke
beperking, al dan niet rolstoelgebonden



ADHD/ASS

ADHD/Autisme
Spectrum Stoornis

hieronder vallen PDD-NOS en andere
stoornissen in het autistisch spectrum

Begeleidingszwaarte
1 vrĳwilliger op
1 deelnemer

tot maximaal
1 vrĳwilliger op
3 deelnemers
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Kengetallen 2018
Vakanties

In totaal hebben er 432 deelnemers genoten van
een Wielewaal vakantie.
Wielewaal bood een divers aanbod aan vakanties. Van strand verkennen op Texel tot feesten met
oud & nieuw in Mierlo tot een week Portimão of
op ontdekking bij de nieuwe bestemming Jersey.
De meeste vakanties waren vrij snel volgeboekt
door deelnemers. De aanmelding van de vrijwillige
begeleiding stagneerde halverwege het jaar. Daardoor waren we uiteindelijk genoodzaakt om drie
vakanties te annuleren en een aantal vakanties met
minder vakantiegangers te laten vertrekken.

Logeerweekenden

In 2018 zijn er 274 logeerweekenden en 63
losse dagen uitgevoerd.
De Stayokay in Bunnik ging in het voorjaar 2018
verbouwen. Hierdoor moest Wielewaal voor
de logeerweekenden op zoek naar een nieuwe
locatie in de omgeving van Bunnik. Helaas was er
geen alternatief voorhanden. We hebben door een
andere indeling deze activiteiten voor een groot
deel kunnen integreren in de logeerweekenden
in IJsselstein. Een mooie oplossing. De behoefte
aan respijtzorg blijft groot. Deze behoefte heeft
Wielewaal niet kunnen vertalen in het uitbreiden
van de deelnemersaantallen. Enerzijds vanwege
het gebrek aan aangepaste en beschikbare locaties, anderzijds door een toenemende druk op het
aantal beschikbare vrijwilligers. Dit heeft geleid,
met pijn in ons hart, tot het annuleren van verschillende weekenden en verklaart de terugloop in het
aantal uitgevoerde logeerweekenden.

10

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal

Kinderthemaweken

Er zijn 55 weken kinderthemaweken
georganiseerd en 1.834 dagen verkocht.
De daling van 29% van het aantal geboekte
dagen ten opzichte van 2017 is deels te verklaren door het stopzetten van de kinderthemaweken
in Bergen en integreren van Huizen in de locatie
Utrecht. De afname van het aantal kinderen in
Bergen door het aanbod van integrale opvang in
de regio maakte dat Wielewaal eind mei 2018
is gestopt in Bergen met kinderthemaweken. Door
de sluiting in december 2018 van Mytylschool De
Trappenberg in Huizen en de krappe vrijwilligersbezetting heeft Wielewaal na de zomer besloten
deze activiteiten aan te bieden vanuit de locatie
Utrecht.
Ontwikkelingen sociaal domein
Wielewaal ziet een ontwikkeling binnen het
sociaal domein waarbij gemeenten in toenemende
mate streven naar samenwerking met een beperkt
aantal partijen met een regionale binding. Het
uitgangspunt van gemeenten daarbij is dat hulp zo
‘gewoon’ mogelijk wordt geboden. Voor kinderen
en jongeren betekent dit ‘zoveel mogelijk thuis’.
Dit heeft gevolgen voor de aanbestedingen die
in 2019 plaatsvinden voor het jaar 2020 en de
jaren daarna.
In het jaar 2018 en 2019 heeft Wielewaal
samenwerking met zowel zorgpartners in de vorm
van onderaannemerschap als met gemeenten in
de vorm van een rechtstreeks contract. In sommige
situaties is er sprake van een individuele betalingsovereenkomst. Wielewaal zal voor het jaar 2020
zoveel mogelijk zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met gegunde zorgpartners in de
diverse regio’s.

Vakanties
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Impactmeting activiteiten
Wielewaal

In samenwerking met HandicapNL heeft
Wielewaal onder leiding van Jochum Deuten in
2018 in kaart gebracht wat de beoogde impact is
van onze activiteiten. Met inzet van een vrijwilliger,
een recreatieleider, een lid van de Raad van Toezicht, de communicatiemedewerker en de directeur.
Het resultaat was een helder beeld van de effecten
die de activiteiten van Wielewaal hebben op de
kinderen, hun ouders, de vrijwilligers, stagiaires en
de maatschappij.

In vervolg hierop heeft Wielewaal haar tevredenheidsenquêtes aangepast waarmee Wielewaal het
effect en de impact van de verschillende a
 ctiviteiten
meet. Op basis van de resultaten van deze
periodieke enquêtes kan Wielewaal enerzijds het
belang van haar werk onderbouwen en anderzijds
de kwaliteit en de impact ervan verbeteren. Deze
nieuwe manier van effectmeting is eind 2018 voor
het eerst uitgezet onder deelnemers, ouders en
vrijwilligers.

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal
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Vrijwilligers en
stagiaires

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Wielewaal. Zij zetten
zich in voor een ander zonder er iets voor terug te
vragen. Zij maken iedere dag, weekend of vakantie tot een onvergetelijke ervaring. Ze krijgen er
wél iets voor terug. Dankbaarheid, vriendschap,
lol. En een kijkje in een andere wereld. Een wereld
die heel anders is dan die van hen. Waarin ze het
verschil kunnen maken. Beperkingen kunnen omzetten in mogelijkheden. En daar samen van kunnen
genieten. Ook zorgen onze vrijwilligers voor zichtbaarheid in binnen- en buitenland, dankzij social
media worden de vakantiebelevenissen via veel
persoonlijke netwerken verspreid. De gemiddelde
leeftijd van de vrijwilligers is 29 jaar. Gemiddeld
hebben zo’n 884 vrijwilligers zich één of meerdere keren ingezet.

hun beschikbaarheid wel beperkter. Om op deze
ontwikkelingen in te spelen heeft Wielewaal gedurende een half jaar geïnvesteerd in extra mankracht
(20 uur per week) gericht op vrijwilligerswerving
online en offline.
Werving nieuwe vrijwilligers
De online wervingsactiviteiten zijn dit jaar uitgebreid en met resultaat. Het aantal volgers op
facebook is gegroeid naar 4.769. Ook Instagram groeit en neemt onder jongeren een steeds
belangrijkere rol in als communicatiekanaal met
vrijwilligers. Naast sociale media heeft een aantal
wervingssites - o.a. Rotterdammers voor elkaar
en NL voor elkaar - ook voor nieuwe vrijwilligers
gezorgd.

Graag had Wielewaal meer vrijwilligers ingezet.
De resultaten van de werving verliepen aan
het begin van het jaar conform andere
jaren. Eind mei kwam daarin verandering. Het aantal aanmeldingen
   
stagneerde. Oorzaken hiervoor zijn
 
   
divers en hebben te maken met een
aantrekkende economie en de


932
wijzigingen in wet- en regelge- 
ving. Het aantal betaalde banen
Onbetaalde krachten
groeit nog steeds en de werk 

loosheid is zelden lager geweest.

2241

Wijziging in studiefinanciering
stelt studerende vrijwilligers voor
het dilemma te kiezen tussen een
betaalde bijbaan waarmee zij hun
lening kunnen beperken of een vrijwilligersbaan bij Wielewaal met onvergetelijke ervaringen. Dit dilemma maakt
hun betrokkenheid bij Wielewaal niet minder,
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Contact bestaande vrijwilligers
In 2018 is actief ingezet op meer persoonlijk contact. Vrijwilligers zijn telefonisch en via
WhatsApp benaderd om de mogelijkheden van
deelname te bespreken en na afloop van een
activiteit hun ervaringen te horen. Dit resulteerde in
leuke gesprekken en tientallen inschrijvingen voor
een nieuwe activiteit.

Training en instructie

Naast enthousiasme is het belangrijk om als vrijwilliger handvatten te hebben om succesvol deelnemers op een activiteit te begeleiden. W
 ielewaal
leidt haar vrijwilligers op door het aanbieden
van verschillende trainingen en instructiedagen.
Op deze dagen ontmoeten nieuwe en ervaren
vrijwilligers elkaar en wisselen waardevolle ervaringen uit. Voor onze reisleiders, assistenten en
verpleegkundigen (RAP) bieden we een op hun
taak toegespitst trainingsprogramma.
In 2018 hebben we zo’n 280 vrijwilligers en
RAP/RP’s getraind.
•	2x een instructiedag voor vrijwilligers en RAP’ers.
•	1x een meerdaagse RAP-training
•	1x een Pleeg Praktijk Avond voor verpleegkundigen i.s.m. het Deltion College Zwolle
•	2x een RP-dag voor recreatieleiders en plegen in
dienst van Wielewaal
•	1x een meerdaagse BHV-training voor RP’s
•	3x een themaworkshop voor RP’s

Stagiaires

Wielewaal biedt stageplaatsen voor een breed
spectrum aan opleidingen van mbo en hbo.
Hierdoor ontstaat een mooie mix van kennis en
ervaring. De stagiaires volgen een opleiding tot
o.a. pedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut,
verpleegkundige en sportbegeleider. Voor zowel
deelnemer als stagiair is dit een leuke ervaring en
zeer leerzaam. Wielewaal heeft waardevolle contacten met zo’n 60 verschillende opleidingen.

