
 

 

 

 

1. De Stichting en dit beleidsplan 
Adres: Stichting Wens Elfje, Kapelstraat 33, 5943 AE  Lomm. 
RSIN: 863285570. De Stichting is bereikbaar via de eigen 
website www.WensElfje.nl.  
Dit beleidsplan loopt tot 31-12-2024.  
 
2. Doel van Stichting Wens Elfje 
Het naar redelijkheid en billijkheid proberen te vervullen van 
persoonlijke wensen van mensen die het financieel moeilijk 
hebben, om het leven een klein beetje aangenamer te 
maken. Bijvoorbeeld mensen die van de Voedselbank 
gebruik moeten maken. De Stichting heeft een regionaal 
karakter, het werkgebied beslaat de gemeente Gennep, 
gemeente Horst en de gemeente Venlo. 
 
3. Ambities en Wijze van werving van gelden 
De Stichting wil naamsbekendheid genereren en zichtbaar 
worden in de regio. Enerzijds om zodoende fondsen te 
verwerven om wensen te realiseren, en anderzijds om in 
contact te komen met potentiële wenshouders . 
 
4. Werkwijze om doel te bereiken 
a. Fondsen verwerven in de vorm van donaties of giften in 

natura, via social media, collectes, wervingsacties, 
subsidies en ad hoc acties.   

b. In contact komen met wenshouders. Mensen uit de 
doelgroep kunnen een gemotiveerde aanvraag op de 
website doen, danwel aangemeld worden door 
bijvoorbeeld hulpverleners, buren en de Voedselbank.  
Een van de bestuursleden zal de gemotiveerde aanvraag 
bespreken met de aanvrager. Vervolgens worden in de 
vergadering van de Stichting  de aanvragen besproken 
en beoordeeld. Het besluit van het bestuur zal aan 
aanvrager bekend worden gemaakt. In geval van 
honorering zal de Stichting haar uiterste best doen de 
wens te vervullen.  

c. Om aan de criteria van onbemiddeld te voldoen, zal de 
Stichting waar nodig aanvrager vragen hiervan een 
bewijs te overleggen. Bijvoorbeeld deelname aan de 
Voedselbank.  

d. Aanvragers gaan akkoord met anonieme plaatsing van 
uitgevoerde wensen -ter verantwoording van de 
besteding van de giften- op de website en in het 
jaarverslag. 
 

5. Besteding en beheer van het vermogen 
a. Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling 

van de Stichting en beheerd door het bestuur.  
b. Met de binnenkomende gelden worden de kosten van 

de wensen en de kosten van het beheer van de Stichting 
gefinancierd. 

c. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Wel wil zij een 
gezonde buffer aanhouden om tegenvallende 
inkomsten op te kunnen vangen.  

 
6. Het bestuur van de Stichting 
a. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen, te 

weten een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Voorzitter is J.V. Ewalts, secretaris is E. 
Keijsers en penningmeester is L.G.J. Veenbrink. 

b. Het bestuur komt periodiek, maar minimaal twee maal 
per jaar samen voor een bestuursvergadering. Van de 
vergadering worden notulen opgemaakt.  

c. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de 
volgende activiteiten verricht:  
1. Het plannen, organiseren en binnenhalen en  
        beheren van fondsen. 
2. Het selecteren en uitvoeren van de wensen; 

verantwoording afleggen over de besteding van de 
fondsen. 

3. Jaarlijks vaststellen van een jaarrekening, en het 
deponeren daarvan bij de KvK. 

4. Een jaarverslag conform de ANBI-regels ieder jaar 
publiceren op de eigen website. 

5. Er is geen sprake van beloning voor het bestuur of 
andere vrijwilligers. Eventuele kosten gemaakt door 
bestuur en/of vrijwilligers worden vergoed. 
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