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Stichting Wensdroom Moerdijk is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). De ANBI status wordt verleend door de Belastingdienst. Om die status te
verkrijgen en te behouden moet Stichting Wensdroom Moerdijk aan de door de
Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen

Stichting Wensdroom Moerdijk is opgericht bij akte op 3 december 2009 verleden. Het doel
van de stichting is: het onafhankelijk van leeftijd en/of geslacht voor zoveel mogelijk mensen
woonachtig in de Gemeente Moerdijk, die daartoe wegens ernstige chronische ziekte en/of
lichamelijke en/of geestelijke beperking zelf niet in staat zijn, aangegeven door een derde of
uit eigen wetenschap bij het bestuur, zulks ter beoordeling door het bestuur, vallend binnen
de doelstelling en de financiele mogelijkheden van de stichting uit eigen middelen van de
stichting en/of middelen die door de stichting extern worden aangezocht of aan de stichting
worden aangeboden, eenmalig doen uitkomen van een wens.
De stichting dient daarbij het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
De actuele bestuurssamenstelling met de verdeling van de functies is elders op deze site
vermeld. De bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen voor hun
werkzaamheden geen enkele vergoeding, geen beloning en ook geen
onkostenvergoedingen. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar.
De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van bedrijven, instellingen of particulieren
ter gelegenheid van (bedrijfs) jubilea, huwelijken, verjaarden of een donatie ter gelegenheid
van een bijvoorbeeld een door een vereniging georganiseerd evenement. De stichting geeft
bekendheid aan haar activiteiten middels haar website, social media en artikelen in
plaatselijke nieuwsmedia. Vertrouwen is een belangrijke basis, daarom werkt de stichting zo
transparant mogelijk en stuurt zij ook regelmatig nieuwsbrieven aan haar donateurs.
De uitgaven van de stichting bestaan zoveel mogelijk uit het financieren van de ingediende
wensen. Het bestuur probeert kosten zoveel mogelijk te beperken door die gesponsord te
krijgen. Als ten behoeve van de vervulling van een wens een grotere investering moet
worden gedaan in de aanschaf van bijvoorbeeld een hulpmiddel, wordt dat hulpmiddel
eventueel in bruikleen gegeven, zodat hergebruik mogelijk is of verkoop waarbij de
vrijkomende middelen weer ten behoeve van het goede doel worden ingezet.
Op de site is een overzicht opgenomen van de vervulde wensen van de stichting.
De balans en staat van baten en lasten over de afgelopen jaren is eveneens opgenomen op
de site.

