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Voorwoord

Verbinding en continuïteit
Wielewaal kijkt terug op een jaar met veel
tegenstellingen. 2020 zou in alle opzichten het jaar
van de groei worden; groei in deelnemers, groei in
gemotiveerde vrijwilligers en groei in prachtige
bestemmingen en programma’s voor onze vakantieen respijtactiviteiten. Wij waren er klaar voor!

In de corona realiteit was er in eerste instantie
vooral sprake van restricties, protocollen en een
lockdown. Wielewaal heeft gekozen voor een jaar
van verbinding en continuïteit met een focus op wat
wél mogelijk is!
Onze activiteiten waren gericht op het
onderhouden van relaties met ouders, deelnemers,
samenwerkingspartners en (financiële)
ondersteuners. Ook zij hadden of hebben het, ieder
op de eigen manier, buitengewoon lastig.
Wielewaal was er met een luisterend oor voor de
ouders en deelnemers. We hebben de online
ontmoeting mogelijk gemaakt met Wielewaal TV en
zijn Live met Wielewaal gestart als flexibel nieuw
online begeleidingsproduct binnen de Respijt
activiteiten. Zo is eens te meer bewezen; “Bij
Wielewaal kan altijd meer dan je voor mogelijk
houdt”.
Trots
Tróts ben ik dat Wielewaal, als eerste organisatie
weer vakantiedagopvang, logeerweekenden én
vakanties heeft aangeboden deze zomer.
Trots ook op de gedreven, betrokken en creatieve
inzet van al onze Wielewaal medewerkers die dit
mogelijk hebben gemaakt. Dankzij deze gezamenlijke
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inspanning hebben kinderen, jongeren en
jongvolwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Zo
konden zij even los kunnen komen van een
moeilijke, deprimerende en verwarrende nieuwe
werkelijkheid. Ouders en gezinnen hebben
daardoor– ondanks corona beperkingen – zoals ze
gewend waren, regelmatig een adempauze beleefd
Vanzelfsprekend volgens een door het RIVM en de
veiligheidsregio’s goedgekeurd protocol waarin
werkwijze, uitgebreide voorzieningen en
beschermingsmiddelen zijn beschreven.
Met vereende krachten hebben we vanaf 1 juni een
inhaalslag kunnen maken. Tijdens de
logeerweekenden van vrijdag tot en met zondag op
de 9 logeerlocaties van Wielewaal zorgden onze
recreatieleiders voor allerlei creatieve, avontuurlijke
maar ontspannen activiteiten. De kinderen waren er
even tussenuit in een vertrouwde omgeving,
ontmoetten hun vrienden en de vrijwilligers waar ze
veel plezier mee beleefden. Ook de ouders hadden
in die weekenden even een adempauze. Even tijd
voor zichzelf of de andere kinderen in het gezin.
Op 4 locaties hebben de kinderen genoten van
activiteiten in de schoolvakanties. En ook de
vakanties – tussen de lockdown periodes door –
hebben bijgedragen aan het welzijn van onze
deelnemers; even uit de begrenzing van de
woonvorm! Dit heeft uitgemond in een verdere
groei in de klanttevredenheid naar gemiddeld 7,8
(tov 7,2 in 2019, zie impact onderzoek 2020)
Vertrouwen
Door het vertrouwen en de financiële steun van
donateurs, sponsors en fondsen hebben we onder
extreme omstandigheden toch de verbinding in
stand gehouden met en tussen deelnemers en
vrijwilligers. We gaan 2021 in met het vertrouwen
dat we corona achter ons kunnen laten en de
vitaliteit voor zowel de deelnemers als Wielewaal
zélf kunnen herstellen.
Ellen Peeters
Stichting Wielewaal
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Missie en visie
Stichting Wielewaal organiseert sinds 1977 vakanties voor kinderen, jongeren
en (jong)volwassenen met een beperking. Vanaf 2005 is daar de zogenaamde
vakantie dagopvang tijdens de schoolvakanties 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 erop uit gaan en ervaringen
opdoen die thuis niet binnen handbereik liggen

Visie
Vrijetijdsbesteding draagt bij aan het welbevinden
van ieder mens met of zonder beperking . De
groeps- activiteiten - met 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.
Bovendien bouwen de deelnemers zo aan
vriendschappen, het sociale netwerk: echt
meedoen wordt mogelijk.

drs. C.P. Keuter RA
19-4-2021

Pagina 5 / 56

Wielewaal geeft invulling aan deze visie door middel van
de volgende doelstellingen:
• Het 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.
• Het bieden van respijtzorg voor ouders of mantelzorgers. Door de zorg tijdelijk over te nemen, vergroot
Wielewaal ook hun leefwereld en bewegingsvrijheid en
die van eventuele broertjes of zusjes.
• Het bieden van een unieke en inspirerende plek voor
stagiaires en vrijwilligers. Wielewaal creëert een
positieve groepsdynamiek: iedereen doet mee!

5

Doelgroepen
De klanten van Wielewaal
De deelnemers: Kinderen, jongeren en
(jong)volwassenen met een beperking
Jeffrey 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 schaatsen!’ 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.

Ouders of mantelzorgers van kinderen,
jongeren of (jong)volwassenen met een
beperking

De moeder van Kiki vertelt: Wielewaal heeft een
eigen liefdes koppel!
Kiki en Jos zijn 19 september 2020 verloofd.. Ze
hebben elkaar ontmoet tijdens de vakantie naar
Parijs in juli 2015. Op 19 september 2015 is Kiki
op bezoek gegaan bij Jos in Gorinchem en hebben
ze uitgesproken dat het meer was dan een
vakantieliefde.
Inmiddels woont Jos al weer ruim twee jaar in
Nijmegen en hopelijk gaan ze komend jaar allebei
verhuizen naar dezelfde woonvorm in Nijmegen,
zodat ze onder hetzelfde dak wonen.

Isabel is 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.
Ouders of mantelzorgers van kinderen,
jongeren of (jong)volwassenen met een
beperking
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Het Wielewaal aanbod
Wat is een vakantie
Iedereen heeft af en toe een pauze nodig. Even
geen verplichtingen, maar doen waar je zin in
hebt. Plezier maken. Voor mensen met een
beperking is dit niet vanzelfsprekend, maar wel
extra belangrijk. Hun bewegingsvrijheid is al
beperkt, maar hun leefwereld hoeft dat niet te
zijn. Wielewaal maakt de wereld van mensen met

Vakanties 2019
Aantal vakanties 41
Aantal verkochte vakantie
plaatsen 375
Waarvan LG/MCG 300
Waarvan ADHAD/ASS/VG 75

een beperking in de leeftijd van 6 tot 55 jaar
groter met vakanties. Korte of langere uitstapjes
waarin ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Van een
hele week, een lang weekend tot midweek.
Waarin ze niet tegen grenzen aanbotsen, maar ze
juist kunnen verleggen. En waar ruimte is voor
nieuwe ervaringen en nieuwe vriendschappen.

•

Vakanties 2020
Aantal vakanties 19

Aantal verkochte
vakantieplaatsen 153
Waarvan LG/MCG 114
Waarvan ADHAD/ASS/VG 39

Wat is een logeerweekend
De zorg voor een kind met een beperking gaat
altijd door. Ouders zijn 7 dagen in de week en 24
uur per dag beschikbaar. En broertjes of zusjes
leveren vaak aandacht in. Dat gebeurt met liefde,
maar is ook zwaar. Wielewaal biedt respijtzorg, in
de vorm van logeerweekenden. Een heel weekend
of een dag zijn deelnemers onder vrienden.
Iedereen heeft iets, dus alle beperkingen vallen in
het niet. Dat is vrijheid. Thuis is het gezin er ook
even uit. Ouders hebben even tijd voor zichzelf
en broertjes of zusjes krijgen extra aandacht. Een
logeerweekend betekent voor iedereen een
adempauze. De logeerweekenden van Wielewaal
zijn voor kinderen en jongeren met een beperking
tot 25 jaar. Een logeerweekend duurt van
drs. C.P. Keuter RA
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vrijdagmiddag tot zondagavond. Per locatie is er
een vaste recreatieleider, en waar nodig een

verpleegkundige, aanwezig als vertrouwd gezicht
voor de groep. Daarnaast zet een team van
vrijwilligers zich in om het logeren tot een feest
te maken. Door de intensieve begeleiding is er
veel persoonlijke aandacht en ruime
gelegenheid om de activiteiten zo aan te passen
dat iedereen tot zijn recht komt. Plezier maken.
Voor mensen met een beperking een weekend
waarin ze niet tegen grenzen aanbotsen, maar
ze juist kunnen verleggen. En waar ruimte is
voor nieuwe ervaringen en nieuwe
vriendschappen.
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Wat is Live met Wielewaal
Met Live met Wielewaal organiseren we online
contact met de vertrouwde logeergroep; even plezier
maken, gewoon vanuit je eigen huis! Deelnemers
nemen online deel onder begeleiding van de eigen
recreatieleider en met de vrienden en vriendinnetjes
uit de eigen groep middels een herkenbaar kort
“logeerprogramma”:

•
•
•
•

Even bij praten met alle deelnemers
Bespreken van de opdracht van de week van
Wielewaal TV
En natuurlijk een leuk online spel
Tips om de week gezellig te maken

Wat is vakantiedagopvang
Schoolvakanties zijn er om uit te rusten, met
vriendjes af te spreken en leuke dingen te doen.
Voor kinderen met een beperking zijn de
vakanties vaak niet zo afwisselend. Zij hebben
minder sociale contacten dan
kinderen zonder beperking. En vakantieactiviteiten zijn vaak niet geschikt voor hen. Dat
betekent meer thuis zitten. Terwijl juist zij zo
opbloeien van contact met anderen en genieten
van activiteiten. Hun leefwereld is immers in
het dagelijkse leven, ook al beperkt.

