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Inleiding 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting WeesGelukkig het actuele 

beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering. Het beleidsplan zal 

jaarlijks worden aangepast indien nodig. 

 

Introductie Stichting WeesGelukkig 

Ieder jaar verliezen in Nederland ruim 6000 minderjarigen één of beide ouders. Dat blijkt uit 

cijfers van het CBS. Van die groep verliest een op de vijf een ouder vóór het zesde 

levensjaar, bij de helft gebeurt dit in de pubertijd. Wanneer één van de ouders overlijdt 

wordt het minderjarige kind een halfwees. Wanneer beide ouders overlijden wordt het 

minderjarig kind een wees. 

 

In 2013 heeft de Eerste Kamer een wijziging van de Algemene nabestaandenwet (Anw) 

goedgekeurd. Door deze wijziging is de halfwezenuitkering, de inkomens onafhankelijke 

uitkering van circa 275 euro bruto per maand voor nabestaanden met een kind jonger dan 

18 jaar, komen te vervallen en is deze geïntegreerd in de nabestaandenuitkering.  

 

De ‘besparing’ door deze wijziging is voor de overheid, volgens de toelichting, € 

30.000.000,- per jaar. Dat houdt in dat duizenden gezinnen met halfwezen geen extra 

uitkering meer ontvangen, terwijl het inkomen, en de zorg voor de kinderen van de partner 

wel weg zijn gevallen. Extra zorg en extra kosten voor een getraumatiseerd gezin. De 

alleenstaande overgebleven ouder zal meer moeten verdienen om het hoofd boven water 

te houden. Dat betekent vaak meer werken en minder tijd met de kinderen die de enig 

overgebleven ouder juist tijdens het opgroeien harder nodig hebben dan ooit. Financiële 

ruimte om de kinderen fijne momenten te gunnen is er vaak amper, of zelfs niet. 

 

De drie kinderen van de oprichter van Stichting WeesGelukkig verloren hun moeder op de 

leeftijd van 8 en 11 jaar. Ondanks een intense periode van verdriet en dat ze de 

allerbelangrijkste persoon in hun korte leven hebben verloren, hebben zij nog een heel 

leven voor zich. Een positieve instelling om alles uit het leven te halen, heeft de oprichter 

doen besluiten een stichting te starten om zoveel mogelijk (half)wezen datzelfde inzicht 

mee te kunnen geven. Een positieve instelling brengt je namelijk zoveel verder in het leven. 
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1. Missie van Stichting WeesGelukkig 

Stichting Weesgelukkig wil kinderen onder de 18 jaar waarvan één of beide ouders is 

overleden niet tot later laten wachten om hun wensen te beleven. Deze (half)wezen hebben 

de persoonlijke trieste ervaring dat ´later als ik groot ben´ niet vanzelfsprekend is. Kinderen 

onder de 18 jaar die een of beide ouders verliezen hebben juist nu een positieve motivatie 

nodig om alles uit het leven te halen. Stichting WeesGelukkig laat hun wensen uitkomen. 

Het uitkomen van wensen heeft een grote impact op de toekomst van deze kinderen en 

creëren op jonge leeftijd, na een verdrietige periode, een positieve herinnering om het 

leven te  beleven.  

 

Een aanvraag kan in behandeling worden genomen als er voldaan wordt aan deze criteria: 

1. Het kind moet wees of halfwees zijn.  

2. Het kind moet bij de uitvoering van de wens onder de 18 jaar zijn. 

3. Het kind moet een Nederlandse verblijfplaats hebben. 

4. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk geldende 

minimum.  

 

De aanvrager dient deze gegevens inclusief NAW gegevens aan te leveren bij het 

aanmelden. Het bewijs van het gezinsinkomen (door een inkomensverklaring van de 

belastingdienst) dient meegestuurd te worden. 

  

2. Visie van Stichting WeesGelukkig 

Stichting WeesGelukkig streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen waarvan één of beide 

ouders is overleden, te motiveren om het leven te beleven door hun wensen te laten 

uitkomen. Om deze (half)wezen te laten inzien dat het belangrijk is om plannen te maken 

voor de toekomst, maar dat die toekomst niet vanzelfsprekend is.  

 

De wensen zijn niet materialistisch, maar een beleving. Dus niet een spelcomputer maar het 

realiseren van de ontmoeting met de zangeressen van K3 voor het meisje van 5 jaar. Een 

wens als helemaal alleen in een achtbaan zitten voor een jongen van 10, parachutespringen 

of de olifanten in een dierentuin eten geven.  

