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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Wens Die Regeert (WDR).  
Het verslag heeft betrekking op het jaar 2018. Met dit jaarverslag legt stichting Wens Die Regeert 
verantwoording af ѐn voldoet daarmee aan de wettelijke eisen die het hebben van een ANBI-status 
bij de Belastingdienst met zich meebrengt. 
 
Stichting Wens Die Regeert wil zich in de toekomst blijven richten op hulp aan mensen die tussen 
wal en schip vallen. Het is daarbij belangrijk om deel uit te blijven maken van het netwerk binnen 
gemeenten en van alle hulpverlenende organisaties op het gebied van sociale en financiële 
hulpverlening. Dit in de breedste zin van het woord. 
 
De officiële oprichting 
Op 31 december 2012 is de officiële oprichting van de Stichting Wens Die Regeert een feit. 
In de officiële oprichtingsakte staat als doel van de stichting vermeld: 
 
“Het verstrekken van materiële steunverlening ter bevordering van het welzijn van personen die   
in (financieel) moeilijke omstandigheden verkeren en waarvoor niet, dan wel alleen met groot 
bezwaar, een beroep kan worden gedaan op algemeen sociale voorzieningen, waaronder begrepen 
het verlenen van steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen die actief 
zijn op dit terrein”. 
 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status)                                                                 
De stichting “Wens Die Regeert” is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:  

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps-
belasting; 

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen, legaten en schen-
kingen, die de instelling gebruikt voor het algemeen belang; 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger ook geen 
schenkbelasting te betalen. 

Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl 
 
Website 
De website www.wensdieregeert.nl heeft in 2017 zijn huidige vorm gekregen en is sindsdien ’online’. 
Praktische zaken, welke voortkomen uit de verplichting tot het dragen van de ANBI-status staan 
hierop vermeld. 
 
Beloningsbeleid 
Juridisch mogen bestuurders van stichtingen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten 
en daarnaast vacatiegeld welk niet bovenmatig mag zijn. 
De bestuurders van Stichting Wens Die Regeert voeren hun werkzaamheden allen uit voor eigen 
rekening en maken geen gebruik van bovenstaande mogelijkheden. 
 
Giften en donaties 
De stichting dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en is voor haar vermogen afhan- 
kelijk van subsidies, donaties en giften. 
 
Wij zijn heel dankbaar voor iedere bijdrage, hoe groot of hoe klein ook. Dit kunnen structurele jaar-
lijkse bedragen zijn, maar uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. 
 
U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL 74 RABO 0177 8357 10 ten name   
van Stichting Wens Die Regeert, Leiderdorp. 
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Werkwijze 

• Stichting Wens Die Regeert neemt (in principe) alleen aanvragen in behandeling van cliënten 
die woonachtig zijn in de Leidse Regio; 

• De aanvraag moet (in principe) worden gedaan via een doorverwijzing van hulpverlenende 
instanties; 

• Een huisbezoek maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure; 
• De secretaris neemt zo nodig contact op met andere instanties, die zich eveneens met het 

probleem van de cliënt bezighouden. Alle ingewonnen informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld.  

• Als alle gegevens compleet zijn maakt de secretaris een rapport en komt tot een advies; 
• Binnen het bestuur worden de adviezen vertrouwelijk besproken en zorgvuldig afgewogen 

waarna een besluit wordt genomen; 
• Na besluitvorming over de aanvraag, neemt de secretaris de nodige acties in overleg met 

cliënt en hulpverleners van de cliënt; 
• De organisatie/persoon die de aanvraag heeft ingediend krijgt schriftelijk bericht over de door 

het bestuur genomen besluit;  
• Doorgaans wordt binnen twee weken een beslissing genomen.   
 

Ter voorbereiding van de aanvraag kan de hulpverlenende instantie eerst overleg plegen met de 
secretaris van de stichting. De secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op en toetst 
vervolgens of voor liggende voorzieningen/wettelijke regelingen benut zijn.  
 
