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Inleiding 
 
 
De Stichting Wings Hendrik-ido-Ambacht (Stichting Wings) is opgericht in 2006 en 
beschikt sinds 1/1/2008 over de ANBI status. 
 
Stichting Wings is een initiatief van de familie Van Wingerden te Hendrik-ido-
Ambacht, en stelt zich in het bijzonder ten doel organisaties en privé personen te 
ondersteunen, ten behoeve van charitatieve projecten en / of noden die betrekking 
hebben op kinderen, eenzamen, minder bedeelden en gehandicapten. De stichting 
heeft géén winstoogmerk. 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
S.B.A van Wingerden 
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I. Doelstelling Stichting Wings 

 

Statutaire doelstelling en beleidsdoelstelling 2020 

 
Stichting Wings stelt zich voor 2020 in het bijzonder ten doel de hierna omschreven 
doelgroepen te ondersteunen in relatie tot charitatieve projecten met een accent op 
de regio Hendrik Ido Ambacht en de Drechtsteden. Stichting Wings heeft voor 2020 
voorts het specifiek doel projecten te steunen van organisaties en privé initiatieven in 
de Regio waarin het welzijn, de educatie en de gezondheid van kinderen centraal 
staan. 
 
De stichting steunt daarnaast ook welzijnsorganisaties die de doelstelling van 
Stichting Wings delen,  door het ter beschikking stellen van (tijdelijke) verblijfsruimte 
en/of door het samen uitvoeren van charitatieve projecten.  
 
De stichting tracht haar doel verder te verwezenlijken door het in de ruimste zin 
faciliteren, ondersteunen en adviseren, alsmede door het doen van giften in geld of 
natura en/of door de locatie Wielstaete (deels) tegen gereduceerd tarief ter 
beschikking te stellen. Verder is het de stichting statutair toegestaan alle activiteiten 
te verrichten die vallen binnen de ANBI regeling. De stichting heeft géén 
winstoogmerk en een liquidatiesaldo zal binnen de doelstelling worden aangewend. 
 
 
 
 
 



II. Beleid “Project Wielstaete” 

Projectdoelstelling 

 
De Stichting Wings H.I. Ambacht (“Stichting Wings”) ziet haar eigen onroerend goed 
lokatie “Wielstate” te Hendrik Ido Ambacht vooral als middel om haar doelstelling 
optimaal te kunnen realiseren. Na de aankoop van het onroerend goed “Wielstaete” 
in 2012 is dit pand dan ook actief ingezet ter verwezenlijking van haar doelstelling 
door het te verhuren aan welzijnsorganisaties en/of charitatieve projecten in de regio, 
waarmee ook gezamenlijke charitatieve projecten kunnen worden uitgevoerd.  
Stichting Wings streeft ernaar jaarlijks te investeren in sociale aktiviteiten in 
Wielstaete om op die manier het sociaal rendement van deze locatie nog te 
vergroten. 
 
Een welzijnsorganisatie dient, om voor de huur van Wielstaete in aanmerking te 
komen, een doelstelling te hebben en werkzaamheden te verrichten die aansluit op 
de statutaire en beleidsdoelstelling van de stichting. Kortom: activiteiten in de 
breedste zin ten behoeve van projecten en/of noden die betrekking hebben op de 
doelgroepen. 
 
In stichting De Blije Borgh heeft Stichting Wings voor de middellange termijn een 
betrouwbare en ervaren welzijnszorgorganisatie als huurder voor het gehele pand 
gevonden die haar maatschappelijke doelstelling deelt en die de dagelijkse 
exploitatie van Wielstaete tot volle tevredenheid verzorgt.  
 
In Pand Wielstaete zijn inmiddels, onder coördinatie van De Blije Borgh, vestigingen 
aanwezig van de wijkverpleging, tafeltje dek je, de wereldwinkel, de volksuniversiteit 
en fysiotherapie. Ook worden op dagelijke basis diverse activiteiten verzorgd, 
waaronder ontmoetings- en informatiebijeenkomsten voor de doelgroep. Stichting 
Wings tracht jaarlijks tezamen met De Blije Borgh kleinschalige projecten te 
realiseren.    
 