Aantal stagiaires
Meer dan 46 stagiaires hebben in 2018
hun langdurige stage (meer dan 100 uur) bij
Wielewaal gelopen. Zij clusteren hun stage-uren
tijdens W
 ielewaalactiviteiten om zo op alle fronten
ervaring op te doen. Hierdoor zijn stagiaires extra
gemotiveerd en bereid om op vrijwillige basis
stage te lopen. De gemiddelde stageduur van deze
stagiaires bedroeg 375 uur in 2018. Daarnaast
hebben een groot aantal studenten hun oriënterende stage doorlopen bij Wielewaal. Stagelopen
bij Wielewaal is voor studenten van toegevoegde
waarde omdat ze op een hele andere manier met
hun ‘vak’ bezig zijn. Ze zijn bezig met zorg in een
niet-zorg omgeving: in de vrije tijd van deelnemers.
Dat is een kant van zorg waar ze tijdens hun studie
weinig mee te maken krijgen. Daarnaast is het
geen stage van 9 tot 5, de zorg en begeleiding
gaat 24 uur per dag door. Hierdoor is er meer tijd
en aandacht voor deelnemers en ontstaat er een
ander, persoonlijker contact.
Ontwikkeling stagebeleid 2019
In 2019 organiseert Wielewaal een unieke
pilot om studenten de kans te bieden hun BOT
(Buitengewone Onderwijs Tijd) uren op een leerzame manier in te zetten. Van 26 april t/m 3
mei o
 rganiseren 3e jaars studenten mbo-V en 2e
jaars mbo-VIG studenten van het ROC Midden
Nederland een vakantie in Schoonoord voor een
groep deelnemers met een enkel- of meervoudige
beperking. Wielewaal zorgt voor accommodatie,

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal
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Micha (25) student Social
Work is vrijwilliger, recreatieleider en
in 2019 stagiair bij Wielewaal. ‘Ik leer heel
veel, van zowel deelnemers als van het team van
vrijwilligers dat ik begeleid. Mijn sociale opleiding
helpt me aan te sluiten op de behoefte van iedereen.
Vooraf leg ik al contact en creëer ik een groepsgevoel,
nog voor de activiteiten begonnen zijn. Dat maakt het
werken met elkaar zoveel leuker en beter. Vanaf
februari 2019 loop ik stage bij Wielwaal en
onderzoek ik hoe Wielewaal een nog beter
leerbedrijf kan worden’.

deelnemers, budget en begeleiding in de vorm van
een recreatieleider en verpleegkundige. De studenten maken met elkaar - onder eindverantwoording
van de recreatieleider en verpleegkundige - het
volledige programma.

Belanghebbenden

Wielewaal hecht veel waarde aan de dialoog met
belanghebbenden. Naast tevredenheidsenquêtes
heeft Wielewaal een cliëntenpanel als klankbord.
Hierin hebben deelnemers en ouders van vakanties
zitting. In mei wisselden we informatie uit over de
impact van vakantieactiviteiten en de mate van
sociale contacten na een vakantie.
Resultaten
•	50% heeft na een vakantie contact met andere
deelnemers
•	26% daarvan heeft een paar keer per jaar
contact
•	16% zelfs wekelijks
•	53% heeft dingen gedaan die anders niet
mogelijk waren (foto paragliden of tillen in
attractie Efteling)
•	47% geeft aan dat Wielewaalactiviteiten
invloed hebben op de zelfredzaamheid

14
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Deelnemers en ouders
Op 24 september 2018 zijn 13 deelnemers/
ouders van zowel vakanties, logeren als vakantiedagopvang op uitnodiging van Wielewaal in
gesprek gegaan met de Raad van Toezicht en de
directie. Een interactief gesprek met mooie feedback! De highlights van deze bijeenkomst op een
rij:
Wat kan beter?
•	De vorm en het tijdstip van communiceren
gerichter.
•	Voldoende vrijwilligers beschikbaar.
•	Graag meer logeerlocaties en aanbod
buitenlandvakanties voor 5 tot 12-jarigen.
Wat doet Wielewaal goed?
• Lekker veel naar buiten.
• Gevarieerd aanbod van activiteiten.
•	Openstaan voor inbreng deelnemers in het
vakantieprogramma.
• Vriendelijk en behulpzaam aan de telefoon.
Waar gaat Wielewaal mee aan de slag?
•	Tweejaarlijks een bijeenkomst op de logeer
locaties voor interactief gesprek met ouders en
directie.
•	Aanpassen wervingsbeleid en hierin actief
ouders betrekken.
•	Onderzoek naar de mogelijkheden voor een
kinderbuitenlandvakantie in 2020.

Klankbordgroepen
De klankbordgroep verpleegkundigen deed het
voorstel van een ‘buddy-verpleegkundige’ voor
nieuwe vrijwillige verpleegkundigen. In 2018
hebben wij deze aanpak als pilot ingezet en met
succes. Totaal zijn vijf ‘buddysets’ gemaakt. De
ervaren toegevoegde waarde was:
•	vragen kunnen stellen in de voorbereiding
aan een doorgewinterde Wielewaal verpleegkundige;
•	inzicht krijgen in de Wielewaal specifieke
vraagstukken, dilemma’s en handelingen;
•	het gevoel van een back-up, dat gaf rust en
vertrouwen.

Op basis van de evaluatie is besloten deze
aanpak in 2019 te integreren in ons werkproces.
De klankbordgroep vrijwilligers heeft waardevolle
input geleverd over welke informatie van deelnemers strikt noodzakelijk is om de kwaliteit van de
activiteiten te kunnen waarborgen. Dit gaf duidelijke handvatten t.b.v. de AVG-wetgeving voor het
inrichten van de informatieprocessen.

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal
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Communicatie

Nieuwe communicatie
aanpak

Eind 2018 is Wielewaal gestart met een nieuwe
communicatie aanpak. Uitgangspunt is om op een
meer persoonlijke manier naar buiten te treden.
Meer het verhaal van onze deelnemers, ouders en
vrijwilligers centraal stellen. En we hebben verhalen
genoeg. We horen vaak dat vrijwilligers en stagiaires die voor de eerste keer meegaan het heel
spannend vinden en eigenlijk geen idee hebben
wat ze te wachten staat. Wat voor mensen tref
je? Hoe ga je met de verschillende beperkingen

om? Wat moet ik allemaal zelfstandig kunnen?
zijn veel voorkomende vragen. Een groep potentiële vrijwilligers zal vanwege die onzekerheden
afhaken. Om die reden willen we een inkijk geven
in het leven van een Wielewaler: deelnemer én
vrijwilliger. We hebben een aantal ‘hoofdpersonen’
centraal gesteld, van verschillende leeftijden, met
verschillende beperkingen, studierichtingen en/of
banen en laten hen aan het woord. Deze verhalen
deelt Wielewaal via verschillende online en offline
media om de drempel voor toekomstige vrijwilligers
- en uiteindelijk ook deelnemers - te verlagen.

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal
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Fondsenwerving

Fondswerving
vermogensfondsen
Meerkosten vakanties
Wielewaal werft fondsen zodat deelnemers die
geen indicatie kunnen inzetten toch met Wielewaal
mee kunnen tegen een redelijke prijs. De fondsen
zet Wielewaal in om de extra kosten van de
vakanties te financieren, zoals de reis- en verblijfkosten van vrijwilligers en een aantal deelnemers.
In 2018 hebben 142 deelnemers gebruik gemaakt
van de fondsenbijdrage. Vanuit de bijdrage aan
de meerkosten vakanties door NSGK, HandicapNL
en VSB Fonds konden deze 142 deelnemers mee
op vakantie en vergrootten hiermee hun leefwereld.

Meerkosten logeren en kinderthemaweken
Dit jaar is Wielewaal er opnieuw in geslaagd
om voldoende fondsen te werven om de meer
kosten van het logeren en de kinderthemaweken te
kunnen dekken. Veel steun ondervindt Wielewaal
van lokale en regionale fondsen, die aan een
specifieke activiteit of ten behoeve van specifieke
deelnemers hebben bijdragen. Onmisbaar zijn ook
de landelijk opererende fondsen, die Wielewaal –
soms al sinds lange tijd - een warm hart toedragen.
Een overzicht met alle fondsen die Wielewaal in
2018 steunden is te vinden op pagina 23.
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Adopteer een
Wielewaalmoment

In 2017 richtte Wielewaal een businessclub op
om vanuit een zakelijk netwerk bedrijven te enthousiasmeren bij te dragen in de meerkosten. Uit een
zelfevaluatie in 2018 bleek deze insteek onvoldoende tastbaar voor organisaties en vroeg om
een andere vorm. Hieruit is onze ‘Adopteer een
Wielewaalmoment’ ontstaan. Een bedrijf draagt
met haar financiële bijdrage direct bij aan het
geluk en welzijn van de kinderen, hun ouders en
eventuele broertjes of zusjes. Naast adoptie van
bijvoorbeeld een vakantie week, kunnen medewerkers van de organisatie ook in deze week
meedraaien of een kijkje nemen. Samen een dag
knutselen op een kinderthemaweek tot uitwaaien
op Ameland. In korte tijd hebben zeven organisaties een Wielewaalmoment geadopteerd.
Recruitment Agency MatchT was het eerste bedrijf
dat een Wielewaalmoment adopteerde. Sylvia
Voorhout, oprichter en directeur van MatchT: “Wij
hebben als Wielewaalmoment een logeerweekend gekozen. Omdat we daarmee niet alleen de
kinderen die gaan logeren blij maken, maar ook
de ouders en eventuele broertjes of zusjes en dat
vinden wij heel belangrijk. Ouders leveren vaak
24 uur per dag zorg en hebben nu een weekend
tijd voor zichzelf en de rest van het gezin. Dat
is heel erg nodig om de dagelijkse zorgtaak te
kunnen blijven dragen.”
In 2019 rolt Wielewaal
het ‘Adopteer een Wielewaalmoment’ verder uit en
verwachten we dat zo’n
80 tot 100 bedrijven en
particulieren zich hiertoe
aangesproken voelen.
Samen tastbaar het verschil maken!