 

(Half)wezen hadden een ouder die zijn of haar tijd en energie in het ‘nu’ stak, en zijn of haar 

wensen door allerlei omstandigheden doorschoof naar later. Hoe vaak hoor je niet ‘dat ga ik 

later doen’. Stichting WeesGelukkig wil kinderen niet laten wachten om een wens te 

beleven tot ‘later’. Waarom wachten? Wensen worden ingewikkelder en lastiger om uit te 

voeren als je eenmaal volwassen bent en van uitstel komt vaak afstel. En als het te laat is, 

komt vaak de zin ‘had ik maar...’.  
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3. Doel van Stichting WeesGelukkig 

Het doel van Stichting WeesGelukkig bestaat uit: 

- Het doen bevorderen van welzijn en welbevinden van (half)wezen dmv het laten 

beleven van het leven, door het laten uitkomen van hun huidige wensen. 

- Het verwerven van contacten die de missie van de stichting kunnen ondersteunen.  

- Het verwerven van gelden ter financiering en uitvoering van de wensen. 

- Jaarlijks vergroten van het aantal wensen van (half)wezen. 

- Beheer en het bestuur van baten die onder meer verkregen zijn uit giften, legaten of 

erfstellingen ten gunste van (half)wezen.  

- Voortdurende professionalisering, optimalisering, verbetering en vernieuwing van de 

organisatie om de missie op lange termijn voort te zetten. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden. 

 

4. Strategisch plan van Stichting WeesGelukkig 

De gestelde doelen van Stichting WeesGelukkig worden bereikt door: 

- Landelijke bekendheid genereren om zoveel mogelijk wensen van (half)wezen te 

kunnen uitvoeren. 

- Samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen. 

- Donaties van particulieren en bedrijven. 

 

5. Fondsenwerving Stichting WeesGelukkig 

- Sponsoring en donaties van bedrijven die de missie van de stichting ondersteunen 

- Giften van particulieren 

- Giften van andere stichtingen 

- Subsidies 

- Verkoop van gerelateerde producten op de website 

- Aansluiten bij/organiseren van evenementen gerelateerd aan het onderwerp 

wensen in de breedste zin van het woord 

 

6. Beheer van vermogen van Stichting WeesGelukkig 

De uit de fondsenwerving verkregen gelden worden in eerste instantie ondergebracht op 

een rekening op naam van Stichting WeesGelukkig bij Rabobank te Heeze. Deze gelden 

worden vervolgens benut voor het bereiken van de doelen. 

 

Bij opheffing, of als blijkt dat de stichting haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting 

worden opgeheven. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 

die een soortgelijke doelstelling heeft 
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7. Het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, het financieel beheer en de interne en 

externe communicatie van de stichting. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de 

volgende drie bestuursleden.  

 

Voorzitter/Oprichter: Dhr. D.J.P.L. Smulders 

Secretaris/penningmeester: Mevr. S.M.J. Verbeek 

Algemeen bestuurslid: Dhr. M.F. van der Meijden 

 

Bestuursleden ontvangen buiten de geldelijke vacatieregeling geen beloning. 

 

7.1 Vergadercyclus 

Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Tijdens de vergaderingen dient het 

beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast 

onderwerpen aandragen voor de vergadering. 

 

7.2 Samenwerking 

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat de stichting zich adviseren en 

ondersteunen door een aantal organisaties, vrijwilligers en professionele adviseurs. Onder 

andere op het gebied van financieel beleid, communicatie en werving van donateurs en de 

uitvoering van projecten/wensen. 

 

8. Communicatie  

De website www.WeesGelukkig.nl is het communicatiekanaal voor de stichting. Via de 

informatie en communicatie die daarbij plaatsvindt worden bezoekers geïnformeerd over 

de stichting, de missie en het doel en op deze manier aangespoord worden om te doneren. 

 

Op de website communiceert de stichting naast haar beleid en informatie ook het 

jaarverslag. 

 

Contactgegevens: 

Stichting WeesGelukkig 

De Wever 45 

5591 NZ Heeze 

contact@weesgelukkig.nl 

POSTADRES: 

Stichting WeesGelukkig 

Postbus 14 

5590 AA Heeze 

 

 

URL: www.WeesGelukkig.nl 

e-mail: contact@WeesGelukkig.nl 
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