Doelgroepen 

 
De doelgroepen bestaan uit in de regio Hendrik Ido Ambacht en Drechtsteden 
woonachtige of gevestigde personen en organisaties, met een accent op projecten 
voor kinderen in ruime zin alsmede voor maatschappelijk kwetsbare (groepen van) 
personen, zoals bijvoorbeeld vereenzaamde ouderen, ontheemden, alsmede uit 
(tijdelijk) gehandicapten en (chronisch) zieken. 



 

Criteria voor partijen waarmee wordt samengewerkt en voor overige projecten 

 
De partijen waarmee samenwerking wordt nagestreefd, voldoen bij voorkeur aan de 
volgende criteria: 
 

• ANBI of SBBI status, kerkelijke of welzijnszorg- en/of ziekenhuisinstelling in de 
omgeving van Hendrik Ido Ambacht en de Drechtsteden; 

• Continuïteit. Degelijke en al langer bestaande organisaties die niet (te) 
afhankelijk zijn van 1 persoon; 

• Deelt de doelstellingen van Stichting Wings; 

• Stichting Wings treedt bij voorkeur op als lokatieverschaffer of donateur. De 
partner moet derhalve vooral in staat en bereid zijn om de operationele 
handling van charitatieve projecten te verzorgen of te laten verzorgen;  

 

Géén winstoogmerk 

 

Stichting Wings heeft géén winstoogmerk.Rekening houdend met haar eigen 
financiële verplichtingen en onderhouds-en overige kosten, zal de stichting haar vrij 
beschikbare middelen aanwenden ten behoeve van charitatieve projecten binnen de 
doelstelling. 
 
 
 
 
 

 



lll. Algemene selectiecriteria 

 

Algemene selectiecriteria 

 
Aanvragen voor donaties en projectbijdragen voldoen bij voorkeur aan de volgende 
voorwaarden:  
 

• Digitale aanlevering van de benodigde informatie, voorzien van een korte 
maximaal 2 bladige samenvatting. 

• Nadrukkelijke voorkeur voor aanvragen uit de regio Hendrik Ido Ambacht en 
Drechtsteden, alsmede uitvoering van het project in die regio. 

• Concrete specificatie van de  geformuleerde donatie- of projectaanvragen; 

• Project/donatie moeten passen binnen de (beleids-) doelstelling van de 
stichting; 

• Heldere, realistische en concreet meetbare project- of donatiedoelen; 

• Initiatiefnemers/organisaties moeten beschikken over bewezen kwaliteiten en 
moeten van onbesproken gedrag zijn; 

• Voldoende schaalgrootte en kansen op een structureel en meetbaar effect van 
de donatie of het project; 

• Deugdelijke controle en rapportage gedurende het project en na afloop; 

• Ontvangende partij heeft de ANBI of SBBI status, of is gekende 
maatschappelijke organisatie. 

 
Initiatieven van “bevlogen éénpitters’ kunnen ook in aanmerking komen voor een 
bijdrage. Deze projecten geldt een versterkte eis van een deugdelijke controle op de 
bestedingen van de gelden en de realisatie van doelstellingen van de donatie of het 
project. Verder dient een dergelijk project in voldoende mate onafhankelijk te zijn van 
de leidende persoon, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de continuïteit bij het 
wegvallen hiervan.  
 

Algemene formele vereisten voor aanvragen. 

 
Het bestuur beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de doelstelling en selectiecriteria 
van de stichting en controleert de referenties van de initiatiefnemer. 
 
Aanvragen dienen te worden ingediend en de volgende elementen / bijlagen te 

bevatten: 
 

• Digitale aanlevering 

• Een maximaal 2 bladige samenvatting van de projectaanvraag 

• Alle relevante informatie over de aanvrager c.q. initiatiefnemer (personalia, 
statuten, KvK etc.). 