Donaties

Alle giften en donaties – van klein tot groot – zijn
waardevol voor Wielewaal!
De Kameleon
Dit jaar is de donatie van de tweelingbroers
Maarten en Erik Wilbers, die jaarlijks hun verjaardag in het teken zetten van Wielewaal, uitgekomen op het prachtige bedrag van maar liefst
€ 1.445. Hartverwarmend en wederom onze
hartelijke dank!
Whiskyproeverij
Het bedrijf Newes Worldwide Energy Services
organiseerde een whiskyproeverij met een veiling
voor het goede doel. De opbrengst was bestemd
voor Wielewaal! Vrijwilliger Kirsten over deze
actie: “Op woensdag 20 juni ben ik uitgenodigd
door het bedrijf Newes Worldwide Energy Services en mocht ik een goed woordje doen voor
Wielewaal ten overstaan van de aanwezigen. Het
was mooi om te zien dat er flink geboden werd.
Mede dankzij Henry Goosssen, die de whiskyproeverij geheel in stijl verzorgde, werd de veiling een
groot succes. De vier flessen whisky brachten bijna
€2.000 op. Daarnaast waren er ook nog gasten
die een vrijwillige bijdrage doneerden. Al met al
een zeer geslaagde avond.” Met als eindresultaat
een donatie van totaal € 2.975 voor Wielewaal.

Ministerie van Defensie – Zr. Ms. Karel Doorman
De bemanning van de Karel Doorman heeft
diverse acties opgezet om geld in te zamelen
voor het goede doel. Met trots melden wij dat zij
Wielewaal hebben gekozen om een donatie van
€ 1.000 toe te kennen. Dank ‘mannen & vrouwen’
voor jullie inzet en enthousiasme.
Leo Heikens – oud vrijwilliger
Leo verraste Wielewaal positief met een donatie
van € 190 eind 2018. In december is hij
getrouwd en hebben hij en zijn vrouw Carola
ervoor gekozen de opbrengt van de collecte aan
Wielewaal te doneren. Super! In het bedankgesprek een kleine toezegging dat zij samen komen
koken op een vakantieweek in 2019.
HandicapNL
In 2018 hebben HandicapNL en Wielewaal
gesproken om de relatie van fondsvertrekker naar
een ander niveau te brengen. Deze gesprekken
hebben geleid tot een driejarig partnership voor de
periode 2019-2021. Dit partnership houdt in dat
HandicapNL in 2019 het partnership financieel
ondersteund met € 111.856 en op verschillende
fronten een vergaande samenwerking aangaat.
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Organogram Wielewaal
Raad van Toezicht

Managementteam
Bestuurder

Medisch team & Gedragsteam
Medisch adviseur /
Adviseur gedrag
Managementteamlid
Fondsenwerving

Overig facilitair

Teamleider
Respijt & Vakanties

Medisch screener

Team Respijt & Team Vakanties

Medewerker
schoonmaak (extern)

Staf

Medewerkers
informatie en reservering

Financieel medewerkers

Medewerker
technische zaken

Begeleiders Vrijwilligers

Communicatiemedewerker

Medewerker
magazijn

Nevenfuncties Respijt:

Kwaliteitsmedewerker

- Personeelswerving
- Stagecoördinatie
- Inkoop huisvesting
Accountmanager
externe werving

IT

Nevenfuncties Vakanties:

IT beheer (extern)

- Vrijwilligerswerving
- Inkoop

Recreatieteam
Recreatieleider

Vakantieteam
Assistent
recreatieleider

Vrijwilligers

= vrijwilliger
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Kantoorassistent

= betaalde kracht
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Verpleegkundige

Reisleider

Assistent
reisleider

Vrijwilligers

Verpleegkundige

5

Interne
organisatie

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen,
onder leiding van een voorzitter. Zij zetten zich
onbetaald in voor Wielewaal en hebben ieder een
eigen aandachtsgebied. De Raad van Toezicht
houdt toezicht op het beleid van de directie en
de algemene gang van zaken binnen de stichting
en geeft de directie advies. De directeur rapporteert tenminste vier keer per jaar over de stand
van zaken ten aanzien van de gestelde doelen.
In 2018 is de Raad van Toezicht vijf keer samen
gekomen en de auditcommissie drie keer.
De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit de
volgende leden:
• A. Slijkhuis (voorzitter)
• A.J. Krähe
• S.C.M. van Houten
• K. Wolters
• R. van Staalduine
Directie en managementteam
In 2018 bestond de directie en het managementteam uit drie personen onder leiding van Remke
Brand als statutair directeur.

Organisatiemodel
Nieuw organisatiemodel
In 2018 is een nieuw organisatiemodel geïmplementeerd met als doel het aanbrengen van focus.
De eerdere afdelingen Administratie en Staf zijn
omgevormd tot de afdeling Activiteiten met een
team Respijt en een team Vakantie. De ondersteunende diensten Communicatie, HR, Financiën en
Kwaliteit zijn ondergebracht in de afdeling Staf.
Het managementteam van Wielewaal bestaat uit
een directeur, een projectleider/fondswerver en
een teamleider Activiteiten.
Het nieuw organisatiemodel betekende nieuwe
functies met bijbehorende inschaling voor bijna
alle medewerkers. De gesprekken hierover en
de omvorming naar het nieuwe model is goed
en in dialoog met de medewerkers verlopen. In
goed overleg is van drie medewerkers afscheid
genomen.
Aantal fte
Op 31 december 2018 werkten bij Wielewaal
18,2 fte. Op kantoor werkten op basis van
SV-dagen 13,07 fte gemiddeld. Daarvan heeft
één medewerker 0,44 fte (0,22 fte effectief) een
arbeidshandicap met een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast had Wielewaal in 2018
eveneens op basis van S
 V-dagen 5,13 fte aan
recreatieleiders en verpleegkundigen in dienst. Zij
zetten zich in om de deelnemers een fijne tijd te
bezorgen op een logeerweekend of kinderthemaweek.

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal
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Ziekteverzuim

Wielewaal is overgestapt naar een nieuwe
arbodienst, BeeActive. De samenwerking verloopt
voorspoedig. Het verzuim in 2018 is uitgekomen
op 1,57% met een meldingsfrequentie van 0,25.
Overwegend kort verzuim als gevolg van de griepgolf in januari en maart 2018.

Medisch team en
gedragsteam

Medisch team
Het medisch team is van onschatbare waarde voor
Wielewaal. Het team zet zich volledig vrijwillig
in. Het belang van hun bijdrage rond het screenen
van deelnemers, de 24 uur per dag beschikbaarheid tijdens activiteiten en hun beleidsvoorstellen
op zorgonderwerpen kan Wielewaal niet genoeg
benadrukken.
In 2018 zijn 6 nieuwe leden toegetreden tot
het medisch team, 2 leden hebben de overstap
gemaakt naar het gedragsteam en 1 lid heeft na
jaren van trouwe inzet haar functie neergelegd.
Eind 2018 bestaat het medisch team uit 10 leden.
Gedragsteam
In 2017 is er een aanzet gemaakt om te komen tot
een gedragsteam, samengesteld uit deskundige vrijwilligers. In 2018 is hieraan verder vormgegeven
en is het team in het najaar van start gegaan. Het
gedragsteam bestaat uit 4 leden met verschillende
achtergronden (o.a. jeugdpsychiatrie, gedragswetenschappen). De teamleden geven de begeleiders
en recreatieleiders advies rondom het gedrag van
deelnemers. Daarbij richten zij zich op preventie,
het handelen tijdens de uitvoering van activiteiten
en op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden
omtrent gedrag.
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Meten & verbeteren en
klachten

Wielewaal heeft samen met een samenwerkings
partner begin 2018 een melding gemaakt bij
de Inspectie Jeugd over een incident op een
logeerweekend in verband met mogelijke seksuele
handelingen tussen deelnemers. De melding is
door de Inspectie afgesloten. Wielewaal heeft een
aantal verbeterpunten geïdentificeerd. Dit heeft
geleid tot de ontwikkeling van een protocol grensoverschrijdend gedrag, het verder opzetten van het
gedragsteam en een gerichte training voor recreatieleiders en verpleegkundigen begin 2019.
In 2018 zijn er 15 officiële klachten ontvangen,
waarvan 14 klachten zijn afgehandeld en afgerond. Daarvan zijn 11 klachten binnen de gestelde
4-wekentermijn afgerond. Eén klacht is nog in
behandeling.

6

Governance

Voldoet aan governance
codes

Wielewaal is aangesloten bij Sociaal Werk
Nederland en volgt de bijpassende governancecode. Gezien de aard van haar werk heeft Wielewaal er vrijwillig voor gekozen om ook de Zorgbrede Governancecode te volgen. In 2018 is er
specifieke aandacht geweest voor de stakeholders
en de rol van de Raad van Toezicht hierin. Dit heeft
geresulteerd tot een interactief gesprek in september tussen deelnemers, ouders, RvT en directie.

