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Bestuursverslag 2019
Inleiding
Met lege handen beginnen in een nieuw land vergt heel veel moed, doorzettingsvermogen en
geloof in de toekomst. De naar Nederland gevluchte oorlogsslachtoffers hebben bovendien in
Nederland niet altijd familie of vrienden die kunnen helpen bij het opbouwen van een bestaan.
Stichting Wesselmann biedt eenmalige financiële hulp aan oorlogsslachtoffers, een financieel
steuntje in de rug bij alledaagse problemen.
Doelstelling
Stichting Wesselmann heeft tot doel het verstrekken van een eenmalige financiële bijdrage aan
individuele oorlogsslachtoffers in Nederland.
Doelgroep
De belangrijkste doelgroep van de stichting zijn oorlogsslachtoffers en hun familie, die in Nederland
verblijven.
Netwerk
De aanvragen komen bij de stichting binnen via het netwerk van organisaties en personen die zich
bezighouden met oorlogsslachtoffers, en meestal in breder verband: met vluchtelingen.
Aanvraag
Aanvragen kan via email of brief naar de stichting en wordt binnen twee weken na ontvangst van
een volledige aanvraag met alle relevante informatie afgehandeld.
Toekenning
De stichting beslist in de meeste gevallen binnen 5 tot 10 werkdagen in klein comité
(penningmeester en secretaris) over de aanvraag. De beslissing wordt toegestuurd en de
overmaking naar de aanvragende organisatie vindt tegelijkertijd plaats. Het is daarom belangrijk
dat bij de aanvraag meteen het juiste bankrekeningnummer wordt meegestuurd en de
omschrijving van de omstandigheden waaruit blijkt dat het om een oorlogsslachtoffer handelt.
Donaties aan de stichting
De stichting heeft naast veel incidentele of min of meer reguliere donateurs, vijf vaste donateurs.
De donaties vallen onder de schenkingsregeling van de belastingdienst, de stichting heeft de ANBI
status.

Het jaar 2019
In 2019 is de Stichting verder gegaan met het beoordelen van aanvragen, die via de
bekende intermediaire contactpersonen aan ons werden doorgegeven. Dat zijn onder
meer advocatuur , vluchtelingenwerk , stichting GAST , MST (Mensen in beeld houden )
en bekenden, die inmiddels de weg naar de Stichting Wesselmann gevonden hebben om
hun cliënten of leerlingen te ondersteunen.
Altijd staat daarbij voorop dat het criterium ‘oorlogsslachter’ het uitgangspunt is bij het
toekennen van een aanvraag. Ook is het eenmalige karakter van de financiële
ondersteuning een blijvend uitgangspunt.
Een aantal toegekende voorbeelden uit 2019:
- Kosten voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in het kader van het
kinderpardon
- Legeskosten voor een advocaat ter verkrijging van een verblijfsvergunning
- Bijdrage kosten van een DNA-onderzoek
- Inburgeringskosten DUO
- Kosten voor een medisch onderzoek
Aanvragen van mensen die uit Syrië afkomstig zijn werden in 2019 minder, daarentegen
waren er meer mensen uit Eritrea en Somalië die hulp kunnen en konden gebruiken.
De website blijft een terugkerend bescheiden medium, ook dit kalender jaar zou er
verbetering nodig zijn. Dit punt komt zeker terug in het beleidsplan voor 2020.
Afscheid Frans Worstmann
Op 14 november 2019 werden we allen enorm geschokt toen onze penningmeester Frans
Worstmann zeer onverwachts overleed. Hij was de mede oprichter van de Wesselmann
Stichting en een deel van zijn naam komt terug in de naam van de stichting. Naast onze
penningmeester was hij ook een bevlogen vriend. We waren ontdaan.
Om het werk en zijn missie goed te kunnen voortzetten heeft Gert-Jan van der Heijden,
die al als adviseur bij de Stichting betrokken was, in het bestuur zitting genomen. Hetty
Lootsma heeft de taak van Frans als penningmeester overgenomen en Miriam Braak bleef
onze voorzitter. Hans Robbeson bleef speciaal adviseur van de stichting.
Financiering van de stichting door middel van donaties
De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit donaties van individuele personen.
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:
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:
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:
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ANBI

:

Anbi status per 01-01-2008
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:
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:

06/04/2004

Loop van het boekjaar

:

1 January 2019

31 December 2019

Samenstelling:
Bestuur
Mr. M. Braak

:

voorzitter

1 januari t/m 31 december

F.H. Worstmann

:

penningmeester

1 januari t/m 14 november

H.I. Lootsma

:

secretaris

1 januari t/m 14 november

G.J. Van der Heijden

:

secretaris

15 november t/m 31 december

H.I. Lootsma

:

penningmeester

15 november t/m 31 december

advies/klankbord
G.J. Van der Heijden
J.P.N. Robbesom

Dienstverbanden:
de stichting heeft geen personeel in dienst
activiteiten conform de statuten :

Het verlenen van een eenmalige financiële bijdrage
aan oorlogsslachtoffers.

:

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met

:

het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
en daartoe bevorderlijk zijn.

Stichting Wesselmann
2019
__________________________________________________________________________________

Balansen

ACTIVA
Overig
Liquide middelen
bank
Renterekening
Kruisposten
overlopende activa
subtotaal

TOTAAL

Kapitaalverloop:
Vermogen per 01-01-2018
BIJ: Resultaat 01-01 t/m 31-12-2019

31-Dec-19
Euro
€ 570,133.00

€ 11,586.00
€ 111,422.00

€
€

€
27.00
__________
€ 693,168.00
==========
__________
€ 693,168.00
==========

€

€ 103,243.00
€ 589,925.00
----------------€ 693,168.00

Vermogen per 31-12-2019

31-Dec-18
Euro

----------------€ 693,168.00
==========

6,911.00
96,284.00

49.00
__________
€ 103,243.00
==========
__________
€ 103,243.00
==========
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__________________________________________________________________________________

Balansen

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene reserve
TOTAAL

31-Dec-19
Euro
€ 693,168.00
__________
€ 693,168.00
==========

31-Dec-18
Euro
€

103,243.00
__________
€ 103,243.00
==========
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__________________________________________________________________________________

Resultatenrekening

01-01 t/m 31-122019
Euro

01-01 t/m 31-122018
Euro

Euro

Euro

BATEN
Overig

570,133.00

donaties ontvangen
rente inkomsten op renterekening
Bruto resultaat

28,820.00

17,620.00

27.00

48.00

--------------

--------------

598,980.00

17,668.00

LASTEN
schenkingen aan oorlogsslachtoffers
website
bankkosten

8,819.00

6,113.00

73.00

58.00

163.00

110.00

Diverse baten/lasten

0.00

-------------RESULTAAT
TOTALEN

0.00

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

598,980.00

598,980.00

17,668.00

17,668.00

=========

=========

=========

=========

589,925.00

--------------

11,387.00