• Referenties en/of  een bewezen track record 

• Duidelijke beschrijving van het project, resp. de aanwending van de 
gevraagde donaties, en de te realiseren doelen 



• Prognose van de totale en (bij meerjarige projecten) per jaar gespecificeerde 
uitgaven, inclusief een specificatie van de overheadkosten 

• Informatie over de omvang van het deel van de uitgaven dat reeds door 
derden is gefinancierd of toegezegd, plus de naam van die derden 

• Deugdelijke toelichting op bevoegdheden en de wijze van controle hierop van 
de besteding van de gebudgetteerde financiële middelen  

• Deugdelijke toelichting op de tussentijdse en eindcontrole op de realisatie van 
de projectdoelstellingen en rapportage aan de stichting 

IV. Het Bestuur van Stichting Wings 

 
 

Samenstelling bestuur 

 
Het bestuur bestaan uit de heren S.B.A. van Wingerden (voorzitter), H. Stolk 
(penningmeester) en D.J. van ’t Zelfde (secretaris)  
 
S.B.A van Wingerden     Voorzitter 
         in functie: 09-11-06 
 
 
H. Stolk       Penningmeester 

        in functie: 25-04-07 
 
 
D.J. van ’t Zelfde      Secretaris  

        in functie 10-10-07 

Taakverdeling bestuur 

 
De voorzitter zit de vergaderingen voor en stelt de data van de 
bestuursvergaderingen vast. De penningmeester ondersteunt het bestuur op 
administratief terrein. De secretaris ondersteunt het bestuur op juridisch- en 
secretarieel terrein.  
 
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het 
beleid binnen de statutaire bepalingen. 

 

Alle besluiten worden middels een meerderheidstem genomen. 

 

Beloning bestuurders 

 
De leden van het bestuur van Stichting Wings Hendrik-ido-Ambacht genieten géén 
beloning voor hun werkzaamheden (Art 4.6). Zij hebben desgewenst recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (Art 
4.6).  
 



Frequentie bestuursvergaderingen 

Het bestuur van de stichting zal minimaal twee maal per jaar een vergadering 
beleggen (Art.5.2) en zoveel vaker als nodig is. Tussentijdse besluiten kunnen 
middels email worden afgestemd. 



IV. Financieel beheer van Stichting Wings Hendrik-Ido-Ambacht 

 
 
Balans van de stichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij iedere balanspost wordt een toelichting gegeven, zodat een goed beeld wordt 
gegeven in de vermogenspositie van de Stichting, alsmede haar (voorgenomen) 
verplichtingen op de korte, middellange en lange termijn. 
 
De posten opgenomen op de balans laten zich als volgt verklaren:  
 
(1) Vermogen dat is geschonken of gelegateerd met een bestedingsbeperking. Dit 
vermogen mag volgens de ANBI richtlijnen in stand blijven, indien dit voortvloeit uit 
de voorwaarden waaronder de instelling het vermogen heeft verkregen. In een 
toelichting op de balans dient de schenkingsvoorwaarde te worden vermeld.  
 
(2) “Vrij” besteedbaar vermogen dat zonder bestedingsbeperking in gedoneerd of 
gelegateerd en dat derhalve vrij binnen de statutaire of beleidsdoelstelling van de 
stichting kan worden besteed.  
 
(3) Bestemmingsreserveringen dienen te worden toegelicht, o.a. ten aanzien van de 
aard, het doel en de termijn van aanwending. Een belangrijke bestemmingsreserve 
betreft de reservering voor onderhoud van pand Wielstate. 
 
(4) Gedane toezeggingen, eventueel ook op termijn. 
 
(5) Onder “vaste activa” moeten in deze context worden verstaan activa die 
belangrijk zijn voor het realiseren van een doelstelling van de stichting, zoals het 
pand Wielstate.  
 

Vaste activa 

- Onroerend goed 

- Deelnemingen 

- O
v

e

r

g 

 

Overige ” (5) 

Vlottende activa 

- Effecten 

- Vorderingen 

- Liquide middelen 

Eigen  vermogen 

   

       

- Bestemmingfonds (1) 

- Besteedbaar Vermogen (2) 

- Bestemmingsreserve  (3) 

- Continu ï teitsreserve 

- Reserve  doelstelling 

- Reserve  bedrijfsvoering 

Vreemd Vermogen 

- Verplichtingen (4) 



V. Bijlage (n) 

 
 

- Jaarrekening Publicatieversie 
 
De stichting is een vermogensfonds en voor haar website houdt zij een 
publicatieversie aan, conform de ANBI richtlijnen voor vermogensfondsen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


