JAARREKENING 2021
Jan Veenstra Stichting

Inhoudsopgave
1.

Algemeen
1.1. Aanbieding jaarrekening
1.2. Doelstelling
1.3. Oprichting en inschrijving Kamer van Koophandel
2. Jaarverslag 2021
2.1. Wensen
2.2. Organisatie
2.3. Vrijwilligers
2.4. Werkgroepen
2.5. Samenwerking
3. Samenstelling van het bestuur
4. Vaststelling jaarrekening
5. Grondslagen voor de financiële verslaggeving
5.1. Algemeen
5.2. Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva
6. Balans per 31 december 2021
7. Toelichting op de balans per 31 december 2021
8. Staat van baten en lasten over 2021
9. Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
10. Ondertekening jaarrekening

-1-

2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
9
10
11

1. Algemeen
1.1.

Aanbieding jaarrekening

De Jan Veenstra Stichting biedt U hierbij de jaarrekening 2021 aan.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over het
boekjaar 2021 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 2021
2.1.

Wensen

In het ‘coronajaar’ 2021 zijn er 117 (2020: 130) wensaanvragen binnengekomen voor de
WensenAmbulance Amsterdam. Hiervan konden 107 (2020: 97) wensen worden gehonoreerd. Helaas
moesten er 10 (2020: 26) wensen worden gecanceld door een verslechterende toestand (c.q. overlijden)
van de wensvrager. Ondanks de vaak lastige werkomstandigheden vanwege de ‘coronabeperkingen’,
maar met de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers, bleef dus in een behoefte voorzien. Enkele
inzetten waren als ‘high-care’ aan te merken, waarmee de WensenAmbulance Amsterdam zich, als enig
uitvoerder daarvan, onderscheidt van andere wensenambulance-organisaties is Nederland.
De in 2021, na een dip in 2018, licht stijgende lijn in het jaarlijks aantal gehonoreerde wensaanvragen
lijkt, na het reeds in 2019 ingezet herstel, aanhoudend door te zetten. Daarmee wordt voldaan aan het
gestelde doel om in 2021 het aantal gehonoreerde wensen gelijkblijvend te houden of beperkt toe te
laten nemen. Voor 2022 wordt continuering van deze doelstelling nagestreefd.

2.2.

Organisatie

Het bestuur van de Jan Veenstra Stichting, beheerder van de WensenAmbulance Amsterdam, is in 2021
gewijzigd. Jasper Matena, werkzaam bij Ambulance Amsterdam als Manager Expertisecentrum &
Facilitair, is op 28 oktober 2021 als bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Jan Veenstra
Stichting. Daarmee is de laatste openstaande vacature in het bestuur vervuld. Voorzitter is Jan Veenstra,
secretaris is Peter Duijf, penningmeester is Wim Hogenboom en bestuurslid Cor Koemeester richt zich
m.n. op ‘Kwaliteit & Scholing’. Alle vier hebben in hun werkzame leven een achtergrond bij Ambulance
Amsterdam, vaste samenwerkingspartner sinds de oprichting van de Jan Veenstra Stichting in 2010.
Overlegd werd er in 2021 deels ‘op afstand’ en één keer in daadwerkelijke samenkomst. Alle
bestuursleden verrichten hun werkzaamheden, net als alle vrijwilligers, onbezoldigd.
Het aantal coördinatoren is met vier in getal medio 2021 in vergelijking met 2020 met één persoon
(vooralsnog tijdelijk) uitgebreid. Dit zijn Mark van Zandwijk, Willeke Vosveld, Tycho Lok en ‘nieuwkomer’
Milco de Vries. Naast coördinatoren zijn er een aantal uitvoerende wenscoördinatoren. Hoewel daarbij
door het jaar heen altijd enig verloop is, zijn dit er in getal doorgaans vijf. Alle wenscoördinatoren
regelen de wensen in vrije tijd, dit betekent dat aanvragen door in afhandeling soms langer moeten
wachten, maar het is in 2021 niet voorgekomen dat een wens hierdoor niet is uitgevoerd.
De WensenAmbulance Amsterdam heeft de beschikking over twee eigen wensenambulances. Het
werkgebied is primair de eigen regio, maar strekt zich in voorkomend geval uit tot heel Nederland.
Met medewerking van Brandweer Zaandam is er sinds eind 2020 aan het Wijnkanspad in Zaandam
stallingsruimte voor de tweede eigen wensenambulance, welke in 2020 werd overgenomen van
Ambulance Amsterdam. Eerder werd al in 2019, in de voormalige parkeergarage 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, naar verwachting niet meer noodzakelijk.
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2.3.