Wielewaal organiseert voor deze kinderen in
de leeftijd van 4 tot 21 jaar vakantiedagopvang
in iedere schoolvakantie van 08:00 tot 17:00
uur. Uitstapjes, knutselen, koekjes bakken of
gewoon chillen. Een dagje of een hele week.
Alles kan. Per locatie is er een vaste
recreatieleider, waar nodig een
verpleegkundige en een team van vrijwilligers.

Kengetallen

2020
2019
Logeerweekenden
Locaties 9
Aantal verkochte weekenden 197
Aantal deelnemersplaatsen 1.075
Losse dagen 46

Logeerweekenden
Locaties 9
Aantal verkochte weekenden 134
Aantal deelnemersplaatsen 696
Losse dagen 20
Live met Wielewaal
Locaties 6
Aantal deelnemersplaatsen 80

VDO
Locaties 4

Geboekte dagen 1.513
Aantal weken 40
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VDO / LDO
Locaties 4
Geboekte dagen 706
Aantal weken 29

8

Ontwikkelingen door Corona
Vakanties
In totaal hebben er 153 deelnemers
genoten van een Wielewaal vakantie.
Corona heeft vergaande effecten gehad op
de invulling van het vakantie aanbod in 2020.
In de eerste corona periode (vanaf maart
2020) bleek het voor deelnemers vaak geen
optie om mee te gaan op vakantie. Veel van
onze vakantie deelnemers wonen in een
woonvorm. Juist bij deze groep was er een
groot risico’s van verspreiding waardoor er
ook vanuit de woongroep beperkende
maatregelen werden opgelegd.
Tijdens de lock down periodes waren er
sowieso geen vakanties.
Vanaf 1 juli is Wielewaal - als eerste
aanbieder - gestart met binnenland vakanties.
Dit bleek een intensieve operatie met
nieuwe verantwoordelijkheden: zoals de 72
uurs toets en intensieve gezondheidschecks
voor, tijdens en na de activiteiten. Er zijn
eigen COVID-19 protocollen opgesteld met
eisen waaraan locaties en voorzieningen

moeten voldoen. Dat betekende o.a. een
indeling naar kleinere subgroepen om het
besmettingsgevaar te verkleinen, inzet van
beschermingsmiddelen maar ook
aanpassingen jn de programma’s van de
vakantiereizen. Optredens en andere
activiteiten zijn naar de vakantie locatie
gehaald als het niet mogelijk was om erop uit
te gaan. Mooi is dat er daardoor ook
adembenemende nieuwe plekken in
Nederland zijn ontdekt. En dat de
deelnemers ondanks corona enorm hebben
genoten van die zo noodzakelijke vakantie.
Daarnaast waren er genoeg nieuwe
uitdagingen; vrijwilligers - en met name
verpleegkundigen – waren veel minder
beschikbaar. Om onze activiteiten door te
kunnen laten gaan moest regelmatig met
externe betaalde krachten worden gewerkt.
Locaties gingen failliet of berekende kosten
terwijl we geen vakanties konden “afnemen”.

In 2020 zijn de contacten met VGN verder opgebouwd. En ook binnen het platform aangepaste vakanties
ANVR trekken we op met andere bijzondere reisorganisaties om samen te lobbyen en onze doelgroep en
hun belangen stem te geven. Dat heeft bijgedragen aan het onderkennen van de noodzaak van onze
activiteiten en het snel weer kunnen starten met onze dienstverlening.

Logeerweekenden
In 2020 zijn er 134 logeerweekenden
en 20 losse dagen uitgevoerd.
De groeiende problematiek bij ouders,
binnen gezinnen en bij individuele
deelnemers heeft ons gemotiveerd het aantal

weekenden op onze locaties te vergroten.
Ook hier speelde de beperkte
beschikbaarheid van vrijwilligers en stagiairs
een grote rol bij de mogelijkheid om
daadwerkelijk het aanbod uit te breiden.

Live met Wielewaal
In 2020 hebben op 6 locaties 80 deelnemers meegedaan met deze online activiteit.

Vakantiedagopvang
Er zijn 24 weken vakantiedagopvang
georganiseerd en 674 dagen verkocht.
Na de lock periode van maart-mei is per 1
juni de vakantiedagopvang weer van start
gegaan en waar mogelijk geïntensiveerd. Om
serieus antwoord te geven op de noodkreet
van ouders en de onhoudbaarheid in de
drs. C.P. Keuter RA
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gezinssituaties. Naast de goed geëquipeerde
locaties in Doorn en Haarlem hebben we om
die reden ook in Rotterdam proef gedraaid
met een nieuwe locatie. Ook bij deze
activiteiten speelde de (on) beschikbaarheid
van vrijwilligers, stagiairs een grote rol.
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Ontwikkelingen in het sociaal domein
De ontwikkeling binnen gemeenten naar een
toename van ambulante begeleiding in de
wijk (‘zo thuis mogelijk’) heeft zich verder
doorgezet. Wél vullen gemeenten dat divers
in. In Utrecht is medio 2020 de invulling met
twee partijen van start gegaan. Wielewaal
heeft een contract met KOOS Utrecht veilig
weten te stellen. Met Spoor030 – de 2e
aanbieder in Utrecht – hebben we
maatwerkafspraken kunnen maken voor
2020. Beide partijen hebben aangegeven ook

Impact Wielewaal
Jaarlijkse impactmeting

Eind 2020 is de jaarlijkse impactmeting weer
uitgevoerd. In deze meting zijn de door de
deelnemers beleefde effecten van corona en de
initiatieven die Wielewaal hierop heeft genomen
goed zichtbaar: Het overal oordeel over
Wielewaal is gestegen van 7,2 naar 7,8. De
onderliggende cijfers geven aan dat deelnemers
én ouders een groei ervaren in persoonlijke
aandacht (van 52% naar 60%) en gezelligheid (van
83% naar 93%), zich gehoord weten (van 19%
naar 33%) en dat hun wereld wordt vergroot
(van 40% naar 60%). Daarnaast blijft het oordeel
over het programma, het ontmoeten van nieuwe
mensen onverminderd hoog.

in 2021 de samenwerking te willen
continueren omdat Wielewaal met haar
activiteiten toevoegt aan het “eigen aanbod”.
Hierdoor kunnen we onze activiteiten in
Utrecht continueren. De in 2020 geplande
aanbestedingstrajecten in diverse regio’s zijn
door de corona pandemie uitgesteld of
vertraagd. Voor 2020 en 2021 gelden
overgangsafspraken en wordt de lopende
vergoedingsstructuur gecontinueerd.

Deelnemers en
ouders/
verzorgers geven Wielewaal
een
7,8
(7,2 in 2019)

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Wielewaal bestaat uit 28
leden die gevraagd en ongevraagd adviseren over
de ontwikkelingen binnen Wielewaal. In 2020 zijn
we op meerdere momenten gedurende het jaar
in gesprek met hen geweest over het voor
gestelde vakantie aanbod en prijsbeleid maar ook
om hen advies te vragen over de communicatie
en verbinding in tijden van corona.
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Een netwerk van
vrijwilligers en stagiaires
onderhouden
Zonder vrijwilligers geen Wielewaal dat heeft 2020 eens te meer laten zien. Ook
de vrijwilligers zélf hebben ervaren hoe zeer ze hun “eigen” (vakantie)groep, de
kinderen en het onderlinge contact door de weggevallen activiteiten, maar ook
buiten de activiteiten om, hebben gemist. Dat toont dat het vrijwilliger zijn bij
Wielewaal veel meer inhoudt dan op bepaalde momenten in het jaar leuke
activiteiten ondernemen. Vrijwilligers maken iedere dag, weekend of vakantie tot
een onvergetelijke ervaring. Ze krijgen er ook wél iets voor terug. Dankbaarheid,
vriendschap, lol. En een kijkje in de wereld van de deelnemer. 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.

Vrijwilligers
In contact met vrijwilligers
Veel vrijwilligers van Wielewaal zijn werkzaam in
Zorg en Welzijn. Daardoor waren ze in 2020 of
aan het werk, hadden zelf te maken met corona
of waren erg voorzichtig om Wielewaal
activiteiten te begeleiden om besmetting van
henzelf, familie en deelnemers te voorkomen.
De vrijwilligerscoördinatoren van Vakanties en
Respijt hebben zich in deze omstandigheden
gericht op de werving van nieuwe vrijwilligers
maar zeker ook op het onderhouden van de
contacten met de ruim 900 ingeschreven
vrijwilligers die niet allemaal konden worden
ingezet in 2020. Vrijwilligers die Wielewaal rijk
is. Dat kreeg concreet vorm in intensief
telefonisch contact, de nieuwsbrieven voor
vrijwilligers, de maandelijkse portretten van
vrijwilligers maar ook door samen aan creatieve
activiteiten / programma items te werken voor
Wielewaal TV en Live met Wielewaal.
drs. C.P. Keuter RA
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Betrokkenheid vrijwilligers
In corona tijd is veel aandacht besteed aan het “anders”
invullen van persoonlijk contact en begeleiding van
vrijwilligers. Door het wegvallen van een groot deel van
de vakantie activiteiten en de beperkte mogelijkheden
om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten bleek dat een
moeilijke klus; normaal gesproken is er juist rondom de
vakanties en andere activiteiten intensief contact met
en tussen vrijwilligers en werken we zo aan

11

betrokkenheid én aan de kwaliteit van ons werk.
In de periode dat de activiteiten stil lagen is met
name ingezet op telefonisch contact, interviews
met vrijwilligers gepubliceerd op de website en
een “ontmoeting” via Wielewaal TV.
De impactmeting onder vrijwilligers laat wel zien
dat corona forse impact heeft gehad; de
verbondenheid met Wielewaal is gedaald van
84% in 2019 naar 72% in 2020 en ook het
contact met deelnemers tussen de activiteiten
door is minder geworden (24% ten opzichte van
38% in 2019. We zijn blij dat het onderlinge
contact tussen de vrijwilligers en de
bereidwilligheid om in 2021 weer mee te gaan
met Wielewaal activiteiten stabiel is gebleven tov
2019.

