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1. Algemeen 

1.1.  Aanbieding  jaarrekening 
De Jan Veenstra Stichting  biedt U hierbij de jaarrekening 2020 aan. 
 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over het 
boekjaar 2020 welke beiden zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. 
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld. 
 

1.2.  Doelstelling 
De vereniging stelt zich ten doel: 
 

● Het op belangeloze basis aan mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun 
(pre)terminale levensfase veilig en comfortabel liggend vervoer in de WensenAmbulance aan te 
bieden voor de realisatie van bepaalde wensen of behoeften; 

 
● Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

1.3.  Oprichting en inschrijving Kamer van Koophandel 
De Jan Veenstra Stichting is opgericht bij notariële akte op 26 mei 2010 en staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 50205455.  
 
De Jan Veenstra Stichting is door de Belastingdienst erkend als zijnde een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van 
schenkbelasting en erfbelasting.  
 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vastgesteld dat op de Jan Veenstra Stichting 
als Algemeen Nut Beogende Instelling de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet van toepassing is.  
 
De Belastingdienst Douane heeft de Jan Veenstra Stichting in november 2018 een EORI-nummer  
(NL822613426) toegekend op basis van de ter zake geldende Europese wetgeving bij alle 
douanehandelingen.  
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2. Jaarverslag 2020 

2.1. Wensen 

In ‘coronajaar’ 2020 zijn er 130 (2019: 112) wensaanvragen binnengekomen voor de WensenAmbulance 
Amsterdam. Hiervan zijn 97 (2019: 87) wensen in vervulling gegaan. Helaas zijn 26 (2019: 24) wensen om 
diverse redenen gecanceld zoals een te slechte conditie van de wensvrager of technische onhaalbaarheid 
van de wens. Daarnaast werden 7 (2019: 1) wensaanvragen geweigerd, waarvan 1 buitenlandwens, 1 
vanwege ‘geen-indicatie’ en 5 vanwege (mogelijke dan wel bewezen) COVID-19-besmetting. Van alle 
inzetten zijn er een vijftal als ‘high-care’ aan te merken, waarmee de WensenAmbulance Amsterdam 
zich, als enig uitvoerder daarvan, onderscheidt van andere wensenambulance-organisaties is Nederland. 
 
De in 2019, na een dip in 2018, hernieuwd stijgende lijn in het aantal (gehonoreerde) wensaanvragen 
lijkt daarmee krachtig door te zetten. Daarmee wordt voldaan aan het gestelde doel om in 2020 het 
aantal gerealiseerde wensen gelijkblijvend te houden of toe te laten nemen. Voor 2021 wordt 
continuering van deze doelstelling nagestreefd.  
 

2.2. Organisatie 

Op 26 mei 2020 bestond de Jan Veenstra Stichting 10 jaar. Helaas moest vanwege de corona-pandemie 
afgezien worden van jubileum-activiteiten.  
 
Het bestuur van de Jan Veenstra Stichting, beheerder van de WensenAmbulance Amsterdam, is in 2020 
gewijzigd. Frank Berg, aangetreden in het najaar van 2019, heeft om persoonlijke redenen per 7-12-2020 
het stichtingsbestuur verlaten. Daarmee is een bestuurs-vacature ontstaan vooral gericht op de 
portefeuille ‘Marketing & Communicatie’ (fondsenwerving en PR). Naar verwachting zal begin 2021 in de 
invulling daarvan voorzien kunnen worden. Voorzitter is Jan Veenstra, secretaris is Peter Duijf, penning-
meester is Wim Hogenboom en bestuurslid Cor Koemeester richt zich m.n. op ‘Kwaliteit & Scholing’. 
Vergaderd werd er in 2020  ‘op afstand’ d.w.z. uitsluitend digitaal i.v.m. vigerende coronaregels. 
 