Opgemerkt wordt hierbij dat er bij de aanvragende organisaties sprake is van een hoog personeels-
verloop. WDR moet hierop alert zijn, omdat deze nieuwe medewerkers vaak onbekend zijn met de 
plaatselijke mogelijkheden bij financiële problemen. De secretaris geeft dan ook vaak (telefonisch) 
voorlichting over de sociale voorzieningen, de mogelijkheden om financiële problemen aan te pakken 
en wanneer een beroep te doen is op fondsen. Formele aanvragen bij WDR blijven hierdoor dikwijls 
achterwege daar er een voorliggende voorziening aangeboord kan worden. 
 
Wie kan aanvragen? 
Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen. 
Indicatie van instellingen die een aanvraag kunnen doen zijn: 

• Gemeentelijke Sociale Diensten 

• Sociale wijkteams 
• Woningbouwcorporaties 
• Vluchtelingenwerk 
• Thuiszorgorganisaties 
• Kerkgenootschappen/diaconieën 
• Bewindvoerders/mentoren 

 
Ook kunnen mensen zelf een aanvraag indienen. Wanneer zij bekend zijn bij een maatschappelijke 
organisatie zal daar in de regel contact mee opgenomen worden. 
 
Toekenning giften 

• Er worden geen leningen/hypotheken verstrekt; 
• Er worden t.b.v. schulden geen giften verstrekt; 
• Er worden (in principe) geen bedragen rechtstreeks naar cliënten overgemaakt; 
• De gift wordt in natura geschonken, bijv. een wasmachine, kachel, huisraad, etc. 

 
Verantwoording bestedingen 
De stichting heeft in 2018 zesentwintig contacten met maatschappelijke organisaties gehad, waarbij 
twaalf verwijzingen hebben plaatsgevonden en veertien aanvragen in behandeling genomen zijn. 
 
 



 
Van deze veertien aanvragen zijn er vijf afgewezen omdat: 

- Het een hypotheekschuld betrof; 
- Het de kosten van een visum betrof welk een ieder uit de reguliere middelen dient te 

voldoen; 
- Het kosten van een mini vakantie/midweek/weekendje weg betrof; 
- Het aanvulling van een begrotingstekort van een stichting betrof; 
- Het de kosten van naturalisatie betrof welk een ieder uit de reguliere middelen dient te 

voldoen. 
 
Eén aanvraag is buiten behandeling gesteld omdat de aanvrager door omstandigheden toch geen 
gebruik kon maken van het aangevraagde (vliegretour) en één aanvraag is toegekend en betaald 
waarbij het toegekende bedrag vervolgens weer teruggestort werd door de bewindvoerder wegens 
uitplaatsing van de hulpverlening. 
 
Tot slot heeft één cliënt (572017) in navolging van haar aanvraag uit 2017, een bedrag ontvangen 
(welk rechtstreeks overgemaakt werd naar Participas, om nogmaals de mogelijkheid te hebben een 
zwemabonnement aan te schaffen. 
 
De in behandeling genomen aanvragen in 2018 werden gedaan door: 

- 5 keer Sociale Wijkteams; 
- 3 keer Balans Zorg & Begeleiding; 
- 2 keer St. Binnenvest dak- en thuislozenopvang; 
- 2 keer door een stichting; 
- 1 keer GGZ Rivierduinen Leiden; 
- 1 keer door een particulier. 