Voldoet aan HKZ

Wielewaal heeft kwaliteit hoog op de agenda
staan en kiest ervoor om aangesloten te zijn bij
diverse relevante organisaties. Wielewaal is lid
van de ANVR/SGR en heeft het HKZ-keurmerk.
Eind november vond een officiële audit van
het HKZ-keurmerk plaats. Deze audit leidde tot
hercertificering, slechts 2 observaties en geen
enkele tekortkoming.

Vilans KICK-protocollen

Wielewaal is het 500ste lid geworden van de kennisgemeenschap Vilans KICK-protocollen. Daarom
heeft Wielewaal een gratis jaarabonnement
ontvangen. De verpleegkundigen op Wielewaal
vakanties hebben allemaal een andere achtergrond
en werkervaring. Het kan voorkomen dat zij op
een vakantie handelingen moeten uitvoeren die
voor hen geen routine zijn. Dan biedt het raadplegen van de verpleegkundige protocollen een
uitkomst. Dankzij Vilans is dit nu gratis mogelijk!
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Fondsen, sponsors en samenwerkingspartners
• HandicapNL
• NSGK
• VSB Fonds
• Dr C.J. Vaillant Fonds
• Evert Zoudenbalch Huis
• NCPH
•	Stichting Dioraphte
•	Stichting Bevordering Volkskracht (Stichting Swartvan Essen; Stichting Van Leeuwen Lignac)
• Stichting Familie de Maar
• Physico
• Sint Jacobs Godshuis
• Elise Mathilde Fonds
• Stichting SFO
• Weeshuis der Doopsgezinden
• RDO Balije van Utrecht
•	Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds
Adriaanstichting
• Stichting Kinderfonds van Dusseldorp
• Fundatie Van den Santheuvel
• Sobbe
• Stichting Aelwijn Florisz
• J.C. Ruigrok Stichting
• Phelps Stichting voor Spastici
• Stichting Stad Rotterdam anno 1720
• Sint Laurensfonds
•	Stichting samenwerkende steunfondsen Rijnmond
• Stichting de Lichtboei
• Stichting Zonnige Jeugd
• Van Dam-van Os Stichting
• Tivoli Fonds
•	Boudewijn van Gorp Stichting voor Goede
Doelen
•	Stichting Mundo Crastino Meliori
• KF Hein Fonds
• De Winter Heijnsius Stichting
• Streenatha Stichting
• Stichting Van der Wel-IJff Fonds
• Stichting de Boom
•	Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
24
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• Stichting Retourschip
• Stichting Nut A
 lgemeen Haarlem
•	Fonds 1818 (Jeugdvakantieloket 
samenwerkende Haagse Fondsen)
• Montagnestichting
• Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis
• Bladt Charity
• Stichting Voorzorg Utrecht
• Stichting Evellius
• Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh stichting
• Projecten in Nederland (PIN)
• Stichting Pape-Fonds
• Stichting Het Huis van Zessen
• Fonds van NRC Handelsblad lezers
• Stichting Theo Janssen M.O.C.
•	Fundatie van den Santhuevel Sobbe
(Brauw van Lynden Fonds)
•	Maatschappij tot het Nut van ‘t Algemeen
Amsterdam
• P.W. Janssen’s Friesche Stichting
• Stichting RoFa Foundation
• Stichting Dorodarte
• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
• Pasman Stichting
• Stichting Boschuysen
• Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds
•	Stichting Regentschap van het Gereformeerd
of Burgerweeshuis
• De Nolte Stichting
• Weldadige Lion van der Lijnfonds
• Coovels Smits Stichting
• Van Baaren Stichting
• ASBN
• St. Medisch-Sociale Hulp
• Van Cappellen Stichting
• G. Ph. Verhagen Stichting
•	Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam
• Stichting Fonds der Familie Antheunis
• Stichting Gereformeerd Frans van Uden Fonds
• Stichting Goede Doelen W en H.

Bedrijven
• Enixé
• Google Grants
• HighQ
• JE-BHV
• Marion Reizen
• Landstede Buitengewoon Reizen
• Bio Vakantieoord
• NCOI
• Stayokay
• Treetops
• Zicht
• QBenefits
• Techsoup Nederland
Samenwerkingspartners
• Martin Luther Kingschool/Hildebrandschool
• Mytylschool De Trappenberg
• Mytylschool Ariane de Ranitz
• Mytylschool De Brug
• Mytylschool Tilburg
• Mytylschool De Ruimte
• Tytylschool Rotterdam
• Abrona
• Hartekamp Groep
• Middin
• Reinaerde
• Sherpa
• SIG
• Siza

Adopteer een Wielewaal moment
• MatchT
• ISA Group
• Kappé International
• BEMOG
• Stayokay
• Glasservice Tilburg
• HighQ

Bedankjes

We kunnen het niet genoeg benadrukken. Zonder
de steun van velen geen Wielewaal. Daarom onze
hartelijke dank en diepe buiging voor:
Onze vrijwilligers, stagiaires, fondsen, bedrijven
en sponsors, donateurs, zorgpartners, adviseurs,
stuurgroep Wielewaal, de Raad van Toezicht, het
medisch team, het Gedragsteam, de RAP-trainers,
scholen, alle recreatieleiders en verpleegkundigen,
kantoormedewerkers, kantoorvrijwilligers, poolchauffeurs, klankbordgroep vrijwilligers, klankbordgroep verpleegkundigen, cliëntenpanel en natuurlijk
onze deelnemers en hun familie.

Opleidingen
• Deltion College
• ROCvA (MBO Hilversum)
• ROC Midden-Nederland
• ROC Rijnijssel
• Capabel Onderwijs
• MBO Utrecht
• Graafschap College
• MBO Amersfoort
• Fontys Hogeschool
• Saxion
Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal
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Resultaat 2018
en vooruitblik

Uitgangspunt voor 2018

Een stabiele positionering met gerichte focus op de
verschillende activiteiten.
Extra inzetten op vrijwilligers- en stagiairewerving
vanwege een verdere druk op de vrijwilligersmarkt.
Aandacht en creativiteit in fondswerving vanwege
het wegvallen van de bijdrage van Adessium
Foundation. Inspelen op de verscherping nieuwe
wet- en regelgeving en de benodigde aanpassingen in onze werkwijzen.
Wat is er gebeurd?
•	De organisatiewijziging is september 2018
doorgevoerd. De mogelijkheden tot meer focus,
meer efficiëntie en meer slagkracht moet in
2019 zijn vruchten afwerpen.
•	Verder structureren van het stagebeleid en de
stagewerving; er is beter inzicht in het aantal
stagiaires, de benodigde begeleiding en samen
met scholen zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld,
waaronder de inzet van BOT (Buitengewoon
Onderwijs Tijd) stagiaires.
•	Vrijwilligerswerving: in de periode januari – mei
wekelijkse belavonden, dit bleek niet afdoende.
Daarom is gedurende zes maanden een parttime vrijwilligerswerver aangesteld. Deze werver
heeft ingezet op extra social mediaexposure en
op binding met bestaande en nieuwe vrijwilligers. Mooie resultaten zijn behaald, echter niet
voldoende om alle activiteiten met voldoende
vrijwilligers te bemensen.
•	Fondswerving: niet alleen de landelijke, maar
ook de regionale, lokale fondswerving is volledig in eigen beheer opgepakt. Tijdrovend, maar
leverde ook nieuwe ingangen op en waardevolle contacten met nieuwe en bestaande
fondsen.
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•	Werkprocessen zijn met het oog op de AVG
privacywetgeving onder de loep genomen en
aangepast. Daarnaast zijn richtlijnen Respijtzorg
opgesteld met kaders over hoe te handelen voor
begeleiders, recreatieleiders, vrijwilligers en
deelnemers op en rondom logeerweekenden en
kinderthemaweken. Een verder implementatie
en verrijking van deze richtlijnen staan geagendeerd voor 2019.

Resultaat 2018

Behaalde omzet en resultaten
Wielewaal heeft over 2018 een positief resultaat
behaald van € 60.361. Dit positieve resultaat
heeft voor een groot deel te maken met een aantal
voorzieningen uit het verleden die in 2018 vrijvallen. Dit gold voor gemeentelijke subsidies uit 2016
van circa € 45.000 alsmede een voorziening
pensioengelden uit 2014 van circa
€ 16.000.
Het aantal activiteiten dat Wielewaal heeft uitgevoerd is minder dan begroot en daardoor ook
de deelnemersbijdragen. Hieraan gelieerd zijn
ook een aantal uitgaven lager. Daarnaast zijn er
een aantal begrote kosten niet uitgegeven dan
wel is daar sponsoring voor gevonden zoals de
sponsoring van nieuwe tenten en hulpmiddelen als
hoog-laagbedden.
Het positieve resultaat komt ten gunste van de
continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve komt
daarmee uit op € 606.926. Wielewaal streeft
naar het benoemde bedrag aan continuïteitsreserve
van 1,5 keer de vaste kosten van Wielewaal, vooralsnog bepaald op € 1.200.000.