Het aantal coördinatoren is met drie in getal en ook in persoon hetzelfde gebleven: Mark van Zandwijk, 
Willeke Vosveld en Tycho Lok. Met betrekking tot de wenscoördinatoren geldt dat de doelstelling om in 
2020 dit team uit te breiden naar vijf of zes wenscoördinatoren is gerealiseerd. Eind 2020 waren dit: 
Aafke Geitz, Ilona Joesten, Valerie Joesten, Petra Peters en Tycho Lok. Teruggetreden zijn: Rita van der 
Kerk en Frédérique Furnee. Alle wenscoördinatoren regelen de wensen in vrije tijd, dit betekent dat 
aanvragen door drukte soms langer moeten wachten, maar het is in 2020 niet voorgekomen dat een 
wens hierdoor niet is uitgevoerd. 
 
De WensenAmbulance Amsterdam heeft eind 2020 met medewerking van Brandweer Zaandam aan het 
Wijnkanspad in Zaandam de beschikking over een tweede onderkomen gekregen t.b.v. de stalling van 
een tweede eigen wensenambulance, welke in 2020 werd overgenomen van Ambulance Amsterdam. 
Eerder werd al in 2019, in de voormalige VZA-stallingsruimte tegenover de hoofdvestiging van 
Ambulance Amsterdam aan de Karperweg in Amsterdam, een stallings-, verblijfs- en opbergruimte 
gerealiseerd t.b.v. de eind 2018, voor het eerst en geheel nieuw, in eigendom genomen 
wensenambulance. Voor het gebruik van een ambulancevoertuig een beroep op Ambulance Amsterdam 
moeten doen, is sindsdien en ook de komende jaren praktisch gezien niet meer noodzakelijk. 
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2.3. Vrijwilligers 

Ook in 2020 heeft zich weer een flinke groep vrijwilligers vanuit zorginstellingen, brandweer en politie 
aangemeld. Hier geldt echter opnieuw dat het coronavirus invloed heeft op de gang van zaken en dan 
met name op het opleidings- en instructietraject voor nieuwe vrijwilligers, waardoor er eind oktober 
2020 helaas ruim 50 aspirant-vrijwilligers in de wacht stonden. Alleen een instructiefilm is beschikbaar. 
Wel is er een stabiele groep van ongeveer 200 vrijwilligers beschikbaar waarmee de WensenAmbulance 
Amsterdam in staat was alle realiseerbare wensaanvragen in 2020 in vervulling te laten gaan.  
 

2.4. Werkgroepen 

Bij de Wensenambulance Amsterdam zijn er in totaal 6 werkgroepen, met als voorzitter één van de 
coördinatoren:  

1. Werkgroep Marketing & Communicatie (coördinator Willeke Vosveld)  
2. Werkgroep Voertuig (coördinator Mark van Zandwijk)  
3. Werkgroep Kwaliteit & Scholing (coördinator Mark van Zandwijk)  
4. Werkgroep ICT (coördinator Mark van Zandwijk)  
5. Werkgroep Vrijwilligersactiviteiten (coördinator Mark van Zandwijk)  
6. Werkgroep Wenscoördinatoren (coördinator Tycho Lok)  

 
De werkzaamheden van deze werkgroepen, voor zover mogelijk i.v.m. het coronavirus, onderscheiden 
zich kort samengevat door een aantal realisaties: wensen konden toch worden gehonoreerd door een 
passend COVID-19-protocol te hanteren; er is een tweede wensenambulance aangeschaft (overgenomen 
van Ambulance Amsterdam) en er is daar huisvesting voor gevonden bij Brandweer Zaandam; er is een 
elektrische brancard aangeschaft (na een verkregen toezegging ad € 9.000 door ROPARUN) en op ICT-
gebied is overgestapt op Office 365 (inclusief een veiliger werkomgeving gelet op privacy). Tot slot is 
vermeldenswaardig dat, ook met een minder actieve fondsenwerving i.v.m. het coronavirus, er toch -of 
misschien wel juist daardoor- legaten en schenkingen worden ontvangen, o.a. geïnitieerd door een 
uitvaartondernemer. 
 

2.5. Samenwerking 

Tijdens regelmatige overleggen worden er werkafspraken gemaakt en bijgesteld omtrent de 
samenwerking tussen de WensenAmbulance Amsterdam en Ambulance Amsterdam. Ook volgend jaar 
zal deze samenwerking weer worden voortgezet, waarbij Ambulance Amsterdam de WensenAmbulance 
Amsterdam ook faciliteert, o.a. om de kwaliteit van de zorgverlening door de WensenAmbulance hoog te 
houden. Hierop wordt toegezien door een ‘eigen’ Medisch Manager (MMA).  
 