•

•

•
•

We hebben doelbewust ingezet op een
ontwikkelaanbod in de vorm van trainingen,
kennissessies en casus besprekingen doorgang kunnen
vinden aangepast aan de omstandigheden;
RAP training; een uitgebreide training met theorie en
rollenspellen voor nieuwe recreatieleiders en
aanstormend talenten.
ZOOM meetings met het Gedragsteam en het
Medische Team om problematiek bij deelnemers en
binnen de vrijwilligersgroep te behandelen en daarvan te
leren.
De herintroductie van de Wielewaal e-learning
Het Wielewaal Kennis Event, dit jaar in een online editie

Stagiaires in coronatijd
Stageplaatsen
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
Door de lockdown in 2020 was er landelijk
gezien lange tijd geen mogelijkheid voor
studenten om daadwerkelijk de stages uit te
kunnen voeren. Daardoor kreeg een aanzienlijke
groep studenten te maken met flinke
studievertraging. Vanaf september zagen we een
explosieve groei van stageverzoeken omdat
Wielewaal – in tegenstelling tot vergelijkbare
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organisaties – wél de activiteiten continueerde en zelfs
verder heeft uitgebreid. Dit betekende dat we ons
selectieproces nog verder hebben kunnen aanscherpen.
Met een zwaartepunt vanaf september hebben 18
stagiaires in 2020 hun langdurige stage (100+ uur) bij
Wielewaal gelopen. Zij kunnen hun stage-uren clusteren
tijdens Wielewaalactiviteiten en zo op alle fronten
ervaring opdoen. Hierdoor zijn stagiaires extra
gemotiveerd en bereid om ook op vrijwillige basis stage
te lopen.
Door deze veelzijdige stage ervaringen krijgt de stagiair
inzicht in een kant van de zorg die ze gewoonlijk niet
meemaken. Stagiairs maken hierdoor zeer regelmatig en
weloverwogen de stap naar vrijwilliger bij Wielewaal of
groeien door naar (betaalde) rol als recreatieleider.
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Kengetallen

Vrijwilligers ingezet 2019
Vakanties 269
Logeerweekenden 252
VDO 141
Kantoor 10

Stagiaires
Logeerweekenden 16
VDO 14

Ingezette Vrijwilligers 2020

Kantoor 2
Vakanties 177
Logeerweekenden 194
VDO 101
Kantoor 18

Stagiaires
Logeerweekenden 20
VDO 18
Losse dagen 16
Kantoor 3
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Ontwikkelingen in
vrijwilligerswerk
Jaarlijkse Impactmeting
Het is lastig gebleken om de band met vrijwilligers in
stand te houden als er minder activiteiten zijn
waarop zij daadwerkelijk worden ingezet. Ook het
vertrek van de vertrouwde en ervaren
vrijwilligerscoördinator en de inkoper/begeleider
begin 2020 hebben het relatiebeheer met de
vrijwilligers bemoeilijkt. Dit wordt weerspiegeld in
de uitkomsten van de impactmeting onder

vrijwilligers; de verbondenheid met Wielewaal is
gedaald van 84% naar 72% en ook het onderhouden
contact met de deelnemers is teruggelopen van 38%
naar 24%. Gelukkig is de waardering en invulling van
het onderlinge contact tussen vrijwilligers stabiel
gebleven op 67% en blijft ook de bereidwilligheid om
in de toekomst mee te gaan als vrijwilliger bij
Wielewaal op ongeveer hetzelfde niveau (94%
versus 95% in 2019)

drs. C.P. Keuter RA
19-4-2021

Pagina 14 / 56

14

Financiële
ondersteuning
Voor Wielewaal is en blijft de ondersteuning door fondsen, donaties en
sponsoringsinitiatieven essentieel. Ook fondsen, sponsoren en donateurs hebben
in 2020 grote effecten ondervonden van de corona crisis; minder financiële
middelen, een groei van noodhulpvragen betekende ook voor hen
kostenbeheersingsmaatregelen, een pas op de plaats in de financiële
ondersteuning of beleidswijzigingen. Wielewaal heeft in 2020 geïnvesteerd in het
verbeteren van de communicatie en het relatiebeheer in brede zin met deze
partners. Tevens is het donateursbeleid nieuw leven in geblazen en is een
Crowdfunding pilot uitgevoerd.

Crowdfunding pilot
Samen met Achmea Foundation is in de zomer een
crowdfunding actie uitgevoerd onder de
medewerkers van Achmea. De projectleider van de
actie heeft zelf de activiteiten van Wielewaal
meegemaakt voordat hij zijn ervaringen én de
noodzaak van het werk van Wielewaal onder de
aandacht heeft gebracht binnen de Achmea

organisatie. Door de timing in de schoolvakanties
bleven de resultaten van de actie achter bij waar
Wielewaal en Achmea Foundation op hadden
ingezet. De ervaringen in de pilot geven voldoende
houvast om een volgende crowdfunding actie goed
in te vullen. Met Achmea kijken we in 2021 verder
hoe we kunnen samenwerken in de ontwikkeling
van het vrijwilligersconcept van Wielewaal.

Ontwikkeling fondsen en
sponsoring
De fondsbijdragen laten in 2020 een heel ander
beeld zien dan de voorgaande jaren. Door de impact
van corona hadden ze in de 1e helft van 2020 het
karakter van directe noodhulp. In het tweede half
drs. C.P. Keuter RA
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jaar kwam de ondersteuning van onze duurzame
aanpak “Herstel van Vitaliteit” meer op gang veelal
met lagere financiële bijdrage vanwege de eigen
positie.
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Sponsoring Rabobank
Rabobank heeft - in het kader van haar MVO beleid
- Wielewaal ondersteund bij het opzetten van
besturings- en rapportage & pricing instrumenten.
Een team van 8 professionals heeft zich hiervoor
gedurende een periode van 8 maanden met
enthousiasme ingezet. We hebben ervaren dat dat
niet alleen iets oplevert voor Wielewaal maar dat
het ook de ontwikkeling van de betrokkenen zélf en
daarmee ook Rabobank ten goede komt. Deze vorm
van ondersteuning vanuit bedrijven zullen we in
2021 zeker voortzetten en uitbreiden.

Donateurs
Alle giften en donaties – van klein tot groot – zijn waardevol voor Wielewaal! Ook dit jaar mochten we weer de
donatie van De Kameleon ontvangen; ter gelegenheid van hun verjaardag ontvangen we van de tweelingbroers
Maarten en Erik Wilbers een prachtige donatie. Maar ook een gift vanwege een jubileum op het werk, of de gift van
een van onze deelnemers die – nu de vakanties niet door gaan – toch Wielewaal een hart onder de riem wilde
steken is zeer waardevol.
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Overzicht fondsen
Partners

Fondsen (< EUR 2000,-)

HandicapNL

Achmea Foundation
ASBN

Fondsen (> EUR 2000,-)
Ars Donandi

De Nolte Stichting
Fundatie van den Santheuvel Sobbe
(Brauw van Lynden Fonds)
G.Ph. Verhagen-Stichting

Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting
Dr. C.J. Vaillant Fonds
HandicapNL

KF Hein Fonds
Maatschappij tot het Nut
van 't algemeen Kennemerland
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Noaber Foundation
Phelps Stichting voor Spastici
Sint Jacobs Godshuis
Stichting Aelwijn Florisz
Stichting Boschuysen (ism NSGK)
Stichting de Boom
Stichting de Lichtboei
Stichting Dioraphte
Stichting Elise Mathilde Fonds

Pasman Stichting
Projecten in Nederland
Rofa Foundation
Stichting Bevordering Maatschappelijke
Dienstverlening R'dam
Stichting Familie de Maar
Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers
Stichting Goede Doelen W en H
Stichting Mundo Crastino Meliori

Stichting FNO

Stichting Pape-Fonds
Stichting Rotterdams
Kinderrevalidatie Fonds Adriaans (KFA)

Stichting Gereformeerd Frans van Uden Fonds

Stichting Theo Janssen M.O.C.

Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis

Stichting Tiny en Anny van Doorne fonds

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp

Van Baaren Stichting

Stichting Mitialto

Van Cappellen Stichting
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
(Stichting Bevordering van Volkskracht)

Stichting Emmaplein Foundation

Stichting Physico
Stichting Regentschap van het
Gereformeerd of Burgerweeshuis

Van der Mandele-Stichting

Stichting Van der Wel-Ijff Fonds

Van Veenendaal-Bot stichting

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Weldadige Stichting Lion van der Lijnfonds

Stichting Zonnige Jeugd
Stifano
Van Dam van Os Stichting
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Interne organisatie
Besturing
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes 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 4 keer per jaar de stand van zaken ten aanzien van de gestelde doelen. In 2020 is de Raad
van Toezicht zes keer regulier samengekomen en de Auditcommissie vier keer regulier samengekomen.
Corona
In verband met de ontwikkeling van de corona pandemie is de RvT naar aanleiding van iedere persconferentie van
de regering bijgepraat over de koers en consequenties voor Wielewaal en zijn extra besprekingen met de
Auditcommissie geweest om de liquiditeitsontwikkeling gedurende deze periode intensief te monitoren.