Voornaamste risico’s en
onzekerheden

De voornaamste risico’s van Wielewaal zijn
gelegen in factoren waarop Wielewaal geen of
beperkte invloed heeft. Voor de komende jaren
vormt het tekort aan vrijwilligers het grootste risico
alsmede de onzekerheid over de toekomstige
financiering van gemeenten vanaf 2020. Ook ligt
er grote druk op het beschikbaar hebben van passende accommodaties waar Wielewaal met name
haar logeeractiviteiten kan uitvoeren.
In november is er een ingelaste Raad van Toezicht
vergadering geweest, waarin de directie verschillende scenario’s heeft voorgelegd en besproken om
deze risico’s te mitigeren. In maart 2019 volgt een
extra bijeenkomst gericht op het vormgeven van
een toekomststrategie voor Wielewaal 2020.
De directie onderzoekt – in samenspraak met de
Raad van Toezicht - de strategie gericht op het
versterken van de positie van Wielewaal in de
regio’s waar zij actief is. Tevens wordt ingezet op
het onderzoeken van samenwerking met verschillende partijen, waaronder vakantieaanbieders en
zorginstellingen. Fondswerving en de verdere uitrol
van ‘Adopteer een Wielewaalmoment’ hebben
eveneens prioriteit in 2019.

Liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie van Wielewaal is vergelijkbaar met de positie van de afgelopen twee jaar.
De norm is vastgesteld op € 175.000. De directie
van Wielewaal monitort maandelijks de liquiditeitspositie en bespreekt deze viermaal per jaar met de
audit commissie. In 2018 zijn de liquiditeiten van
Wielewaal boven deze grens gebleven.

binden van voldoende vrijwilligers, de fondswerving en overige financieringsstromen. Wielewaal
richt zich in 2019 op haar corebusiness vakanties,
logeerweekenden en kinderthemaweken.

Begroting 2019
Opbrengsten
Deelnemersbijdragen vakanties

828.665

Deelnemersbijdragen logeerweekenden

560.700

Deelnemersbijdragen kinderthemaweken

170.000

Overige inkomsten deelnemers
Fondsen

48.000
405.000

Opbrengsten huur

20.000

Giften/sponsoring/sponsorloop
Totaal opbrengsten

146.000
2.178.965

Kosten
Loonkosten

1.046.930

Overige personeelskosten

76.470

Afschrijvingen

41.636

Huisvesting

72.327

Organisatiekosten

178.954

Kosten vakanties

422.206

Kosten logeren

255.000

Kosten kinderthemaweken

37.500

Algemen kosten activiteiten

44.100

Totaal kosten

Resultaat

2.175.124

3.841

Vooruitblik 2019

2019 staat in het teken van het ontwikkelen van
scenario’s en hiervan afgeleid een strategie voor
de activiteiten van Wielewaal, het vinden en
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Verslag
Raad van Toezicht

Algemeen

De Raad van Toezicht komt minimaal vier maal per
jaar bijeen en stelt onder meer het jaarplan, de
begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast.
Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever en klankbord voor de directeur en adviseert
deze. Wielewaal volgt de Governancecode van
brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en
op vrijwillige basis de Zorgbrede Governancecode
2017. De leden van de Raad van Toezicht zijn
onafhankelijk, onbezoldigd en ontvangen geen
onkostenvergoeding.
In 2018 is de Raad van Toezicht vijfmaal en de
auditcommissie driemaal bij elkaar gekomen. In
het kader van betrokken toezichthouden waren
leden van de Raad van Toezicht diverse keren op
individuele basis actief bij een advies, symposium
en/of activiteiten met Wielewaal-deelnemers. Het
jaarverslag en jaarrekening over 2017 en de toezichtvisie zijn vastgesteld. De begroting voor 2019
is vastgesteld.
In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit vijf
leden. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn
functioneren en eens in de drie jaar onder leiding
van een externe deskundige. De evaluatie 2018
met de externe deskundige vindt plaats op 11
februari 2019.

Terugblik 2018

Wielewaal acteert op vier fronten: vakantieorganisatie voor mensen met een beperking, zorginstelling, vrijwilligersorganisatie en fondsenwerving.
De complexiteit van deze vier fronten zorgde voor
een bewogen jaar voor Wielewaal en alle medewerkers van Wielewaal. Met name het werven
van vrijwilligers en een goede bezetting op de
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logeerweekenden en KTW’s deed een beroep op
de bevlogenheid en creativiteit van medewerkers.
Ondanks een enkele annulering is Wielewaal er in
2018 wederom in geslaagd om de hoogwaardige
dienstverlening op peil te houden en vooral weer
veel deelnemers met een beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. De Raad van Toezicht dankt
alle medewerkers en vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet in het afgelopen jaar.
In 2018 bleven de deelnemersbijdragen van
vakantie en de kinderthemaweken achter op de
begroting door annuleringen op initiatief van
Wielewaal. Een belangrijke reden hiervoor is het
niet beschikbaar hebben van voldoende bezetting
op deze activiteiten. Een verbeterde economie
zorgt voor betaalde alternatieven voor vrijwilligers
en stagiaires. Het vinden en binden van recreatieen reisleiders en vrijwilligers was een constante
uitdaging voor Wielewaal in 2018. Deze uitdaging lijkt zich blijvend te manifesteren in 2019 en
verder; zie ook perspectief 2019.
Wielewaal heeft in 2018 afscheid genomen van
Laura van de Ven. Na 11 jaar Wielewaal heeft
zij een nieuwe uitdaging gevonden als directie
secretaris. Wielewaal verliest in Laura een collega
met een Wielewaal hart en het wandelende
geheugen van de organisatie. De Raad van
Toezicht dankt Laura voor al haar ondersteuning en
haar niet aflatende enthousiasme in alle jaren.
De Directie is in de 2e helft van 2018 op tijdelijke
basis versterkt met Ellen Mulder. Ellen Mulder was
als interim transitiemanager al verbonden aan
Wielewaal. Deze constructie bood de directie de
gewenste flexibiliteit en heeft een tijdelijk karakter
en zal in 2019 worden beëindigd.

Financiële positie

De strategie is onderbouwd door middel van een
meerjarenbegroting. Deze is erop gericht om een
stabiele financiële situatie te creëren. De liquiditeitspositie blijft een voortdurend aandachtspunt. Het
jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat
van circa € 60.000,- met name als gevolg van
vrijval van reserveringen voor Gemeenten en het
Pensioenfonds. Het jaarverslag gaat hier verder op
in. Voor 2019 is een licht positief resultaat begroot.
De adviescommissie (‘auditcommissie’), bestaande
uit een financieel- en een juridisch expert uit de
Raad van Toezicht, heeft ook in 2018 de directeur
ondersteund. In het komend jaar zal de focus er op
gericht zijn om strategische keuzes te koppelen aan
een stabiele financiële forecast. Gezien de volatiliteit van de markt m.b.t. compliance en vrijwilligers
wordt dit de uitdaging voor Wielewaal.

Zelfevaluatie

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen
functioneren. Uit de zelfevaluatie van voorgaande
jaren kwam naar voren dat de Raad van Toezicht
behoefte heeft aan meer kennis op specifieke
beleidsterreinen. Op 24 september is hier invulling
aan gegeven door een Stakeholdersbijeenkomst,
waarbij ervaringen op diverse terreinen van zowel
deelnemers als ouders van deelnemers met de
Raad van Toezicht werden gedeeld. De Raad van
Toezicht heeft dit als een zeer leerzame avond en
bron van informatie ervaren. Daarnaast hebben
leden van de Raad van Toezicht op individuele
basis invulling gegeven aan permanente educatie.
De kennis van de leden van de Raad van Toezicht
is hiermee versterkt. In 2019 blijven we hier invulling aan geven.

Perspectief 2019

In 2019 zal de focus liggen op uitwerking van
de strategie voor zowel de huidige producten van
Wielewaal: vakanties en respijtzorg (logeerweekenden en kinderthemaweken) als de footprint in
Nederland. De transitie van AWBZ naar Wlz/
Wmo/Jeugdwet en de daarmee gaande decentralisatie dwingt Wielewaal om keuzes te maken.
Wielewaal kan niet met iedere gemeente en/
of zorgorganisatie individuele afspraken maken.
Duidelijke keuzes leiden tot een duidelijke propositie en onderscheidend vermogen van Wielewaal.
Een uitdagende ambitie die naar verwachting in
2019 verder uitgewerkt zal worden.
Ook het afgelopen jaar hebben de vele vrijwilligers en medewerkers van Wielewaal er weer voor
gezorgd dat het hoofddoel van de organisatie
behaald is: deelnemers met een beperking hebben
een prachtige tijd bij Wielewaal beleefd. Het
plezier op de foto’s in dit verslag zegt meer dan
1.000 woorden en we laten deze foto’s graag
voor zich spreken. Wij laten de lezer op deze
manier graag nagenieten van 2018.
Namens de Raad van Toezicht,
Arthur Slijkhuis (voorzitter)
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2018
(in €, na resultaatbestemming)
ACTIEF

2018

2017

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Kantoorpand Hilversum
Inventaris

1.341.877

1.365.748

1.269

2.151
1.343.146

1.367.899

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Deelnemersbijdragen

128.119

198.612

Bijdragen van fondsen en subsidies

153.660

103.819

60.059

94.537

Overige vorderingen en overlopende
activa

341.838

396.968

Banken

336.800

334.639

Totaal

2.021.784

2.099.506

2018

2017

18.239

18.239

606.926

546.565

45.000

30.000

Liquide middelen

Balans per 31 december 2018
PASSIEF
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
BESTEMMINGSRESERVE
Continuïteitsreserve
VOORZIENING
Onderhoudsreserve
LANGLOPENDE SCHULDEN
Hypotheek Triodos