Vrijwilligers

Hoewel in 2021 enige voortgang werd geboekt met het uitrollen van een nieuw ICT-systeem, moest
helaas worden geconstateerd dat dit om technische redenen nog niet voldoende werkzaam raakte. Als
gevolg daarvan diende met name het (verouderde) vrijwilligersbestand handmatig te worden
geactualiseerd, hetgeen zeer bewerkelijk bleek. Toch is het met dank aan de inzet van de direct
betrokkenen gelukt om weer een up-to-date en goed inzetbaar vrijwilligersteam samen te stellen. En
ondanks de ‘coronabeperkingen’ lukte het ook om weer informatiebijeenkomsten te organiseren voor
(potentiële) nieuwkomers. Inmiddels is er een stabiele groep van ongeveer 150 vrijwilligers beschikbaar
voornamelijk bestaand uit (ex-)medewerkers van Ambulance Amsterdam en functionarissen in actieve
dienst bij Politie, Brandweer en in de zorg die voldoen aan de bij Wet en door de Jan Veenstra Stichting
gestelde functievereisten. Daarmee was de WensenAmbulance Amsterdam in staat om alle realiseerbare
wensaanvragen in 2021 in vervulling te laten gaan. Uiteraard is het voornemen er in 2022 op gericht om
de vrijwilligersadministratie en -communicatie zo spoedig mogelijk, en ICT-gedragen, te vereenvoudigen.

2.4.

Werkgroepen

Bij de Wensenambulance Amsterdam zijn er organiek in totaal zes werkgroepen, met als voorzitter één
van de coördinatoren, waarbij Milco de Vries, vanaf medio 2021 als toegevoegd coördinator, in goed
overleg, een observerende, ondersteunende en regelmatig sturende rol inneemt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Werkgroep Marketing & Communicatie (coördinator Willeke Vosveld)
Werkgroep Voertuig (coördinator Mark van Zandwijk)
Werkgroep Kwaliteit & Scholing (coördinator Mark van Zandwijk)
Werkgroep ICT (coördinator Mark van Zandwijk)
Werkgroep Vrijwilligersactiviteiten (coördinator Mark van Zandwijk)
Werkgroep Wenscoördinatoren (coördinator Tycho Lok)

De werkzaamheden van deze werkgroepen, voor zover mogelijk vanwege ‘coronabeperkingen’, hebben
zich vooral geconcentreerd op de continuïteit van de voorzieningen, waarbij relatief veel aandacht uit is
gegaan naar de al eerder genoemde ICT-problematiek. Door het bestuur is dan ook geconcludeerd dat in
2022 vol ingezet zal dienen te worden op het goed werkzaam krijgen van de automatisering. Daarnaast
zal in 2022 door het bestuur, in samenspraak met de coördinatoren, worden bezien op welke wijze ook
de kwaliteit en continuïteit van de operatie voor de jaren die komen verder kan worden gegarandeerd.
Ook op het gebied van PR en Fondsenwerving zijn de activiteiten beperkt gebleven, maar niet onvermeld
mag blijven de Kerstactie waarbij het grote publiek minimaal € 25,- kon doneren en dan een ‘Wensmuis’
en een lot thuis gezonden kreeg. Met dat lot maakte men kans op een geheel verzorgd weekend in een
hotel. De opbrengst van deze kerstactie kwam na aftrek van inkoopkosten van de muizen,
verpakkingsmateriaal en porto uit op € 1100,-. Voor 2022 wordt op dit moment nog nagedacht over een
‘Paasactie’ ook met gebruikmaking van sociaal media en de WensenAmbulance-website.
Op de mantelzorg-subsidieaanvraag voor een bedrag van € 5.000,- bij de gemeente Amsterdam met het
zaaknummer SBA-032986 werd helaas negatief beschikt omdat deze niet passend werd geacht binnen de
subsidieregeling zoals deze gold. Dit ondanks dat de gemeente Amsterdam aangaf de Wensenambulance
Amsterdam ‘een warm hart toe te dragen’.