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de volgende leden:
A.Slijkhuis (voorzitter) A. Biesheuvel, S.C.M. van Houten, E. Schensema, R. van Staalduine, K. Wolters (tot 1
oktober 2020)

Directie
Ellen Peeters is in dienst sinds 1 september 2019.

drs. C.P. Keuter RA
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Organogram

Medisch team en gedragsteam
Het medisch team is van onschatbare waarde voor
Wielewaal. Het belang van hun bijdrage rond het screenen
van deelnemers, de 24 uur per dag beschikbaarheid tijdens
activiteiten en hun beleidsvoorstellen op zorgonderwerpen

kan niet genoeg worden benadrukt. Het medisch team is in
2020 drie maal fysiek en hoog frequent online bijeen
gekomen om de uitwerking en opvolging van de COVID19 protocollen bij de uitvoering van de activiteiten te
ondersteunen.

Gedragsteam
Ook het Gedragsteam heeft vanuit haar expertise
bijgedragen aan het opstellen van de COVID-19
protocollen en heeft middels vragenuurtjes met recreatieen reisleiders ondersteuning geboden bij het signaleren,
opvolgen en rapporteren van gedragsproblematiek die

voortkomt uit de lockdown periodes en gerelateerde
problemen in het gezin of in de individuele ontwikkeling.
Het gedragsteam bestaat uit deskundigen met verschillende
achtergronden zoals orthopedagogiek, psychologie en SPH.
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Kengetallen
Op kantoor werken in 2020 16 medewerkers.
Daarnaast heeft Wielewaal 13 vaste recreatieleiders en verpleegkundigen in dienst, die zich
inzetten om de deelnemers een fijne tijd te
bezorgen op een logeerweekend of vakantie
dagopvang

Arbeidsgehandicapte
Wielewaal heeft één medewerker met een
arbeidshandicap in dienst voor 0,44 fte (0,22 fte
effectief). Deze medewerker heeft een contract
voor onbepaalde tijd.

Ziekteverzuim
De samenwerking met de nieuwe arbodienst
BeeActive verloopt over het algemeen naar
tevredenheid. In 2020 was bij 2 medewerkers
sprake van lang verzuim.
Het verzuimpercentage in 2020 is uitgekomen
op 7,5 met een verzuimfrequentie van 0,1. De
verzuimfrequentie is laag. Het hoge
ziekteverzuim percentage wordt vooral
veroorzaakt door de lang verzuimende

medewerkers. Daar zijn maatwerk afspraken
gemaakt over onder meer thuis werken en reintegratie bij een externe organisatie. Beide
trajecten zijn succesvol afgerond. De betrokken
medewerkers zijn volledig hersteld.

Klachten
In 2020 heeft Wielewaal 10 klachten ontvangen.
8 klachten zijn binnen de gestelde 4-weken
termijn afgerond. 2 klachten zijn binnen 6 weken
afgerond.
In 2019 heeft Wielewaal zich aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie via de
Hartekamp Groep.
Voor vertrouwelijke zaken kunnen deelnemers
(en ouders) die vanuit de Jeugdwet deelnemen
aan activiteiten terecht bij het landelijk
georganiseerde Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ). Overige deelnemers en ouders
kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij
geen van alle bovengenoemde
instanties/personen zijn in 2020 zaken gemeld.

7,5% ziekteverzuim
11,18 fte kantoor
verzuim frequentie is 0,1
5 medewerkers betaalde
achterwacht (proef
hoogseizoen)
3 medewerkers vormen de
Personeelsvereniging (PVT)
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Organisatie
De ontwikkelingen als gevolg van de corona
pandemie reflecteren vanzelfsprekend op de
inrichting van de Wielewaal organisatie. Dit jaar
heeft ons geleerd dat flexibiliteit en
aanpassingsvermogen nu en in de toekomst
essentieel zijn voor een gezond Wielewaal. Een
hybride vorm van werken op kantoor en online
is het nieuwe normaal. In afstemming met RvT
zijn daarom in het 4e kwartaal van 2020
kostenreductiemaatregelen getroffen waarbij de

overheadkosten duurzaam naar beneden worden
gebracht en de kosten die direct met de
(kwaliteit) van de activiteiten te maken hebben
ongemoeid zijn gelaten. Dit is impactvol voor
organisatie en medewerkers. Het kantoorteam
wordt compacter en de manier van
samenwerken ook met de begeleidingsteams
wordt efficiënter en effectiever ingericht.
Gebruikmakend van Lean methodieken krijgt de
verandering in 2021 vorm.

IT ondersteuning en
onderhoud Pand
IT ondersteuning
In 2020 is het gebruikersoverleg goed op stoom
gekomen. Dit team bepaalt de inhoud van de
onderhoud- en vernieuwingsreleases van het
BackOffice systeem. In december is met succes
de koppeling van het Back Office met Account
View, het financiële systeem opgeleverd. Op

deze manier wordt er planmatig gewerkt aan
een gedegen systeemondersteuning voor de
operationele activiteiten en neemt de
betrouwbaarheid en efficiëntie in het primaire
proces toe.

Besturingsdashboard Wielewaal
In 2020 heeft een team van Rabobank Finance & IT een dashboard ontwikkeld (middels Power BI) om de primaire
activiteiten van Wielewaal beter te kunnen besturen. De technische oplevering is in december 2020 geweest. De
overdracht en implementatie vindt begin 2021 plaats.

Onderhoud
In 2016 is een plan gemaakt voor structureel
onderhoud van het pand aan de Regentesselaan.
Door een aantal andere prioriteiten is beperkt
invulling gegeven aan dit onderhoudsplan in de

afgelopen jaren. In 2020 is gericht onderhoud
gepleegd aan het houtwerk en dak. Ook is een
aantal kleinere onderhoudsprojecten uitgevoerd
door ons gemotiveerde team van kantoor
vrijwilligers.
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Kwaliteit
Wielewaal dient te voldoen aan de normen op basis van de zorgwetgeving en heeft dit extern laten toetsen Dit
leidt tot het volgende overzicht.
Externe meldingen
Wielewaal meldt calamiteiten, geweld, ontucht
of tekortschieten van hulpverlener bij de IGJ.
Meldcode
Wielewaal heeft de landelijke meldcode
toegeschreven naar de eigen organisatie en
opgenomen in het kwaliteitshandboek.

Wettelijke normen van de
stichting
Dossierplicht
Via ‘Mijn Wielewaal’ houdt Wielewaal een
dossier bij voor deelnemers (voorheen gebeurde
dit middels papieren dossiers).
Vertegenwoordiging
Deelnemers vertegenwoordigen zichzelf of
worden vertegenwoordigd door
ouders/verzorgers.
Interne meldingen
Incidenten worden gemeld middels een
incidentenformulier, incidenten worden
geregistreerd en jaarlijks i.h.k.v. de
managementreview vindt een analyse plaats.
Deze wordt vervolgens gebruikt om
verbeteringen door te voeren (PDCA cyclus).

Verklaring omtrent Gedrag
Iedere vrijwilliger dient een VOG aan te kunnen
leveren. De tijdige en juiste aanlevering van een
VOG wordt gemonitord door Wielewaal.
Klachtenafhandeling
Wielewaal hanteert een interne klachtenregeling.
Wanneer er geen oplossing gevonden wordt
naar ieders tevredenheid kan de klant zich
wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie
van de Hartekamp Groep, hier heeft Wielewaal
zich in medio 2019 bij aangesloten. Daarna is
nog de mogelijkheid zich te wenden tot de
landelijke Geschillencommissie, commissie ‘zorg
algemeen’ of de commissie ‘reizen’.
Cliëntenraad
De cliëntenraad van Wielewaal ken 28 leden die
in 2020 zowel digitaal als online geraadpleegd
zijn over de Wielewaal producten,
verbetermogelijkheden in communicatie en
informatie..
Verantwoording
Jaarlijks stelt Wielewaal een jaarverslag op. Dit
verslag is openbaar.
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Wettelijke norm voor verpleegkundigen
Voorbehouden handelingen
Voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door BIG geregistreerde verpleegkundigen. BIG registratie wordt door
Wielewaal gecheckt.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Bestuurders
Stichting Wielewaal is verzekerd voor de bestuurdersaansprakelijkheid. De WTZi is voor een deel van haar
activiteiten van toepassing. De jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag is conform de eisen die daaraan worden
gesteld (WTZi).
Aansprakelijkheid van werknemers en stichting
Stichting Wielewaal is tevens verzekerd voor aansprakelijkheid van vrijwilligers, werknemers en de Stichting.
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Governance
Voldoet aan governance codes
Wielewaal is aangesloten bij de MO Groep en
volgt de bijpassende governancecode Sociaal
Werk. Gezien de aard van haar werk heeft
Wielewaal ervoor gekozen om vrijwillig ook de
Zorgbrede Governancecode te volgen.

Voldoet aan HKZ
Wielewaal heeft kwaliteit 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.

Vilans KICK-protocollen
Wielewaal is het 500ste lid geworden van de
kennisgemeenschap Vilans KICK-protocollen. De
verpleegkundigen op Wielewaalvakanties hebben
allemaal een andere achtergrond en
werkervaring. Het kan voorkomen dat op een
vakantie handelingen uit moeten voeren die ze in
hun dagelijks werk niet zo vaak tegenkomen.
Dan is het prettig als ze de verpleegkundige
protocollen er even bij kunnen pakken. Dankzij
Vilans is dit nu mogelijk!