In het afgelopen jaar zijn er zoals inmiddels gebruikelijk wederom regelmatig overleggen geweest tussen 
een aantal samenwerkende wensambulance-organisaties in Nederland. Daarbij is er door alle zes 
aangesloten wensambulance-organisaties een eenduidige Kwaliteitsnorm Wensambulance opgesteld, 
welke vanaf 2019 is ingevoerd en ook in 2020 van toepassing is geworden (m.u.v. Brabant).  
 
Ook in 2020 heeft de WensenAmbulance Amsterdam met diverse bedrijven en organisaties 
samengewerkt bij het realiseren van wensen, bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis toegang.  
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3. Samenstelling van het bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuursleden:  

Voorzitter:    de heer J.A. Veenstra 
 
Secretaris:                            de heer P.A. Duijf 

Penningmeester:                          de heer W.Q.M. Hogenboom 

Bestuurslid:    de heer C.J.M.  Koemeester 

 

4. Vaststelling jaarrekening 
 

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur in de bestuursvergadering van 25 maart 2021. 
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5. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
 

5.1. Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
 
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waar deze betrekking op hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover 
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

5.2. Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva 
 
Eigen Vermogen 
Continuïteitsreserve: Deze reserve is gevormd ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te 
stellen dat ook in de toekomst alle verplichtingen nagekomen kunnen worden. 
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6. Balans per 31 december 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

(Bedragen in €)

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa 98.515 109.839

Totaal vlottende activa 98.515 109.839

Vlottende activa

Liquide middelen 42.521 45.350

Totaal vlottende activa 42.521 45.350

 

Balanstotaal activa 141.036 155.189

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 141.036 155.189

Totaal Eigen Vermogen 141.036 155.189

Crediteuren 0 0

Totaal kortlopende schulden 0 0

Balanstotaal passiva 141.036 155.189

31 december 2020 31 december 2019
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7. Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
31-12-2020

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Stand per 01-01-2020 109.838

Investeringen 9.175

Desinvesteringen

Afschrijvingen 20.499

Stand per 31-12-2020 98.513            

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

ABN AMRO bank 42.521            

42.521            

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Continuïteitsreserve

Stand per 01-01-2020 155.189

Toevoeging uit het resultaat -14.153

Stand per 31-12-2020 141.036          
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8. Staat van baten en lasten over 2020 
 

 

  

(Bedragen in €)

2020 2019

BATEN

Schenkingen 14.943 26.810

Totale baten 14.943 26.810

LASTEN

Advertentiekosten 5.030 1.149

Afschrijvingskosten 20.499 18.765

Automatiseringskosten

Vervoerskosten 355

Bankkosten 35 35

Overige kosten 3.178 4.240

Totale lasten 29.096 24.189

Saldo baten en lasten -14.153 2.621
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9. Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 
 

  

(Bedragen in €)

2020 2019

Advertentiekosten

Promotiemateriaal 5.030             1.149             

5.030             1.149             

Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten voertuig en inventaris 20.499          18.765          

20.499          18.765          

Automatiseringskosten

Kosten website

-                 -                 

Vervoerskosten

Kosten voertuig 355                

Brandstof

355                -                 

Overige kosten

Verzekeringen 712                712                

Verbindingskosten 340                228                

Materiaal 199                1.255             

Kledingkosten 1.315             1.921             

Diversen 646                125                

3.213             4.240             

Personeel

De stichting heeft in 2020 geen personeel in dienst (2019: geen personeel)
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10. Ondertekening jaarrekening  
 

Het Bestuur   

Voorzitter  

De heer J.A. Veenstra   

 

Handtekening voor   

akkoord d.d. 25 maart 2021 

Secretaris  

De heer P.A. Duijf   

 

Handtekening voor   

akkoord d.d. 25 maart 2021 

Penningmeester  

De heer W.Q.M. Hogenboom   

 

Handtekening voor   

akkoord d.d. 25 maart 2021 

Bestuurslid  

De heer C.J.M.  Koemeester 

 

Handtekening voor   

akkoord d.d. 25 maart 2021 