978.342

989.333

Lening NSGK

100.000

150.000
1.078.342

1.139.333

KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruit ontvangen / -gefactureerde bijdragen

1.260

4.714

Aflossingsverplichtingen

60.990

60.990

Crediteuren

56.563

79.418

Loonbelasting en premies bedrijfsvereniging

58.127

49.022

Overige schulden en overlopende passiva

96.337

171.225

Totaal
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273.277

365.369

2.021.784

2.099.506

Staat van baten en lasten over 2018
(in €)

2018

2018

2017

Realisatie

Begroting

Realisatie

1.702.318

1.792.500

1.948.128

1.127.021

1.122.958

1.115.289

Kosten van activiteiten

731.471

856.000

811.761

Organisatiekosten

133.412

175.405

184.928

Afschrijving materiële vaste activa

25.993

37.000

30.635

Huisvestingskosten

35.974

40.730

38.445

2.053.871

2.232.093

2.181.058

-/- 351.553

-/- 439.593

-/- 232.930

349.390

400.000

282.448

Ontvangen huren

22.450

20.000

19.983

Giften

57.077

59.700

46.857

-/- 33.713

-/- 34.600

-/- 47.771

16.710

-

114.974

411.914

445.100

416.492

60.361

5.507

183.562

Baten
Deelnemersbijdragen 				(a)
Lasten
Personeelskosten

						(b)
Exploitatiesaldo

(a-/-b) = (c)

Overige baten en lasten
Bijdragen van fondsen en subsidies

Rentelasten
Diverse baten minus lasten
						(d)
Saldo (-/- = nadelig)

(c+/+d) = (e)

Resultaatbestemming
Eenmalige vrijval Adessium tbv continuïteitsres. 		

(f)

Toevoegen aan Continuïteitsreserve
Genormaliseerd resultaat

(e-/-f) = (g)

-

-

115.000

60.361

5.507

68.562

60.361

5.507

68.562
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de voorschriften van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Deze richtlijn is opgenomen in de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving, gepubliceerd door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Stichting Wielewaal streeft naar transparantie en
volgt op onderdelen de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen. Bij de inrichting van
deze jaarrekening is invulling gegeven aan de VFI
richtlijn “Reserves Goede Doelen”. Deze Richtlijn
is een aanvulling op de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen en geeft aan hoe
goede doelen om moeten gaan met geld dat zij
reserveren. Wielewaal is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Doel van deze jaarrekening is deelnemers en
vrijwilligers, fondsen, donateurs en de rest van
de gemeenschap op transparante wijze inzicht te
geven in de besteding van de deelnemersbijdragen en andere bijdragen (waaronder met name
fondsen) aan activiteitenkosten en organisatiekosten enerzijds, en inzicht te geven in de financiële
positie van Stichting Wielewaal anderzijds.
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde tenzij anders vermeld.
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Verwerking vreemde valuta
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de
eerste verwerking gewaardeerd in de functionele
valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van de transactie
tussen de functionele valuta en de vreemde valuta.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen, de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Activa

Vaste activa
Immateriële en Materiële vaste activa
De immateriële en de materiële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen. Onder de immateriële vaste activa is uitsluitend software gepresenteerd.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
• Software
3 jaar
• Kantoorpand
50 jaar
• Verbeteringen aan kantoorpand
4-20 jaar
• Inventaris
- kantoorinventaris en -machines,
spelmaterialen e.d.
5 jaar
- Automatiseringsapparatuur
3 jaar
- overige inventaris
5 jaar
• Transportmiddelen
4 jaar
Alle activa worden tot nihil afgeschreven, met uitzondering van het pand, waar een restwaarde van
€ 1.000.000 wordt gehanteerd voor de waarde
van de grond.
In het jaar van aanschaf wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikname van het actief.
Bijdragen van fondsen verkregen ten behoeve van
specifieke activa worden overeenkomstig RJ 274
aangemerkt als subsidie en direct in mindering
gebracht op het actief.
Bijzondere waardeverminderingen
Voor materiële vaste activa wordt op iedere
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn
dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere
waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief geschat. De realiseerbare waarde is de
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde te schatten voor een individueel actief,

wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief
behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief of een
kasstroom genererende eenheid hoger is dan
de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder
waarde-verminderingsverlies van een kasstroom
genererende eenheid, wordt het verlies allereerst
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan
de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel
restant verlies wordt toegerekend aan de andere
activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld
of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van
het betreffende actief of kasstroom genererende
eenheid geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen
plaats als sprake is van een wijziging van de
gehanteerde schattingen bij het bepalen van de
realiseerbare waarde sinds de verantwoording van
het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies.
In dat geval wordt de boekwaarde van het actief
(of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd
tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet
hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn
(na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het
actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn
verantwoord.
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Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Vaste activa 2018

Aanschaffingswaarde per 1 januari

Immateriële
vaste activa
(Software)

Totaal
 ateriële
M
vaste activa

Kantoorpand

Inventaris

Transportmiddelen

113.190

1.885.318

1.784.827

75.804

24.687

Aanschaffingen in het jaar

-

1.240

-

1.240

-

Desinvestering

-

35.131

-

11.073

24.058

Aanschaffingswaarde per 31 december (a)

113.190

1.851.427

1.784.827

65.971

629

Afschrijving per 1 januari

113.190

517.420

419.079

73.654

24.687

Afschrijving over het jaar

-

25.993

23.871

2.122

-

Desinvestering

-

35.131

-

11.073

24.058

113.190

508.282

442.950

64.703

629

-

1.343.145

1.341.877

1.268

0

Immateriële
vaste activa
(Software)

Totaal
Materiële
vaste activa

Kantoorpand

Inventaris

113.190

1.885.318

1.784.827

75.804

24.687

-

-

-

-

-

Aanschaffingswaarde per 31 december (a)

113.190

1.885.318

1.784.827

75.804

24.687

Afschrijving per 1 januari

113.190

486.784

394.878

67.219

24.687

Afschrijving over het jaar

-

30.636

24.201

6.435

-

-

-

-

Afschrijving per 31 december (b)
Boekwaarde per 31 december (a-/-b)

Vaste activa 2017

Aanschaffingswaarde per 1 januari
Aanschaffingen in het jaar

-

Desinvestering

Desinvestering
Afschrijving per 31 december (b)
Boekwaarde per 31 december (a-/-b)
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Transport-
middelen

113.190

517.420

419.079

73.654

24.687

-

1.367.898

1.365.748

2.150

-

Kantoorpand Hilversum
Eind 2007 heeft Stichting Wielewaal een kantoorpand aan de Regentesselaan in Hilversum aangekocht. De aankoopprijs bedraagt inclusief kosten
€ 1.618.849 (WOZ-waarde € 1.137.000 - peildatum 1-1-2018.)
Uit het taxatierapport van Nienaber Adviesgroep van 25 februari 2014 blijkt dat de directe
opbrengstwaarde € 1.475.000 bedraagt. Op
basis van deze waarde is de afschrijving herrekend over de nog lopende afschrijvingstermijn (van
destijds 43 jaar).

Activa direct in gebruik voor de doelstelling
Stichting Wielewaal heeft door haar aard als
reisorganisatie nauwelijks activa die direct in
gebruik zijn voor de doelstelling.
In gebruik voor de doelstelling zijn drie bussen met
een boekwaarde van nihil en in de inventaris zijn
rolstoelen, kampeeruitrusting, ski’s, bedden, hulpmiddelen, spellen en dergelijke begrepen met een
boekwaarde van circa € 0 (2017: € 1.106).

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.
2018

2017

135.581

221.672

7.464

23.060

128.117

198.612

Deelnemersbijdragen
Te vorderen bijdragen
Af: Voorziening voor oninbaarheid

Door wetwijzigingen in het sociale domein hebben
diverse zorgpartners waarvoor Wielewaal activiteiten uitvoerde besloten diensten af te staan
met betrekking tot de Jeugdwet. Hierdoor moest
Wielewaal met veel individuele gemeenten aparte
afspraken maken over de soort zorg, tarief en de
manier van declareren.

