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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Wedde dat 't lukt!

Annelies Sistermans

https://weddedathetlukt.nl/                                            

Fenna Berghuis

Middenweg 1a, 9698 AN Wedde

Harm Stubbe

Pieter Huttinga

Nederland

6 2 0 5 9 5 0 5

0 , 7 8

1 1 0

8 5 4 6 2 3 2 4 3

0 5 9 7 6 7 4 9 2 1

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Jur Kruizinga

Hans Berg (adviserend lid)
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Stichting “  Wedde dat ’  t lukt!”  heeft tot doel: In Wedde en Wedderveer met elkaar 
en voor elkaar te zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord met als doel om de 
leefbaarheid in het dorp te behouden en verder te ontwikkelen.
Wedde en Wedderveer maken deel uit van de gemeente Westerwolde. Hiertoe 
behoren o.a. ook de dorpskernen Veelerveen en Vriescheloo.
In de periode 2016 -2018 is “  Wedde dat ’  t lukt!”  er in geslaagd de werkwijze uit te 
rollen naar Veelerveen en Vriescheloo, mede omdat deze behoren tot de 
WMOzorgcluster Wedde-Vriescheloo-Veelerveen.
Het bestuur wil hiermee tevens de leefbaarheid van de regio bevorderen.

Jaarlijks worden zo'n 400 hulpvragen aangedragen. De meeste hulpvragen worden 
opgepakt door vrijwilligers. De dorpsondersteuner zorgt ervoor dat alle hulpvragen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn worden opgelost door het inzetten van 
vrijwilligers (informele hulp), de professional (formele zorg) of een combinatie hiervan. 
De hulpvragen zijn zeer divers en lopen uiteen van een wandeling in de omgeving tot 
aan hulp bij het aanvragen van een financiële tegemoetkoming, van vervoer naar het 
ziekenhuis tot hulp met kleine klusjes in en om de woning, van hulp bij het aanvragen 
van een vergoeding voor hulpmiddelen tot het begeleiden naar een nieuwe woning. 
Het werk van de stichting is gericht op het operationeel faciliteren en organiseren van 
de onderlinge ondersteuning van de inwoners van Wedde, Wedderveer, Veelerveen 
en Vriescheloo en het borgen van de continuïteit hiervan in de context van het behoud 
van de leefbaarheid in de gemeente Westerwolde en de regio.
Zij doet dit gezamenlijk met de huisartsenpraktijk Wedde (die op haar beurt aan het 
bestendigen van deze werkwijze in de Coöperatie Westerwolde e.o. werkt), de 
dorpsraad Wedde/Wedderveer, plaatselijke belangen Veelerveen en de dorpsraad 

De gemeente verstrekt een subsidie voor de loonkosten van de dorpsondersteuner. 
Overige inkomsten worden gezocht in de vorm van sponsoring.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden 
voor de hulpvragen. Zij ontvangen uitsluitend een vergoeding voor eventueel 
gemaakte kosten zoals onkosten gemaakt om hulp te verlenen met meegebrachte 
apparaten (bijvoorbeeld motormaaier op benzine) of een kilometervergoeding van 
maximaal €0,19 bij het verzorgen van vervoer (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis). Deze 
vergoeding wordt rechtstreeks door de hulpvrager aan de vrijwilliger betaalt zonder 
tussenkomst van “  Wedde dat ’  t lukt!”  .
De dorpsondersteuner is in loondienst en ontvangt salaris conform de CAO Sociaal 
Werk.

- Steun en Leun
- Aanpak gecombineerde hulpvraag armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid
- MDO complexe zorg
- Kracht van de Veenkolonien
- samenwerking met Campus Winschoten/Noorderpoort
- Samen aan tafel
- Inloop (spreek) uren
- dag voor de vrijwilligers
- Nationale Leefkracht Award 2020 
- Afstudeeronderzoek Hanzehogeschool Groningen
- Netwerken/onderzoeken
-nieuwsbrieven en presentaties
-diverse activiteiten n.a.v. hulpvragen

Wedde dat 't lukt organiseert jaarlijks verschillende activiteiten voor de doelgroepen.
Een vaste activiteit is Samen aan Tafel waarbij eenzame ouderen met elkaar genieten 
van een driegangen diner waarbij de kosten voor het eten door de stichting worden 
betaald. Deze bijeenkomsten worden maandelijks gehouden. 

Open

Open



04 van 06

Activa Passiva

" Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende$activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa %%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%

%

%%

%

%

%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

6.549 4.413

8.682 17.931

30.186

14.955 11.0750

30.186 33.419

30.186

21.504 15.488

30.186

33.419

0

33.419

33.419

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

De in 2020 ontvangen subsidie voor het project laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid is in 2021 vollegdig besteed. Dit is ook de verklaring voor de  
afname van de liquide middelen en de kortlopende schulden.
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

58.728 53.130

2.864 3.342

7.316 9.801

68.908 66.273

175

175 0

2021 2020 (*)

69.083 66.273

7.680

47.778

3.045

208

10.989

1.254

48.437

3.042

175

6.016 -1.070

4.356

63.067

3.446

67.343
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# Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

De kosten van de dorpsondersteuner en de huisvestingslasten worden betaald door de 
Gemeente Westerwolde. Door cao verhogingen en prijsindexatie is sprake van een 
hogere bijdrage.
Het project Samen aan Tafel heeft door covid-19 niet iedere maand plaatsgevonden, 
maar pas vanaf september 2021. Het subsidieproject van CMO Stamm is in de loop 
van 2021 afgerond. Voor beide projecten is een zelfde bedrag als subsidie in het 
resultaat opgenomen.

Open


