
(Financieel) jaarverslag Stichting Waar een Wil is 2017 

Ontvangsten 

Giften ontvangen via de bank        € 32.046,00 

Oranjefonds:   €       400,00 

Lidl:    €    1.000,00 

Vrouwen van Nu:  €       100,00  

Stichting I.K:  €  30.546,00 

Toegezegd in 2017, ontvangen in 2018: € 1.000,00 van  

Stichting Woonservice Drenthe) 

Uitgaven 

Bestuurskosten, administratiekosten, vergaderkosten, kosten website, 

reiskosten:                                         €         835,50 

Bankkosten:          €         173,85 

Kosten beleef- en bewegingstuin: aanleg, terreininrichting (waaronder vijver en  

bestratingen en gebinten), hekwerken, bankjes, extra toestellen, promotie,  

aanschaf grasmaaier en onderhoud:        

The Willow: wringhek    €       662,50 

The Willow: Engels hekwerk en bemesting €    2.586,00 

Graszaad     €         80,00 

Kosten tuin, stenen opruimen   €       112,65 

Vossebeld, vijver    € 13.625,99 

Robertus, koopsom grasmaaier   €   1.365,90 

Vossebeld, planten vijver   €   1.120,62 

Tuin & Hof, terrassen    €   3.000,00 

Kosten promotie tuin    €      113,67 

Reclamekosten Middeljans   €        16,34 

Het Gebint     €      794,93 

Kosten tuin     €             44,78 

The Willow, 2e wringhek   €      630,00 

Heiko Tent, promotie tuin   €      385,00 

Sierbestrating     €   1.711,75 



The Willow, paaltjes    €      195,00 

J. Kort, loonwerker vijver   €      788,32 

Slot hekwerk tuin    €        19,38 

           €    27.252,83 

 

Ondersteuning projecten: 

Stichting de Veerkracht, Stichting Jikkie, Syrische Vrouwengroep Emmen, 

Stichting De Veleta, Dance for Health, projecten t.b.v. statushouders   €     9.512,26 

Kosten onderhoud  elektrische fiets t.b.v. vrijwilliger     €        333,85 

Bezittingen (behoudens banktegoeden) eind december 2017 

- Grasmaaier 

- Speel- en fitnesstoestellen en banken in tuin 

- Bakfiets 

- Schaftkeet Schapenpark t.b.v. project veteranen 

- Planten/bestrating tuin 

Banktegoeden       31-12-2016 31-12-2017 

Saldo NL68 RABO 1025 1354 74    €  7.545,71 €         76,95 

Saldo NL20 RABO 0300 8689 60    €  1.377,84 €   2.679,88   

       €  8.923,55 €   2.756,83 

ONDERSTEUNING PROJECTEN 

Stichting Waar een Wil is heeft een financiële bijdrage geleverd aan Stichting Dance for 

Health van € 5.000,00, voor de opleiding van dansdocenten in het Noorden. 

Stichting Waar een Wil is heeft een financiële bijdrage geleverd van € 2.000,00 t.b.v. de 

aanschaf van een beleeftv t.b.v. de dagbesteding in de gemeente Borger-Odoorn. 

Voorts heeft Stichting Waar een Wil is een aantal projecten ondersteund t.b.v. jonge 

vrouwelijke statushouders en ook meerderjarige statushouders, waaronder culturele 

projecten en paardencoaching. 

 

  



 

 

LEADERAANVRAAG FAMILIEPAD BIJ POOLSHOOGTE 

In 2016 en 2017 is er heel wat tijd besteed ten behoeve van het projectplan: De aanleg van een 

familiepad bij Poolshoogte, in samenwerking met Staatsbosbeheer en andere instellingen. Er zijn 

andere familiepaden bezocht. Er is veel onderzoek gedaan. In overleg met medewerkers van de 

gemeente en de provincie is het plan herhaaldelijk aangescherpt en aangepast. 

Helaas is de subsidie-aanvraag afgewezen op een aantal kleine puntjes. Staatsbosbeheer is nog bezig 

om te bekijken of er in 2018 nogmaals een aanvraag kan worden ingediend.  

BELEEF- EN BEWEGINGSTUIN EXLOO 2017 en verder 

Volgens het bedrijf dat de vijver in eerste instantie had aangelegd zou de leemlaag voldoende zijn, 

om het water in de vijver te behouden. Helaas bleek dat niet het geval te zijn. Er is een professioneel 

bedrijf ingeschakeld welke de vijver verder heeft uitgegraven en voorzien heeft van folie. De kosten 

zijn derhalve heel wat hoger uitgevallen, als in eerste instantie begroot. 

Verder zijn er de nodige hekwerken aangebracht. Besloten is dat er in 2018 nog het nodige 

onderhoud zal plaatsvinden aan de aangebrachte halfverharding en dat er daarna niet veel geld meer 

besteed zal worden ten behoeve van de tuin, behoudens ten behoeve van het noodzakelijke 

onderhoud. Verder zijn er in 2018 fondsen aangeschreven, voor de aanschaf van twee toestellen 

voor minder validen. Na de plaatsing van de nog aan te schaffen twee toestellen zal getracht worden 

of het beheer van de tuin kan worden overgenomen door een plaatselijke organisatie. 

 

KOMENDE PROJECTEN/Beleidsplan 2018 en verder 

De komende jaren zal ondersteuning en medewerking worden verleend aan projecten ten behoeve 

van: 

- statushouders (waaronder taalprojecten) en veteranen en andere geuniformeerden met 

p.t.s.s.; 

- Ouderen in de gemeente Borger-Odoorn; 

- De concertboerderij Onder de Linden (behoud van de monumenentale boerderij en haar 

concertzaal, culturele projecten in de concertboerderij ten behoeve van statushouders en 

mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of aandoening of trauma; 

- Schoolprojecten in de gemeente Borger-Odoorn; 

- De leefbaarheid in de gemeente Borger-Odoorn in het algemeen. 

Een aantal van de voorgenomen projecten zullen mogelijk zijn ten gevolge van reeds toegezegde 

financiële ondersteuningen van een stichting (Stichting I.K.).* 

*De komende jaren kan gemiddeld nog op € 25.000,00 worden gerekend van een ondersteunende 

stichting, mits de gelden worden besteed ten behoeve van het algemeen nut. De ondersteunende 

stichting zelf krijgt geen nieuwe gelden binnen, zodat over een aantal jaren deze stichting zal worden 

ontbonden. Om die reden wordt ook niet de volledige naam van Stichting I.K. gepubliceerd, omdat 

nieuwe aanvragen niet gehonoreerd zullen worden. Voor wat betreft de tuin mag het komende jaar 

nog een gering bedrag hiervan worden besteed voor het noodzakelijke onderhoud. Voor de aanschaf 

van andere toestellen zullen andere fondsen moeten worden aangeschreven. 



Een deel van de toegezegde middelen zullen worden besteed ten behoeve van projecten, welke 

samen met andere organisaties worden georganiseerd, met name op het gebied van de kwetsbare 

mensen in onze samenleving. Waar mogelijk zullen ook andere fondsen worden aangeschreven, 

zodat de toegezegde jaarlijkse € 25.000,00 zo breed mogelijk kan worden besteed ten behoeve van 

het algemeen nut en het algemeen welzijn. 

2015 en 2016 waren jaren waar het accent lag op de zorg. De komende jaren zal het accent komen te 

liggen op culturele en educatieve projecten en projecten ten behoeve van de kwetsbare mensen in 

onze samenleving. Waar mogelijk worden andere fondsen aangeschreven om deze projecten (mede) 

te financieren. 