Afspraken en manier van declareren zijn in de
loop van het jaar duidelijker geworden waardoor
er meer zekerheid is over de inbaarheid van de
zorggelden.
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Te ontvangen bijdragen van fondsen en subsidies
2018

2017

-

17.500

17.500

-

29.200

10.000

- Project Sociaal Domein

-

3.261

Pasman Stichting

-

2.500

Stichting Jong

-

5.000

Fonds verstandelijk gehandicapten (nu HandicapNL)
- meerkosten vakanties
HandicapNL
- meerkosten vakanties
NSGK voor het gehandicapte kind
- meerkosten vakanties

Stichting SFO

-

10.000

5.000

-

16.000

6.000

3.500

3.500

-

3.500

NCPH

7.500

5.000

Stichting Bevordering van Volkskracht

2.500

5.000

Stichting Stad Rotterdam
Stichting Dioraphte
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Stichting familie de Maar

5.000

5.000

Stichting Swart- van Essen 2017

7.500

7.500

Stichting Swart- van Essen 2018

7.500

-

Physico

5.000

-

St. Samenwerkende Steunfondsen

5.000

-

Stichting De Lichtboei

15.000

-

Diverse fondsen

27.460

20.058

153.660

103.819

2018

2017

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde activiteitenkosten

33.001

87.198

Vooruitbetaalde verzekeringspremie

5.002

4.001

Overige vooruitbetaalde bedragen

8.689

2.801

13.367

537

60.059

94.537

Nog te ontvangen bedragen

In 2017 waren de offertes van de buitenlandvakanties van 2018 al vooruitbetaald. In 2018 hebben
we voor 2019 minder buitenlandvakantie aanbetaald. Dit verklaart de daling van de vooruitbetaalde
activiteitenkosten (logieskosten).
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Liquide middelen
Er is een bankgarantie verstrekt ter hoogte van € 48.118.
De overige liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Banken
2018

2017

354

538

Kas
Triodos rekening-courant

279.023

274.567

Triodos spaarrekening

48.118

48.076

ING rekening-courant

9.301

11.006

-

452

336.800

334.639

Kruisposten
Stand per 31 december

Passiva

Eigen vermogen/bestemmingsreserves/voorziening
Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden gespecificeerd:
Eigen vermogen
Stand 1-1-2017

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve

Voorziening

Totaal

18.239

363.003

-

381.242

183.562

30.000

213.562

18.239

546.565

30.000

594.804

-

60.361

15.000

75.361

18.239

606.926

45.000

670.165

Mutaties
Stand 31-12-2017
Mutaties
Stand 31-12-2018

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve continuïteitsreserve
Conform de Richtlijn “Reserves Goede Doelen”
van de VFI houdt Stichting Wielewaal een continuïteitsreserve aan. De continuïteitsreserve is specifiek
bedoeld voor het opvangen van tegenvallers die
de continuïteit zouden kunnen bedreigen. De richtlijn geeft aan dat de reserve maximaal 1,5 keer de
organisatiekosten (vaste kosten, m.n. de personeelskosten) mag bedragen. Stichting Wielewaal streeft
naar een continuïteitsreserve van € 1.200.000.

Wielewaal heeft van Adessium Foundation over
de periode 2014 – 2016 een jaarlijkse bijdrage
ontvangen alsmede een extra bijdrage van
€ 115.000. Deze extra bijdrage is in 2017
door Adessium Foundation specifiek bestemd voor
aanvulling van de continuïteitsreserve. Vanaf 2018
is de (jaarlijkse) bijdrage van Adessium Foundation
conform afspraak komen te vervallen.
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Voorziening
Voorziening groot onderhoud
Voor de toekomstige kosten voor onderhoud aan
het pand is een voorziening getroffen. De voorziening is onderbouwd met een meerjaren onderhoudsplan voor 10 jaar.

Langlopende schulden
Hypotheek Triodos Bank
Vanwege de aanschaf en bijbehorende financiering van het kantoorpand te Hilversum heeft
de Stichting een kredietovereenkomst gesloten
met Triodos Bank. De totale lening bedraagt
€ 1.011.315 bestaande uit twee delen tegen
een vergoeding van 3.25% per jaar. Eén deel van
€ 775.000 wordt in één keer aan het einde van
de looptijd op 1 april 2038 afgelost. Het tweede
deel bedraagt € 236.315, waarop per kwartaal
€ 2.747 wordt afgelost. Als zekerheid is gesteld
het kantoorpand aan de Regentesselaan 20-26 in
Hilversum. De aflossing 2019 van € 10.990 is
onder de kortlopende schulden gepresenteerd.
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Lening NSGK voor het gehandicapte kind
Door NSGK is in 2015 een lening verstrekt van
€ 300.000. De lening is verstrekt om de liquiditeitspositie van Wielewaal - die door het trekkingsrecht PGB onder druk kwam te staan - te versterken.
Deze lening heeft een looptijd van 6 jaar (tot 4 juni
2021) en wordt lineair in 6-jaarlijkse termijnen van
€ 50.000 afgelost. Op de lening is geen rente
verschuldigd. De aflossing 2019 van € 50.000 is
onder de kortlopende schulden gepresenteerd.

Kortlopende schulden
Crediteuren
De crediteuren betreffen voornamelijk kosten voor
accommodaties, vervoer van vakanties en kosten
voor de bedrijfsvoering.
Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantietoeslag
Reservering loopbaan- en keuzebudget

2018

2017

-

572

27.923

20.913

4.501

40.171

-

14.690

7.429

-

Accountants- en externe administratiekosten

11.495

11.555

Rente lening o/g Triodos

11.011

11.226

9.011

3.139

PZW pensioenfonds
Te betalen salarissen incl. sociale lasten
Verlofsaldo

Activiteitenkosten
Promotie- en wervingskosten

1.664

10.840

Teveel ontvangen deelnemersbijdrage 2018

18.090

-

Teveel ontvangen deelnemersbijdrage 2017

-

25.328

Teveel ontvangen deelnemersbijdrage 2016

-

22.345

Website/Backoffice

-

5.374

5.213

5.072

96.337

171.225

Diversen
Stand per 31 december 2018

De teveel ontvangen deelnemersbijdragen zijn
terug te betalen bedragen aan gemeenten die een
voorschot hebben betaald. De te betalen pensioenpremie aan PFZW pensioenfonds van 2017 en
eerdere jaren is na overleg met het pensioenfonds
gecorrigeerd. De correctie van eerdere jaren is
terug te vinden in diverse baten en lasten.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Gedurende het boekjaar zijn met vakantieaccommodaties reeds verplichtingen aangegaan voor het
nieuwe seizoen. Een deel van deze verplichting is
reeds betaald (en verantwoord als vooruitbetaalde

logieskosten), echter het restant is niet als verplichting in de balans verantwoord en zal in de loop
van 2019 worden voldaan. Het restant van de verplichting bedraagt maximaal € 111.722 (2017:
€ 146.418).
Aan de SGR is een bankgarantie verstrekt van
€ 48.000. De vereiste bankgarantie in
2017/2018 bedroeg € 10.000. Gezien de
kosten die gepaard gaan met wijziging van de
bankgarantie is ervoor gekozen vooralsnog de
hoogte van de bankgarantie in stand te houden.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop deze betrekking hebben.

Deelnemersbijdragen
Betreft de aan de deelnemers in rekening
gebrachte bijdragen in de kosten van activiteiten.

Ontvangen bijdragen voor specifieke doeleinden
worden verantwoord onder de desbetreffende
kosten.
2018

2017

Vakanties

751.880

814.119

Logeerweekenden

686.892

703.856

-

83.401

213.880

282.504

-

17.165

49.666

47.083

1.702.318

1.948.128

-Onvoorziene bijdrage vanuit regelgeving NZA
Dagopvang
Campingrecreatie
Algemene deelnemersbijdragen

Vakanties
NSGK, HandicapNL en VSB Fonds leveren een
bijdrage aan de meerkosten van de vakanties. Een
deel van deze bijdragen wordt toegekend aan een
deelnemer als deze zich hiervoor kwalificeert. Aan
de deelnemer wordt 100% gefactureerd, waarop
vervolgens de fondsbijdrage onder voorwaarde in
mindering wordt gebracht. Wielewaal incasseert
deze bijdrage vervolgens bij de fondsen. Het
overzicht van bijdragende fondsen is te vinden op
bladzijde 16. Een resterende deel van de bijdragen is bedoeld ter financiering van de overige
meerkosten.
In de post Deelnemersbijdragen vakanties is in
2018 € 73.522 (2017: € 106.726) begrepen
voor fondsbijdragen. Dit bedrag is gedaald ten
opzichte van 2017. Het aantal deelnemers dat
aanspraak maakt op een bijdrage van fondsen is
gedaald van 204 naar 142.
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Het verschil in opbrengst Vakanties 2018 bedraagt
vergeleken met 2017 circa € 61.000. Deze
lagere opbrengst is met name te verklaren door
het annuleren van een aantal vakantieweken in het
hoogseizoen.
Logeerweekenden
Het aantal geboekte logeerweekenden is in 2018
gedaald van 1.613 naar 1.409. Daarnaast zijn
er nog 63 (2017: 272) dagen opvang verkocht
tijdens het logeren.
Dagopvang
Het aantal dagen dagopvang is gedaald van
2.604 dagen in 2017 naar 1.834 dagen. In
2018 zijn de kinderthemaweken (vakantiedagopvang) gestart op 6 locaties. De vakantiedagopvang in Bergen is in april gestopt vanwege het
geringe aantal kinderen dat hiervan gebruikmaakte. De vakantiedagopvang in Huizen is na de
zomer gestopt, enerzijds vanwege een beperkte
personele bezetting, anderzijds vanwege sluiting
van de locatie eind 2018. De deelnemers hebben
de mogelijkheid gekregen om naar de kinderthemaweek in Utrecht te gaan.

Campingrecreatie
In 2018 heeft Wielewaal geen campingrecreatie
uitgevoerd.

Analyse
Een nadere toelichting op de ontwikkeling van
de vakanties, logeerweekenden en de kinder
themaweken en met name de daling in het aantal
uitgevoerde activiteiten is opgenomen in het jaarverslag.