 
Ontvangen giften en donaties 
Stichting Wens Die Regeert is voortgekomen uit particulier initiatief. Er zijn geen langlopende  
verplichtingen aangegaan. WDR wil niet uitgroeien tot een vermogensfonds, zij het dat er momenteel 
wel een groot vermogen op de balans zichtbaar is: dit om in de toekomst  een koesterde wens vorm 
te geven. (zie kopje: Toekomst) 

 
Financiële verantwoording:  

Balans per 31-12-2018:      

 31-12-18 31-12-17  31-12-18 31-12-17 

Activa € € Passiva € € 

   Eigen Vermogen   

   Kapitaal  237.918 191.754 

   Kortlopende schulden   

   Ontvangen gift voor 2019 50.000 50.000 

Liquide middelen 287.934 241.769 Nog te betalen  16 15 

      

Totaal  287.934 241.769 Totaal 287.934 241.769 

      
Staat van baten en lasten:      

Lasten   Baten   

Verleende steun   Giften   

Bijstand particulieren 3.333 5.862 Particulieren 50.000 50.000 

Giften hulporganisatie 0 10.000    

Kosten website en drukwerk 311 461    

Bankkosten 193 176    

Totaal lasten  3.836 16.499 Totaal baten  50.000 50.000 

  



Toekomst 
Zoals in het Jaarverslag 2017 al opgetekend is, heeft de stichting een lang gekoesterde wens,  
namelijk haar activiteiten uit breiden naar een breder publiek, in de vorm van een ontmoetings- 
plek voor ouderen (55+) middels een gezellige “huiskamer” waar de oudere aandacht vindt, tijd  
voor een praatje is, een luisterend oor geboden kan worden, en waar men een (gratis) kopje  
koffie of thee aangeboden krijgt. Het zou wenselijk zijn wanneer “de huiskamer” gesitueerd kan  
worden dicht bij de doelgroep, te midden van een woonwijk waar veel ouderen domicilie heb- 
ben. Naast het situeren van een “de huiskamer”  in een aan te kopen pand, zou het bestuur  
graag zien, dat er voldoende ruimte in het pand aanwezig is om ook andere partijen met een 
maatschappelijke doelstelling, één of meerdere dagdelen per week onderdak te bieden. Te denken  
valt hierbij aan een spreekuur van het Sociaal Wijkteam, spreekuur wijkagent, spreekuur belasting-
consulent, een kookactiviteit met- en voor ouderen, spreekuur consulent ouderenzorg, etc.  
 
Vanaf voorjaar 2015 is bij het bestuur bekend dat kerkgebouw De Menswording in Leiderdorp te 
koop is, waarbij een maatschappelijke bestemming voorwaarde is. Dientengevolge heeft de voor- 
zitter zowel in 2015 als in 2016 contact gezocht met de verkopende partij, waarbij twee keer niet  
ingegaan werd op de geboden koopprijs. 
Daarnaast hebben voorzitter en secretaris al in een vroeg stadium de plannen voorgelegd aan de 
toenmalige wethouder van de Gemeente Leiderdorp. Ondanks de wethouder zeer welwillend staat 
tegenover de voorgenomen plannen, kan hij uiteraard geen invloed uitoefenen op verkoopproces. 
 
Op 11-12-2016 vond  de laatste viering plaats in de kerk en vervolgens bleef het gebouw leeg en 
onaangeroerd staan.  
 
D.d. 01-11-2017 verscheen er in het Leiderdorps Weekblad een artikel, waar in beschreven dat het  
gebouw verkocht was aan een projectontwikkelaar, teneinde op die locatie een appartementen- 
complex te realiseren, op voorwaarde dat het Bestemmingsplan gewijzigd zou worden om woning- 
bouw daadwerkelijk op die locatie mogelijk te maken. 
 
Voornoemd artikel bracht veel reuring onder oud-parochianen en Leiderdorpse inwoners waarop  
vele berichten in de plaatselijke- en regionale pers volgden. Dit omdat het hen uitdrukkelijke wens  
is om het gebouw in stand te houden en de maatschappelijke bestemming hierop te handhaven. 
Ook WDR heeft in de openbaarheid van zich laten horen door zowel in het Leiderdorps Weekblad  
als in het Leidsch Dagblad een artikel te plaatsen. 
 