-.

Communicatie
Een goede naamsbekendheid en positioneringsbekendheid is cruciaal in de communicatie naar de verschillende
doelgroepen. Als vertrekpunt hebben we daarom bij start van 2020 een Wielewaal Brand Key vastgesteld waarin de
kernwaarden en positionerings-kenmerken van het merk Wielewaal zijn vastgelegd.

Pluriform en complex
Stichting Wielewaal heeft een aantal uitdagingen
op communicatiegebied; het pluriforme
branchekarakter (reisorganisatie,
vrijwilligersorganisatie en respijt organisatie in
één), de zeer diverse stakeholdergroepen, de
complexe communicatiestructuur en de
beperkte positionerings- en naamsbekendheid.
Bovendien biedt Wielewaal een breed spectrum
producten; van de zo noodzakelijke respijtactiviteiten
tot en met de als “luxe” gepercipieerde vakanties.
Ook is de communicatie gericht op verschillende
doelgroepen met verschillende communicatie doelen.
Doelgroepen als (ouders van) deelnemers,
professionele vrijwilligers zoals medisch personeel en
recreatieleiders, fondsen en donateurs maar ook
diverse stakeholders zoals gemeenten, regio’s en
Handicap NL. Dit alles vraagt om een
drs. C.P. Keuter RA
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gestructureerde aanpak met flexibele invullingen
afhankelijk van de doelgroep.

Vanuit de Brand Key
De Wielewaal BrandKey vormt de basis voor:
•

De corporate activiteiten waarmee we
naamsbekendheid en
positioneringsbekendheid willen realiseren.

•

Maar geeft ook de focus voor de
activiteiten om meer deelnemers,
vrijwilligers en fondsen te werven.
Een tweede stap was de opzet van een tactisch
operationeel communicatieplan om de
communicatie naar de diverse doelgroepen een
betere structuur te geven. De gewenste
naamsbekendheid willen we realiseren met een
“event” waarmee we de landelijk de aandacht
kunnen trekken. Dit laatste is uitgesteld tot een
post corona periode.

24

Uitvoering communicatie en
media
Het communicatieplan 2019-2020 vormt de
basis voor alle activiteiten en media inzet:
•

•

De uitvoering van de communicatie activiteiten
wordt projectmatig aangepakt. Denk aan een
vakantiecampagne inclusief gids, een
respijtcampagne met gids en een vrijwilliger
wervingsactiviteiten.
Doorontwikkeling online en offline
communicatiemiddelen met focus op de BrandKey.
Met name verder ontwikkelen website met betere
structuur, passend beeld en tekst
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•

Beheer diverse communicatieplatforms
zoals de vrijwilligerscentrales en het eigen
You Tube kanaal. Vanuit communicatie
ondersteuning operationele activiteiten
met oog voor samenhang en effectiviteit
van de inzet van middelen.
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Resultaat 2020 en
vooruitblik 2021
Plan en werkelijkheid in 2020
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Begin 2020 is een jaarplan opgesteld met 4 speerpunten:
Groei in vrijwilligers door ‘Binden en Boeien’ (werving, training en coaching)
Groei in Sponsoringsinitiatieven door ‘Relatie en Ervaren’
Doorstroom van deelnemers van Respijt naar Vakanties & Autonome groei deelnemers via nieuwe
samenwerkingspartners
Grip op Wielewaal kosten door, besturingsinstrumenten, proces optimalisatie, systeemvernieuwing en
verbeteringen in de kwaliteit.
Per speerpunt is een plan van aanpak gemaakt en een multidisciplinaire projectgroep gevormd. De kickoff
bijeenkomst voor de uitrol van het jaarplan was begin februari een maand voor de 1e lockdown.
Waar hebben we op ingezet?
Continuïteit in de verbinding met deelnemers & ouders; daarvoor is Wielewaal TV gestart
Risicobeheersing door het aanpassingen van Wielewaal uitvoering middels de ontwikkelde COVID-19 protocollen
Vakanties en Respijt (goedgekeurd door RIVM en veiligheidsregio’s)
Productontwikkeling; online product “Live met Wielewaal” is geïntroduceerd als corona proof alternatief.
Vernieuwing partnership met Fondsen en overige ondersteuners middels de pilot Crowdfunding
Kwaliteit verbeterinitiatieven; verbetering zorg- en locatieplannen en stagebeleid.

Resultaat 2020
Behaalde omzet en resultaten
2020 is door de corona pandemie en de
maatschappelijke impact daarvan een
uitzonderlijk jaar geworden voor Wielewaal.
Over dit jaar komen we uit op een negatief
resultaat van 319.839,- euro. Door diverse
subsidies en overheidsondersteuning hebben we
met grote inspanningen toch in veel gevallen in
de groeiende (nood) vraag van onze deelnemers
kunnen voorzien. Bovendien is Wielewaal is in
2020 omgevormd naar een wendbare organisatie
met een klein centraal kantoorteam.
Dit is het fundament waarop Wielewaal in 2021
weer kan bouwen en groeien.
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Uitdagingen, risico’s en onzekerheden in
2021
Het grootste risico en de grootste onzekerheid
worden bepaald door de ontwikkeling van
corona in 2021 icm de snelheid van vaccineren.
Dit is vooral van invloed op het vakantieseizoen
aangezien de Respijtactiviteiten – met de
aangepaste maatregelen – regulier doorgang
blijven vinden. In december 2020 hebben
directie en Raad van Toezicht meerjarige
scenario’s tot 2024 geconcretiseerd (met twee
corona gerelateerde varianten voor 2021). Met
dit meerjarenplan, de reductiemaatregelen én de
doorgevoerde vernieuwingen in product en
positionering zien we een gezonde financiële
basis voor een groeiend en bloeiend Wielewaal.
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Liquiditeitspositie
Er is een norm/ondergrens van circa € 175.000,- vastgesteld. De liquiditeitspositie van Wielewaal wordt maandelijks
gemonitord door de directie en tenminste vier maal per jaar besproken met de Audit Commissie.
In 2020 is de liquiditeitspositie van Wielewaal fors afgenomen als gevolg van het stilvallen van de activiteiten
gedurende de lockdown periodes en de beperkte mogelijkheden buiten de lockdown periodes om activiteiten uit te
voeren vanwege (on)beschikbaarheid vrijwilligers of terughoudendheid bij deelnemers dan wel de woonvormen om
aan vakantiereizen deel te nemen.

Vooruitblik 2021
Ook in 2021 geldt dat bij Wielewaal altijd meer kan dan je voor mogelijk houdt!
Wielewaal zorgt voor een grensverleggende beleving tijdens de vakanties, logeerweekenden en vakantie dagopvang.
Dat is en blijft onze kern.
In dit jaar kunnen we de langdurige beperkingen van corona van ons afschudden; met onze geprotocolleerde
aanpak zijn we bewezen goed voorbereid en met gevaccineerde begeleiders en deelnemers beschermd! We zullen
graag participeren in zogenaamde vakantie FieldLabs om te ontdekken wat wél mogelijk is met de juiste
beschermingsmaatregelen. Samen met een selecte groep bedrijven slaan we nieuwe wegen in een andere groep
vrijwilligers te bereiken. We gunnen immers iedereen de Wielewaal Experience Met de Respijt campagne
brengen we actiever het vernieuwde aanbod onder de aandacht bij gemeenten, huidige partners en instellingen.
Corona heeft duidelijk aangetoond dat Wielewaal in een groeiende vraag voorziet. Tenslotte introduceren we een
nieuw vakantie product als onderdeel van een bredere aanpak om sociale netwerken te bouwen en eenzaamheid te
doorbreken binnen onze doelgroep van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking.
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Begroting 2021*
Opbrengsten
Deelnemersbijdragen vakanties

751.450

Deelnemersbijdragen logeerweekenden

591.360

Deelnemersbijdragen kinderthemaweken

105.600

Algemene deelnemersbijdragen
Fondsen

7.840
250.000

Opbrengsten huur

35.000

Giften/sponsoring/sponsorloop
Totaal opbrengsten

8.000
1.749.250

Kosten
Loonkosten kantoor

616.208

NOW ivm corona

-60.000

Overige personeelskosten

85.400

Afschrijvingen

34.000

Huisvesting

60.450

Organisatiekosten

144.115

Kosten activiteiten

805.729

Algemen kosten activiteiten
Totaal kosten

49.000
1.734.902

Resultaat

14.348

* Dit betreft de in december 2020 vastgestelde begroting.
Deze is, inmiddels, bijgesteld vanwege de Corona ontwikkelingen in Q1 2021

drs. C.P. Keuter RA
19-4-2021

Pagina 28 / 56

28

Verslag Raad van Toezicht
Algemeen

Terugblik 2020

De Raad van Toezicht (Rvt) komt minimaal vier
maal per jaar bijeen en stelt onder meer het
jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de
jaarrekening vast. Daarnaast fungeert de RvT als
werkgever en klankbord voor de directeur en
adviseert deze. Wielewaal volgt de
Governancecode van brancheorganisatie Sociaal
Werk Nederland (waar Wielewaal bij is
aangesloten) en op vrijwillige basis de Zorgbrede
Governancecode 2017. De leden van de RvT zijn
onafhankelijk, onbezoldigd en ontvangen geen
onkostenvergoeding.