Personeelskosten
2018

2017

852.391

824.234

8.760

8.660

126.710

131.779

71.061

69.394

1.058.922

1.034.068

-/- 4.171

-/- 12.882

- Ziekteverzuimverzekering

24.868

38.267

- Reis- en verblijfkosten

43.862

46.050

740

1.223

2.800

8.563

Salarissen en vakantietoeslag
Loopbaan en keuzebudget
Premies sociale verzekeringen
Pensioenpremie
Af: Ontvangen ziekengeld
Overige personeelskosten:

- Scholingskosten
- Diversen

Over 2018 had Wielewaal 18,20 FTE in dienst
(2017: 19,79 FTE). Hiervan zijn 13,07 FTE
(2017: 13,84 FTE) kantoormedewerkers. De
overige medewerkers bestaan uit recreatieleiders
en verpleegkundigen ten behoeve van logeerweekenden en vakantiedagopvang. De totale personeelskosten zijn licht gestegen ten opzichte van
2017. In 2018 is er een nieuw organisatiemodel
geïmplementeerd. Dat betekende voor sommige
medewerkers een hogere salarisschaal. Daarnaast
zijn er in het verslagjaar een aantal medewerkers met een lang dienstverband in goed overleg
vertrokken en zijn er nieuwe medewerkers aangenomen met een lager instroomsalaris. Ten behoeve
van de vrijwilligerswerving is extra mankracht
ingezet gedurende zes maanden voor gemiddeld
20 uur per week.

72.270

94.103

1.127.021

1.115.289

Er is € 169.387 (2017: € 195.450) salarissen
en reiskosten betaald aan recreatieleiders en verpleegkundigen welke voor korte duur in dienst zijn
genomen voor de activiteiten. De daling van de
kosten wordt verklaard doordat er minder activiteiten zijn uitgevoerd en er minder ZZP verpleegkundigen zijn ingezet. Op enkele kinderthemaweken
was op slechts 2 dagen inzet van verpleegkundigen nodig in plaats van een hele week inzet.
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Pensioenregeling
De pensioenregeling van Stichting Wielewaal is
ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds
PFZW en omvat onder meer een ouderdomspensioen op basis van middelloon. De regeling die
uitgevoerd wordt door dit pensioenfonds is aan te
merken als een toegezegde pensioenregeling. De
dekkingsgraad is per 31-12-2018 97,5 %.

Stichting Wielewaal heeft geen verplichting tot
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van
een tekort bij PFZW, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies. Stichting Wielewaal
heeft daarom deze regeling verwerkt als een
toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Kosten van activiteiten
2018

2017

403.151

441.934

Vervoer binnen- en buitenlandse vakanties (derden)

54.806

58.202

Kosten eigen transportmiddelen

26.000

22.737

Logies

Excursies en activiteiten

145.763

160.094

Annuleringsverzekeringen

29.182

30.210

Medische zorg Activiteiten

46.098

70.627

Verzekering en schades

13.476

14.331

Algemene kosten

8.603

4.907

Instructiekosten (incl. reiskosten)

3.165

8.719

Materialen

1.227

-

731.471

811.761

De kosten van activiteiten zijn voor circa 50% aan
deelnemers en voor circa 50% aan vrijwilligers toe
te rekenen door de samenstelling van Wielewaalvakanties met een 50/50 verhouding van deelnemers en vrijwilligers.
De kosten van de medische zorg Activiteiten is
substantieel afgenomen ten opzichte van vorig jaar.
Dit is deels te verklaren doordat er meer vrijwil-
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lige verpleegkundigen op de activiteiten zijn mee
geweest. Deels is het te verklaren doordat een
aantal activiteiten zijn geannuleerd, waardoor er
geen sprake was van verpleegkundige inzet. De
kosten van de verpleegkundigen die Wielewaal in
dienst heeft genomen, zijn opgenomen onder de
personeelskosten.

Organisatiekosten
2018

2017

-

1.836

19.565

40.933

Materialen
Promotie en wervingskosten
Drukwerk

6.437

8.443

Porti

13.664

12.083

Telecommunicatie

10.954

10.360

Kopieerkosten

15.987

15.470

Kantoorkosten

2.394

2.411

Accountantscontrole

18.792

15.730

Salarisadministratie

3.805

5.363

Kosten HKZ

4.205

2.776

-

4.355

Contributies / Abonnementen

8.154

7.549

Publiciteitskosten/beurzen

6.898

6.501

22.911

45.367

65

1.886

419

3.865

133.412

184.928

Jubileumfeest

Kosten automatisering

Kosten RvT
Overige kosten

De post materialen heeft betrekking op de materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten,
deze staat per 2018 genoemd onder kosten van
activiteiten.
Om haar werk breder over het voetlicht te brengen
en ten behoeve van de werving van met name
lokale en regionale fondsen ter dekking van de
meerkosten (handicap specifieke kosten) was een
extern bureau ingeschakeld waaraan in 2017

-/-

€ 30.734 is vergoed. Dit is opgenomen onder de
post Promotie en wervingskosten.
Vanaf 2018 is de volledige fondswerving geïntegreerd binnen de Wielewaal-organisatie.
Het verschil in kosten automatisering is te verklaren
door de kosten van 2017 t.g.v. de vernieuwing in
het ERP-systeem en de website.

Huisvestingskosten
2018

2017

1.329

5.156

Onderhoud en diverse kosten

19.645

18.289

Dotatie voorziening groot onderhoud

15.000

15.000

35.974

38.445

Energiekosten

Ontvangen huren worden niet in mindering
gebracht op de huisvestingskosten, maar als afzonderlijke opbrengst gepresenteerd.
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Bijdragen van fondsen en subsidies
Fonds verstandelijk gehandicapten (nu HandicapNL)

2017

-

35.000

Handicap.NL

35.000

-

NSGK

49.200

50.000

VSB Fonds

35.000

-

Stichting Zonnige Jeugd

-

5.000

Pasman Stichting

-

2.500

119.200

109.625

Meerkosten vakanties (1)
Dr. C.J. Vaillant Fonds

15.000

10.000

Evert Zoudenbalch Huis

5.000

7.176

Evert Zoudenbalch Huis extra bijdrage

2.000

-

NCPH

7.500

5.000

40.000

60.000

Stichting Bevordering van Volkskracht

2.500

5.000

Stichting familie de Maar

5.000

5.000

Stichting Swart-van Essen

7.500

7.500

-

5.000

6.000

5.000

Stichting Dioraphte

FNO
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem
Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen

-

2.500

Stichting Doopsgezind Jeugdhuis Horizon

-

10.000

Physico

5.000

-

-

5.000

Sint Jacobs Godshuis

5.000

4.000

Elise Mathilde Fonds

3.500

3.500

Stichting SFO

10.000

10.000

Weeshuis der Doopsgezinden

15.000

15.000

De RDO Balije van Utrecht

3.500

3.000

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

3.500

3.500

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp

5.000

5.000

Fundatie van Santheuvel, Sobbe

3.000

2.000

Stichting Aelwijn Florisz

5.500

5.000

Stichting Jong

JC Ruigrok Stichting

5.000

4.000

10.000

-

Stichting Stad Rotterdam anno 1720

5.000

-

Sint Laurensfonds

5.000

-

Stichting samenwerkende steunfondsen

5.000

-

15.000

-

5.000

-

Phelps Stichting voor spastici

Stichting de Lichtboei
Stichting Zonnige Jeugd
Van Dam- van Os Stichting

9.952

-

94.260

83.970

303.712

266.146

Verantwoorde individuele deelnemersbijdrage (1)

73.522

109.625

Bijdrage algemene meerkosten Vakanties (1)

45.678

-

303.712

266.146

-

16.302

349.390

282.448

Diverse fondsen
Meerkosten Logeren/Dagopvang (2)

Meerkosten Logeren/Dagopvang (2)
NSGK/Project Sociaal Domein
Bijdragen fondsen en subsidies t.g.v. overige baten/lasten
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De verantwoording en definitieve toekenning van
de subsidies zal voor een deel geschieden naar
aanleiding van de goedgekeurde jaarrekening
2018. De totale lijst van fondsen die hebben bijgedragen staat vermeld in het jaarverslag.

Giften
Onder giften zijn ondergebracht onder meer schenkingen van vrijwilligers, particulieren, bedrijfsleven
en donateurs.

2018

2017

55.632

45.017

-

1.090

1.445

750

57.077

46.857

2018

2017

32.287

46.119

Lening o/g Triodos

855

1.014

Rente en bankkosten

571

638

-/- 33.713

-/- 47.771

2018

2017

-/- 17

-/- 26

-

115.000

Donateurs en overige giften
Sponsortochten
Opbrengst De Kameleon

Rentelasten
Hypotheekrente Triodos

Diverse baten en lasten
Betalingsverschillen
Adessium Foundation
Correctie Pensioen
Overige Baten/lasten

In 2014 is van Adessium Foundation een bedrag
van € 115.000 ten behoeve van de continuïteit
ontvangen. Dit bedrag valt in 2017 vrij bestemd
voor de continuïteit en leidt hierdoor tot een eenmalige bate in 2017.

16.327

-

400

-

16.710

114.974

De te betalen pensioenpremie aan PFZW pensioenfonds van 2017 en eerdere jaren is na overleg
met het pensioenfonds gecorrigeerd. De correctie
van eerdere jaren, die leidt tot een vrijval van een
bedrag van € 16.237 is terug te vinden onder
diverse baten en lasten.
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1051187P18-254690

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Wielewaal

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Wielewaal te Hilversum gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Wielewaal per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2018;

2.

de winst- en verliesrekening over 2018;

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wielewaal zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

mth accountants & adviseurs b.v.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•

het bestuurdersverslag;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuurdersverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
Beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne Beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne Beheersing van de entiteit;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Lelystad, 12 april 2019,
mth accountants & adviseurs b.v.

Was getekend

drs. B.M. Tinge RA
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maak het mee!

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal

53

54

Jaarverslag 2018 Stichting Wielewaal