D.d. 26-11-2017 werd in het gemeentehuis door de projectontwikkelaar een schets gepresenteerd  
voor nieuwbouw van 21 appartementen op de plek van De Menswording. Vele buurtbewoners en  
oud-parochianen waren aanwezig om kennis te nemen van de bouwplannen. Er werd hierbij  
gebruik gemaakt van het ‘inspreekrecht’, ondermeer door de secretaris van st. Wens Die Regeert. 
 
In maart/april/mei 2018 werd in aanloop naar de Gemeenteraadverkiezingen door de secretaris een  
aantal openbare informatiebijeenkomsten bezocht, waarbij vanuit het publiek iedere keer de toe- 
komst van voormalig kerkgebouw De Menswording ter sprake gebracht werd en de wens uitgespro- 
ken werd dat de maatschappelijke bestemming gehandhaafd zou blijven.  
Ook hier heeft de stichting van zich laten horen en uiteen kunnen zetten wat haar invulling van het  
pand zou kunnen zijn wanneer zij het pand in bezit zouden kunnen krijgen. Een mooie gelegenheid  
om de plannen, breed voor het voetlicht te brengen, en de naamsbekendheid van de stichting te  
vergroten en te verstevigen. 
 
Ook werd in dit kader een brochure gemaakt waarin de plannen van WDR met voormalig kerkgebouw  
De Menswording uiteengezet werd. De brochure deze werd eind 2018 mondeling aan alle politieke 
fracties van de Gemeente Leiderdorp toegelicht en aangeboden. Daarnaast werden aan maat- 
schappelijke organisaties (ouderenwerk, soc. wijkteam, huisartsen, ANBO, Kbo etc.) een brochure  
verstuurt om maatschappelijk draagvlak voor de plannen te creëren en te verstevigen. 
 
 



 
D.d. 10-12-2018 heeft de gemeenteraad  inhoudelijk gedebatteerd over het plan. Ook deze avond  
waren er belangenorganisaties aanwezig die van hun inspreekrecht gebruik maakten om uit te dra- 
gen hoe belangrijk zij het behoud van de Menswording met haar maatschappelijke status vonden,  
met daarbij de opmerkingen dat het gebouw zoals dat in de plannen benoemd was te groot en te  
hoog is. Ook vond men dat er een oplossing gezocht moet worden naar de te verwachte parkeer- 
problemen voor/door de toekomstige bewoners. Daarbij opgeteld ook de angst dat het gebied na 
bouw, veel te smal en dus gevaarlijk wordt voor de vele bassischoolleerlingen die dagelijks gebruik  
maken van de doorgaande fietsroute die voor de Menswording langs loopt. 
 
De projectontwikkelaar werd door de gemeenteraad terugverwezen naar de tekentafel en geadvi- 
seerd met een nieuw plan te komen, rekening houdend met alle gemaakte opmerking van die avond. 
In een later stadium zal de Raad pas kunnen beslissen over het wijzigen van het bestemmingsplan, 
nadat eerst de omwonenden en oud-parochianen gebruik hebben kunnen maken van inspraak en een  
formele aanvraag “Wijziging bestemmingsplan” ontvangen is. 
  
Het bestuur van st. WDR blijft actief het gehele bovenbeschreven proces volgen en blijft financieel  
zuinig, uiteraard niet ten koste van toekenningen aan cliënten, zodat er een reserve opgebouwd  
wordt ten einde een pand (hetzij De Menswording dan wel een ander) te kunnen kopen, op het 
moment zich een goede gelegenheid zich aanbiedt. 
 
Samenstelling Bestuur per 31-12-2012                       
Voorzitter  : de heer W. Regeer                                  
Secretaris  : mevrouw M. Voerman             
Penningmeester : de heer B. van der Velde   
 
Goedkeuring Jaarverslag 2018 
Het Jaarverslag 2018 is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in de jaarvergadering van  
maart 2019.  
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