2020 heeft voor heel Nederland en dus ook
voor Wielewaal in het teken gestaan van Covid19. Met de aanstelling van Ellen Peeters per
september 2019 was de verwachtingen dat
Wielewaal haar autonome positie zou
versterken en haar propositie stevig in de markt
zou zetten. 2020 is echter met alle lockdown
beperkingen geheel anders verlopen. Toch heeft
de organisatie in deze periode niet stil gezeten.
Met een focus op relatiebeheer stakeholders,
continuïteit en kwaliteit is er doorgepakt op de
bedrijfsvoering en op de noodzakelijke
strategische keuzes in het belang van de
voortgang van de organisatie.

In 2020 is de RvT negen maal en de
auditcommissie vier maal formeel bij elkaar
gekomen. De lockdown maatregelen maakte het
de RvT onmogelijk om op de reguliere manier te
vergaderen en/of te participeren in Wielewaal
activiteiten. Uiteraard hebben we digitaal
vergaderd en daarnaast zijn leden van de RvT op
individuele basis actief betrokken geweest bij een
advies, symposium en/of activiteiten met
Wielewaal. Het jaarverslag en de jaarrekening
over 2019 zijn vastgesteld. De begroting voor
2021 is vastgesteld.
In 2020 bestond de RvT tijdelijk uit zes leden; in
2019 is voorgesorteerd op het roulatieschema
2020 / 2021 waarbij 2 leden in dezelfde maand in
2021 afscheid zouden moeten nemen van
Wielewaal a.g.v. het aflopen van de 2e termijn.
Met de aanstelling van Annemieke Biesheuvel
per maart 2020 was er een tijdelijke
samenstelling van zes leden. Annemieke
Biesheuvel heeft de portefeuille Fondsenwerving
als specifiek aandachtgebied binnen de RvT. Met
het vertrek van Kim Wolters (oktober 2020)
één jaar voor het formele einde van haar tweede
termijn werd verder invulling gegeven aan het
roulatieschema 2020 / 2021. De raad dankt Kim
Wolters voor haar inzet als RvT-lid de afgelopen
zeven jaren.
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Wielewaal acteert op vier fronten:
vakantieorganisatie voor mensen met een
beperking, zorginstelling, vrijwilligersorganisatie
en fondsenwerving. De complexiteit en
dynamiek op deze vier fronten zorgde voor een
bewogen jaar voor Wielewaal en alle
medewerkers van Wielewaal. Begin 2020 werd
duidelijk dat vakanties in het buitenland waren
uitgesloten en de focus diende te verschuiven
naar wat er in Nederland mogelijk zou zijn. De
vraag naar vakanties en nog meer naar
respijtzorg was groot. Wielewaal hield haar
cliënten via de website en Social Media op de
hoogte van wat wel en niet mogelijk was. Zo
werd Wielewaal TV als bindmiddel en Live met
Wielewaal als innovatief product gelanceerd.
2020 werd door de lockdown ook een jaar van
reflectie. De beperkingen in het uitvoeren van
activiteiten leidde tot significant minder
opbrengsten. Deze ontwikkelingen vroegen om
een additionele kosten reductie plus verhoogd
inzicht in kosten van activiteiten alsmede van de
organisatie van Stichting Wielewaal zelf. De
vaste kosten van Stichting Wielewaal zijn verder
gereduceerd. Vooralsnog wordt er rekening mee
gehouden dat Wielewaal in het hoogseizoen van
2021 weer actief mag en kan zijn.

29

In 2020 staat het organiseren van activiteiten en
het werven van vrijwilligers onder druk. Door
alle lockdown beperkingen opgelegd vanuit de
regering alsmede werkgevers van vrijwilligers.
De druk op zorgpersoneel en zorgorganisatie is
bekend. Wielewaal is als één van de eerste
aanbieders weer van start gegaan met het
aanbieden van respijtzorg. Een markant
voorbeeld van de unieke positie die Wielewaal
inneemt en het belang van de (respijt)zorg die
Wielewaal aanbiedt.

Financiële positie
De strategie is onderbouwd door middel van
een meerjarenbegroting. Deze is erop gericht
om een stabiele financiële situatie te creëren. De
liquiditeitspositie is in 2020 nadrukkelijk een
punt van aandacht. Het jaar 2020 is afgesloten
met een negatief resultaat van € 319.000. De
aanhoudende lockdown maatregelen zijn
uiteraard een zorg. Vooralsnog is het
uitgangspunt dat het hoogseizoen 2021
uitgevoerd mag en kan worden. Voor 2021 is
een neutraal resultaat begroot; maar de impact
van COVID-19 op 2021 is nu nog niet in te
schatten. Wielewaal heeft verschillende acties
ondernomen om haar financiële situatie te
stabiliseren. Het is echter van groot belang voor
het effect van deze acties dat Wielewaal haar
activiteiten in de volle omvang z.s.m. kan
hervatten.

een externe deskundige. De laatste evaluatie
heeft echter plaatsgevonden op 11 februari
2019. Gezien de start van de nieuwe directeur
en de wisselingen in de RvT stond een evaluatie
gepland in het 4e kwartaal van 2020, die als
gevolg van de corona maatregelen is verschoven
naar het einde van het 1e kwartaal 2021.
Vanuit zowel de directie als de RvT wordt
geconcludeerd dat scherpte in de communicatie
een constructieve dialoog niet in de weg hoeft te
staan en soms in de situatie van Stichting
Wielewaal vereist is. Gezien de wijzigingen in de
RvT én in de directie zal de volgende evaluatie
gezamenlijk plaatsvinden om de juiste scherpte
ook in de nieuwe samenstelling te continueren,
zodat Wielewaal het meeste profijt heeft van de
gezamenlijke kennis & kunde van de directie en
RvT.
Daarnaast hebben leden van de RvT op
individuele basis invulling gegeven aan
permanente educatie. De kennis van de leden
van de RvT is hiermee versterkt. In 2021 blijven
we hier invulling aan geven.

De adviescommissie (‘auditcommissie’),
bestaande uit een financieel- en een juridisch
expert uit de RvT, heeft ook in 2020 de
directeur ondersteund. Gedurende 2020 is de
juridische expert uitgetreden. Het vervangende
lid heeft haar expertise op het operationele vlak
in de zorg. In het komend jaar zal de focus liggen
om strategische keuzes te koppelen aan het
z.s.m. opstarten van de activiteiten in 2021.

Zelfevaluatie
Onderdeel van de Governance code is een
jaarlijks (zelf) evaluatie van de RvT, waarbij eens
in de drie jaar de evaluatie wordt begeleid door
drs. C.P. Keuter RA
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Perspectief 2021
In 2020 had het maken van de strategische
keuzes en het herstel naar een positief resultaat
de hoogste prioriteit. Gezien alle corona
beperkingen zijn de uitkomsten anders dan
gehoopt. Het is mooi om te constateren dat
Wielewaal 2020 heeft gebruikt om zichzelf op de
kaart te zetten met de vroege (her)start van
respijtzorg, innovatieve producten en additionele
kostenreductie. Daarmee heeft Wielewaal in de
basis een steviger fundament neergezet voor
perspectief richting de toekomst als zelfstandig
opererende organisatie, waarbij andere scenario’s
niet worden uitgesloten en afhankelijk zijn van
het opstarten in 2021.

Ook in 2020 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 noodzakelijke aandacht en liefde
gekregen in een bijzonder een spannend
coronajaar voor iedereen: cliënten, vrijwilligers
en personeel van Wielewaal. De RvT heeft diep
respect voor de arbeidsethos en het
commitment van vrijwilligers en dankt eenieder
voor zijn of haar unieke Wielewaal inzet in het
afgelopen jaar!

Namens de Raad van Toezicht,
Arthur Slijkhuis (voorzitter)
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Jaarrekening 2020
Balans per 31 december 2020
ACTIEF

2020

2019

38.974

18.929

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software
Materiële vaste active
Kantoorpand Hilversum
Inventaris

1.294.872

1.318.006

5.409

3.072
1.300.281

1.321.078

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Deelnemersbijdragen

96.277

134.873

Bijdragen van fondsen en subsidies

61.500

66.674

118.085

76.179

Overige vorderingen en overlopende
Active

275.862

277.726

37.917

192.625

1.653.034

1.810.358

Liquide middelen
Banken
Totaal
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Balans per 31 december 2020
PASSIEF

2020

2019

18.239

18.239

167.799

487.638

42.347

44.355

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
BESTEMMINGSRESERVE
Continuïteitsreserve
VOORZIENING
Onderhoudsvoorziening
LANGLOPENDE SCHULDEN
Hypotheek Triodos
Lening NSGK

956.360

967.350

-

50.000
956.360

1.017.350

KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruit ontvangen / -gefactureerde bijdragen

9.913

-

Aflossingsverplichtingen

66.485

60.990

Crediteuren

20.393

47.812

Loonbelasting en premies bedrijfsvereniging

218.223

47.645

Overige schulden en overlopende passiva

153.275

86.329

Totaal
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468.289

242.776

1.653.034

1.810.358
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Staat van baten en lasten over 2020

2020

2020

2019

Realisatie

Begroting

Realisatie

734.546

1.532.874

1.449.663

Personeelskosten

691.105

1.069.895

1.068.101

Kosten van activiteiten

379.102

689.804

658.765

Organisatiekosten

114.325

169.290

148.852

Afschrijving materiële vaste activa

38.045

32.038

28.061

Huisvestingskosten

26.543

43.450

24.080

(b)

1.249.120

2.004.477

1.927.859

(a-/-b) =(c)

-/- 514.574

-/- 471.603

-/- 478.196

177.775

470.875

334.057

Ontvangen huren

34.082

21.000

28.945

Giften

15.114

15.000

22.496

-/- 33.340

-/- 34.150

-/- 33.863

1.104

-

7.273

(d)

194.735

472.725

358.908

(c+/+d) =(e)

-/- 319.839

1.122

-/-119.288

Baten
Deelnemersbijdragen

(a)

Lasten

Exploitatiesaldo
Bijdragen van fondsen en subsidies

Rentelasten
Diverse baten minus lasten

Saldo (-/- = nadelig)
Resultaatbestemming
Toevoegen aan Continuïteitsreserve
Genormaliseerd resultaat
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-/-319.839
(e-/-f) = (g)

-/-319.839

-/-119.288
1.122

-/-119.288
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020
Balans per 31 december 2020

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.
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.
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.