-4-

2.5.

Samenwerking

Tussen de Jan Veenstra Stichting en de AA-Groep is in 2015 een Samenwerkingsovereenkomst voor
onbepaalde tijd overeengekomen met betrekking tot de ondersteuning van de Wensenambulance
Amsterdam door Ambulance Amsterdam. In 2017 is deze aangevuld met een Addendum en in 2021 met
een Postscriptum op het Addendum. Tijdens regelmatige overleggen worden er werkafspraken gemaakt
en bijgesteld omtrent de samenwerking tussen de WensenAmbulance Amsterdam en Ambulance
Amsterdam. Ook in 2022 zal deze samenwerking weer worden voortgezet, waarbij Ambulance
Amsterdam de WensenAmbulance Amsterdam niet alleen faciliteert, maar ook de kwaliteit van de
zorgverlening door de WensenAmbulance Amsterdam ‘bewaakt’. Hierop wordt toegezien door het
medisch management van Ambulance Amsterdam.
In het afgelopen jaar is er zoals inmiddels gebruikelijk wederom afstemming geweest met een aantal
samenwerkende wensambulance-organisaties in Nederland. Daarbij wordt er door alle zeven
aangesloten wensambulance-organisaties een eenduidige Kwaliteitsnorm Wensambulance gehanteerd,
welke vanaf 2019 is ingevoerd en ook in 2021 van toepassing was.
In 2021 heeft de WensenAmbulance Amsterdam met diverse bedrijven en organisaties samengewerkt bij
het realiseren van wensen, bijvoorbeeld door het aangeboden krijgen van gratis toegang.

3. Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat volgens de statuten 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

Bestuurslid:

de heer J. Matena

4. Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 31 maart 2022.
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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 2021
31 december 2021

31 december 2020

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa

86.244

98.515

Totaal vlottende activa
Vlottende activa
Liquide middelen

86.244

51.705

98.515

42.521

Totaal vlottende activa
Balanstotaal activa

51.705

42.521

137.948

141.036

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

137.948

141.036

Totaal Eigen Vermogen
Crediteuren

137.948
0

141.036
0

Totaal kortlopende schulden
Balanstotaal passiva
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0

0

137.948

141.036

7. Toelichting op de balans per 31 december 2021
ACTIVA
31 december 2021

VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
Stand per 01-01-2021
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

98.513
9.652
21.922

Stand per 31-12-2021

86.244

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
ABN AMRO bank

51.704
51.704

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve
Stand per 01-01-2021
Toevoeging uit het resultaat

141.036
-3.088

Stand per 31-12-2021

137.948
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8. Staat van baten en lasten over 2021
2021

2020

BATEN
Schenkingen

22.639

14.943

Totale baten

22.639

14.943

1.760
21.922
0

5.030
20.499

LASTEN
Advertentiekosten
Afschrijvingskosten
Automatiseringskosten
Vervoerskosten
Bankkosten
Overige kosten

27
2.017

355
35
3.178

Totale lasten

25.726

29.096

Saldo baten en lasten

-3.088

-14.153
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9. Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
2021
Advertentiekosten
Promotiemateriaal

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten voertuig en inventaris

Vervoerskosten
Kosten voertuig
Brandstof

Overige kosten
Verzekeringen
Verbindingskosten
Materiaal
Kledingkosten
Diversen

2020

1.760

5.030

1.760

5.030

21.922

20.499

21.922

20.499

-

355

-

355

712
588
86
630

712
340
199
1.315
646

2.017

3.213

Personeel
De stichting heeft in 2021 geen personeel in dienst (2020: geen personeel)
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10. Ondertekening jaarrekening
Het Bestuur
Voorzitter
De heer J.A. Veenstra

Handtekening voor
akkoord d.d. 31 maart 2022
Secretaris
De heer P.A. Duijf

Handtekening voor
akkoord d.d. 31 maart 2022
Penningmeester
De heer W.Q.M. Hogenboom

Handtekening voor
akkoord d.d. 31 maart 2022
Bestuurslid
De heer C.J.M. Koemeester

Handtekening voor
akkoord d.d. 31 maart 2022
Bestuurslid
De heer J. Matena

Handtekening voor
akkoord d.d. 31 maart 2022
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