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.
Corona 2020
Door de uitbraak van het coronavirus in 2020
hebben de programma’s van Vakantie en Respijt
zorg in belangrijke mate geen doorgang
gevonden en is een groot aantal activiteiten
geannuleerd. Daarnaast heeft de pandemie een
forse impact gehad op de financiële positie van
fondsen en andere subsidiegevers. Dit vertaalt
zich ook door naar Stichting Wielewaal. Dit
verklaart de meeste verschillen tussen 2019 en
2020 in de jaarrekening. In het vervolg van de
jaarrekening worden deze verschillen niet
nogmaals toegelicht. De toelichting op de
verschillen die geen verband houden met corona
worden wel toegelicht in de jaarrekening.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
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Corona na 2020: continuïteit stichting Wielewaal gewaarborgd
Evenals andere organisaties heeft de corona pandemie grote gevolgen gehad voor stichting Wielewaal in 2020. In
2021 vinden de respijtactiviteiten – conform de wettelijke ruimte daarvoor – op reguliere wijze plaats. Vanaf het
derde kwartaal 2021 verwachten we de Wielewaal activiteiten over de volle breedte weer regulier uit te voeren.
Om na het door corona gedomineerde jaar 2020 de continuïteit in 2021 veilig te stellen heeft Wielewaal
verregaande kostenreductiemaatregelen genomen op het gebied van personeel, IT en huisvesting. Daarnaast voert
Wielewaal procesoptimalisaties door (lean management) ten behoeve van de verhoging van de effectiviteit en
efficiëntie. Dit waarborgt voldoende liquide middelen en zo blijven we binnen de afgesproken bancaire ruimte. De
jaarrekening is dan ook opgesteld met de waarderingsgrondslag uitgaande van continuïteit van stichting Wielewaal in
2021 en verder.
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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

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 realiseer- bare
waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies 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.

hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.

drs. C.P. Keuter RA
19-4-2021

Pagina 37 / 56

37

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Vaste activa 2020

Immateriële
vaste activa
(Software)

Totaal
Materiële
vaste activa

Kantoorpand

Inventaris

Transport
middelen

135.333

1.854.205

1.784.827

68.749

629

33.319

3.975

-

3.975

-

-

-

-

-

629

Aanschaffingswaarde per 31 december (a)

168.652

1.858.180

1.784.827

72.724

629

Afschrijving per 1 januari

116.402

533.131

466.821

65.679

629

Afschrijving over het jaar

13.274

24.771

23.134

1.637

-

Aanschaffingswaarde per 1 januari
Aanschaffingen in het jaar
Desinvestering

-

Desinvestering

-

-

129.676

557.902

489.955

67.317

629

38.974

1.300.278

1.294.872

5.407

0

Immateriële
vaste activa
(Software)

Totaal
Materiële
vaste activa

Kantoorpand

Inventaris

Transport
middelen

113.190

1.851.427

1.784.827

65.971

629

22.143

2.778

-

2.778

-

-

-

-

-

629

Aanschaffingswaarde per 31 december (a)

135.333

1.854.205

1.784.827

68.749

629

Afschrijving per 1 januari

113.190

508.282

442.950

64.703

629

3.212

24.849

23.871

978

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

Vaste activa 2019

Aanschaffingswaarde per 1 januari
Aanschaffingen in het jaar
Desinvestering

Afschrijving over het jaar

-

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

-

116.402

533.131

466.821

65.679

629

18.929

1.321.074

1.318.006

3.072

0
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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 €1.177.000
peildatum 1-1-2020).
Uit het taxatierapport van Nienaber Advies- groep
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 twee 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 € 546 (2019: € 706).

Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.
2020

2019

109.613

136.644

13.336

1.771

96.277

134.873

Deelnemersbijdragen
Te vorderen bijdragen
Af: Voorziening voor oninbaarheid

Voorziening voor oninbaarheid
In 2020 is een voorziening opgenomen voor
dubieuze debiteuren uit 2019 en 2020.
In 2019 minder voorziening opgenomen.
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Te ontvangen bijdragen van fondsen
2020

2019

- meerkosten vakanties

-

6.000

- meerkosten algemeen

-

16.373

3.500

-

10.000

-

Stichting Dioraphte

2.500

5.000

Stichting Elise Mathilde Fonds

4.000

3.500

Dr. W.M. Phelps- Stichting voor Spastici

10.000

10.000

Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

3.500

-

Stichting Bevordering van Volkskracht

3.500

3.500

Stichting familie de Maar

6.000

5.000

Stichting Boschuysen

3.500

-

Stichting Voorzorg Utrecht

3.000

-

-

1.750

12.000

15.551

61.500

66.674

2020

2019

40.645

50.123

HandicapNL

Fundatie van den Santheuvel Sobbe
Stichting SFO

Stichting Samenwerkende Steunfondsen
Diverse Fondsen

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde activiteitenkosten
Overige vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen NOW
Overige nog te ontvangen bedragen

4.621

2.808

68.547

-

4.272

23.248

118.085

76.179

Liquide middelen
Er is een bankgarantie verstrekt ter hoogte van € 48.118. De overige liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Banken
2020

2019

47

232

-27.291

106.751

Triodos spaarrekening

48.108

48.118

ING rekening-courant

17.053

37.402

-

122

37.917

192.625

Kas
Triodos rekening-courant

Kruisposten
Stand per 31 december
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Passiva
Eigen vermogen/bestemmingsreserves/voorziening
Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden gespecificeerd:
Eigen vermogen

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve
reserve

Voorziening

Totaal

18.239

606.926

45.000

670.165

-119.288

-645

119.933

18.239

487.638

44.355

550.232

-

-319.839

-2.008

-321.847

18.239

167.799

42.347

228.385

Stand 1-1-2019
Mutaties
Stand 31-12-2019
Mutaties
Stand 31-12-2020

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve continuïteitsreserve
In overeenstemming met de voorschriften van de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties
zonder winststreven” houdt het bestuur van
Stichting Wielewaal een continuïteitsreserve aan. De
continuïteitsreserve is specifiek bedoeld voor het
opvangen van tegenvallers die de continuïteit
zouden kunnen bedreigen.
Stichting Wielewaal streeft naar een
continuïteitsreserve van € 1.200.000.

Voorziening
Voorziening groot onderhoud
Voor de toekomstige kosten voor onderhoud
aan het pand is een voorziening getroffen. De
voorziening is onderbouwd met een meer jaren
onderhoudsplan voor 10 jaar. Tot op heden is
deze voorziening nauwelijks aangewend voor dit
doel.
In 2020 is om die reden geen dotatie
opgenomen voor groot onderhoud.
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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. In 2020 zijn de aflossingen van het 2de
en 3de kwartaal uitgesteld naar 2021. De aflossing
2021 van € 16.485 is onder de kortlopende
schulden gepresenteerd.

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 2021 van € 50.000 is
onder de kortlopende schulden gepresenteerd.
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Kortlopende schulden
Crediteuren
De crediteuren betreffen voornamelijk kosten voor accommodaties, vervoer van vakanties en kosten voor de
bedrijfsvoering
Overige schulden en overlopende passiva
2020

2019

25.496

27.505

154

3.073

1.134

4.481

Verlofsaldo

18.275

11.369

Accountants- en externe administratiekosten

18.150

16.940

Rente lening o/g Triodos

10.859

10.916

Activiteitenkosten

11.776

6.266

Eindafrekening NOW2

54.212

-

Teveel ontvangen deelnemersbijdrage 2020

9.061

3.012

Diversen

4.158

2.767

153.275

86.329

Reservering loopbaan- en keuzebudget
PZW pensioenfonds
Te betalen salarissen incl. sociale lasten

Stand per 31 december 2020

De teveel ontvangen deelnemersbijdragen zijn terug te betalen bedragen aan gemeenten die een voorschot hebben
betaald.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Gedurende het boekjaar zijn met vakantie
accomodaties reeds verplichtingen aangegaan voor
het nieuwe seizoen 2021. 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 2021 worden voldaan. De
verplichting bedraagt maximaal € 138.999 inclusief
het vooruitbetaalde deel op de balans
(2019: € 124.677).
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 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Ontvangen bijdragen voor
specifieke doeleinden worden verantwoord onder de desbetreffende kosten.

Deelnemersbijdragen
Betreft de aan de deelnemers in rekening gebrachte bijdragen in de kosten van activiteiten.
2020

2019

Vakanties

290.628

714.925

Logeerweekenden

340.748

521.751

Dagopvang

107.097

166.865

-3.927

46.122

734.546

1.449.663

Algemene deelnemersbijdragen

Algemene deelnemersbijdrage
In 2020 is een voorziening van € 13.325 opgenomen voor dubieuze debiteuren uit voorgaande jaren en 2020.
In de algemene deelnemersbijdrage zitten 13 heffing plichtige party’s met een afdracht van € 79,00 aan het
Calamiteitenfonds.

Personeelskosten
2020

2019

706.687

732.217

3.245

3.089

115.597

116.150

59.084

62.721

884.613

914.177

Ontvangen ziekengeld

-/- 32.892

-/- 26.443

Ontvangen NOW

-/- 242.451

-

- Overige loonkosten

33.868

114.691

- Ziekteverzuimverzekering

16.119

21.433

- Reiskosten

19.389

32.485

- Scholingskosten

3.662

6.826

- Diversen

8.797

4.932

81.835

180.368

691.105

1.068.101

Salarissen en vakantietoeslag
Loopbaan en keuzebudget
Premies sociale verzekeringen
Pensioenpremie

Overige personeelskosten:
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Over 2020 had Wielewaal gemiddeld 14,19
FTE in dienst (2019: 15,91 FTE). Hiervan zijn
11,18 FTE (2019: 12,18 FTE)
kantoormedewerkers. De overige
medewerkers bestaan uit recreatieleiders en
verpleegkundigen ten behoeve van logeerweekenden en vakantiedagopvang. Overige
loonkosten zijn lager doordat we in 2019
personeel niet in loondienst hadden, betreft de
interim directie, office manager en

ondersteuning ICT. De totale personeelskosten
zijn lager dan 2019 door inzet van minder uren
voor kantoormedewerkers, recreatieleiders en
verpleegkundigen. Door wisseling in personeel is
de inschaling van de lonen lager. Er is
€ 103.551 (2019: €118.442) salarissen betaald
aan recreatieleiders en verpleegkundigen welke
in dienst zijn voor uitvoer van de activiteiten. De
daling van de kosten wordt verklaard doordat er
minder activiteiten zijn uitgevoerd.

Wet Normering Topinkomens
Overzicht van WNT betreffende directie en leden Raad van Toezicht bevind zich op pagina 50.
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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-

2020 92,6%. 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
2020

2019

217.108

375.744

8.954

70.978

Kosten eigen transportmiddelen

11.270

12.556

Excursies en activiteiten

71.298

119.984

-

23.326

Medische zorg Activiteiten

40.272

32.816

Verzekering en schades

21.143

12.253

8.311

4.202

Instructiekosten (incl. reiskosten)

217

5.570

Materialen

529

1.336

379.102

658.765

Logies
Vervoer binnen- en buitenlandse vakanties (derden)

Annuleringsverzekeringen

Algemene kosten

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.
In 2020 was het niet meer mogelijk om via Wielewaal
een annuleringsverzekering af te sluiten. De
reisverzekering voor de activiteiten valt in 2020 onder
verzekering en schades, voorheen was dit onderdeel
van de annuleringsverzekering.
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Organisatiekosten
2020

2019

Promotie en wervingskosten

5.123

6.830

Drukwerk

1.708

4.770

Porti

3.878

9.670

Telecommunicatie

12.873

10.400

Kopieerkosten

10.257

16.630

Kantoorkosten

808

1.761

18.150

16.940

Salarisadministratie

2.420

2.816

Kosten Corona

15.184

-

Contributies / Abonnementen

8.493

8.520

Publiciteitskosten/beurzen

1.443

10.208

29.501

41.131

Kosten RvT

-

2.058

Werving nieuwe bestuurder

-

15.730

4.487

1.388

114.325

148.852

Accountantscontrole

Kosten automatisering

Overige kosten

De investering in automatisering is verlaagd. Kosten
bestaan o.a. uit verdere ontwikkeling van de huidige
werkomgeving en onderhoudskosten.

Kopieerkosten zijn verlaagd door de nieuwe
leaseovereenkomst voor het apparaat en
door de digitalisering van de dossiers.

Door de omzet naar een nieuwe telecommunicatieprovider hadden we tijdelijk dubbele kosten.

Huisvestingskosten
Energiekosten
Onderhoud en diverse kosten

2020

2019

6.165

4.995

20.378

19.085

26.543

24.080

Ontvangen huren worden niet in mindering
gebracht op de huisvestingskosten, maar als
afzonderlijke opbrengst gepresenteerd.
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Bijdragen van fondsen en subsidies

Handicap.NL
Stichting familie de Maar
Diverse fondsen

Dr. C.J. Vaillant Fonds
Evert Zoudenbalch Huis

2020

2019

Herstel Vitaliteit tbv vakantie
-

Meerkosten vakanties (1)
42.000

5.000

-

-

11.375

5.000

53.375

Herstel Vitaliteit tbv Respijtzorg
15.000

Meerkosten Respijtzorg(2)
15.000

-

7.000

Amantia Stichting

5.000

-

NSGK

5.000

-

Stichting Dioraphte

25.000

50.000

Stichting Bevordering van Volkskracht

3.500

3.500

Stichting familie de Maar

1.000

5.000

Stichting Goede Doelen W en H

4.500

-

Ars Donandi en Russell-ter Brugge fonds

-

7.000

Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem

-

4.000

Stichting Mitialto

-

5.000

Stinafo

-

5.000

Physico

-

5.000

Sint Jacobs Godshuis

5.500

5.000

Elise Mathilde Fonds

4.000

3.500

Stichting SFO

10.000

-

Weeshuis der Doopsgezinden

15.000

15.000

De RDO Balije van Utrecht

2.000

-

Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

3.500

3.500

-

5.000

Fundatie van Santheuvel, Sobbe

3.500

3.000

Stichting Aelwijn Florisz

2.000

5.000

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp

JC Ruigrok Stichting

5.000

-

10.000

10.000

Sint Laurensfonds

-

5.000

Stichting samenwerkende steunfondsen

-

1.750

-

15.000

5.000

-

Phelps Stichting voor spastici

Stichting de Lichtboei
St. Het Burger en Nieuwe Weeshuis
Stichting Zonnige Jeugd

-

5.000

Van Dam- van Os Stichting

-

10.000

48.275

58.538

172.775

251.788

Verantwoorde individuele deelnemersbijdrage (1)

-

52.971

Meerkosten Vakanties (1)

-

404

Meerkosten Logeren/Dagopvang (2)

-

251.788

Handicap.NL Meerkosten Algemeen

-

81.865

177.775

334.057

Diverse fondsen

Bijdragen fondsen en subsidies t.g.v.
overige baten/lasten

De verantwoording en definitieve toekenning van de subsidies zal voor een deel geschieden naar aanleiding van de
goedgekeurde jaarrekening 2020. De totale lijst van fondsen die hebben bijgedragen staat vermeld in het jaarverslag.
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Giften
2020

2019

14.504

21.479

610

1.017

15.114

22.496

2020

2019

31.684

31.930

Lening o/g Triodos

907

884

Rente en bankkosten

749

1.049

-/- 33.340

-/- 33.863

2020

2019

6

-/- 1

1.098

7.274

1.104

7.273

Donateurs en overige giften
Opbrengst De Kameleon

Rentelasten
Hypotheekrente Triodos

Diverse baten en lasten
Betalingsverschillen
Overige baten/lasten

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

Overige baten/lasten
Het teveel ontvangen deelnemersbijdrage in 2019 vanuit de gemeente hoeft niet terug betaald te worden in 2020.
Vanuit de toegezegde fondsen in 2019 hebben we minder ontvangen in 2020.
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WNT-verantwoording 2020 Stichting Wielewaal
De WNT is van toepassing op Stichting Wielewaal. Het voor Stichting Wielewaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020
€ 135.0001 6.II Zorg- en Jeugdhulp2.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020
bedragen x € 1

[E.S. Peeters]

Functiegegevens5

[Directeur]

Aanvang6 en einde functievervulling in 2020

[01-01] – [31-12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

[1,0]

Dienstbetrekking?8

[ja]

Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

109.527
[]
109.527

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

135.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11

N.v.t.

Bezoldiging

109.527

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan12
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling13

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 201914
bedragen x € 1

E.S. Peeters

Functiegegevens5

R. Brand

E. Mulder

Directeur

Directeur

Directeur

01-09 – 31-12

01-01 – 30-06

01-01 – 30-06

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1,0

0,83

1,0

Dienstbetrekking?8

Ja

ja

Ja

30.024

39.208

40.629

Nvt

Nvt

Nvt

30.024

39.208

40.629

43.452

53.507

64.466

30.024

39.208

40.629

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

Bezoldiging
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121
Gegevens 2020
bedragen x € 1

M. de Jong

Functiegegevens3

Directeur a.i.

Kalenderjaar4

2020

2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar
(aanvang – einde)

Nvt

01-06 – 30-09

Aantal kalendermaanden functievervulling
in het kalenderjaar 5
Omvang van het dienstverband in uren per
kalenderjaar6

4
N.v.t.

N.v.t.

Maximum uurtarief in het kalenderjaar7

N.v.t.

€ 187

Maxima op basis van de normbedragen per
maand8

N.v.t.

103.600

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijke maximum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 129

N.v.t.

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum
uurtarief?10
Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele periode kalendermaand
1 t/m 12 11

N.v.t.
103.600
N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag12

N.v.t.

Bezoldiging

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan13

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling14

N.v.t.

1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2020
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Arthur Slijkhuis

Voorzitter RvT

Kim Wolters

Lid RvT

Sandra van Houten

Lid RvT

Rieta van Staalduine

Lid RvT

Erik Schensema

Lid RvT

Annemieke Biesheuvel

Lid RvT
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1027735

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Wielewaal
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en in
overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2020;

2.

de staat van baten en lasten over 2020;

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 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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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
bestuursverslag.
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 Organisaties-zonder-winststreven
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 de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de
WNT. 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 stichting 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 stichting 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 stichting 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, de Regeling
Controleprotocol WNT 2020, 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 stichting;

•

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 stichting 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 stichting 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, 19 april 2021
mth accountants & adviseurs b.v.

drs. C.P. Keuter RA
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