
 

 

 
 
 

Jaarverslag 2018 
 
 
 
 



 

2 
 

 Jaarverslag 2018 
 

 

Inhoud 
 

 Pagina 
 

Voorwoord  03 
 

1. Resultaten 2018 04 
1.1   
 

Fondsenwerving  

1.2 Public relations en communicatie 04 
1.3 Droomuitvoeringen 05 
   
 Organisatie 06 
2.1        Doel van de stichting 07 
2.3        Organisatiestructuur 08 
   
3 Verantwoording en kwaliteit 09 
3.1 ANBI certificaat 09 
3.2 Bestuur 09 
3.3 Beleid 09 
3.4 Fondsenwerving  09 
3.5 Besteding middelen 09 
3.5 Verantwoording 10 
3.6 Externe relaties 11 
  11 
4 Dromen zonder beperking in het nieuws           12 
   
5 Jaarrekening 2017-2018 12 
 Bijlage kascontrolecommissie 

 
 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3 
 

Voorwoord 
                                      
Stichting Dromen zonder beperking is ontstaan vanuit de passie en bewogenheid met 
hen die door een beperking al zo vaak moeite hebben om mee te doen in de 
samenleving. Het waarmaken van dromen wordt bemoeilijkt door de eigen beperking, 
het onbegrip en het ontbreken van het bewustzijn binnen de samenleving. 
Aanleiding voor de oprichting van Stichting Dromen zonder beperking was dat de 
stichtingsvorm de meest geschiktste rechtsvorm is om op structurele basis activiteiten 
te organiseren en gelden te genereren die deze dromen van de doelgroep binnen de 
Sliedrechtse samenleving waar kunnen maken. 
  
Stichting Dromen zonder beperking heeft in 2018 zijn vijfde jaar gedraaid. Een roerig 
jaar door het toch onverwachte vertrek van oprichter en voorzitter Peter de Borst, en 
niet veel later het vertrek van een van onze zeer gedreven coördinatoren Amy 
Bovendeaard. Gelukkig zijn wij inmiddels als bestuur weer voltallig. Door de terugkomst 
van oud bestuurslid en vrijwilliger Annet Visser, als algemeen bestuurslid. En de 
wisseling van de functies van Algemeen Adjunct die nu vervuld wordt door Marco 
Troost. En de nieuwe voorzitter ( die de functie had van Algemeen Adjunct), zie 
ondergetekende. 
 
Verder weer prachtige dromen aangemeld gekregen, als ook opgepakt en uitgevoerd. 
Grote en kleine dromen kwamen uit, met altijd een lach en  soms een traan van geluk. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de giften, donaties en sponsoring  van 
particulieren, middenstand en andere organisaties.   
 
Ook weer een nieuwe enthousiaste vrijwilliger mogen verwelkomen. Fijn dat wij de luxe 
mogen ervaren, dat vrijwilligers graag hun energie en tijd bij ons willen besteden, om 
met elkaar mooie dromen uit te laten komen van onze medemens met een beperking. 
 
Iedereen die ons een warm hart toedraagt bedanken wij voor de steun en hulp het 
afgelopen jaar. Zonder jullie kunnen wij namelijk niets. Wij bedanken jullie allen voor de 
steun en liefde die wij heel 2018 van jullie mochten ontvangen.  
Mogen wij ook rekenen op een prachtig 2019, waarin uw giften, diensten en sponsoring 
ons in staat stellen om de stichting weer een bijzonder jaar te laten draaien? Alvast 
bedankt! 
 
Momenteel zijn wij weer druk met de voorbereiding van drie nieuwe dromen. En niet te 
vergeten ons lustrum op 6 april 2019. 
 
 
 
  
J. ( Jantine) van Wijngaarden  
Voorzitter Stichting Dromen zonder beperking 
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1. Resultaten 2018 
 
1.1 Fondsenwerving 

Stichting Dromen zonder beperking genereert inkomsten door middel van: 
 Donateurs  
 Droomversneller sponsorcontract 
 Grote Club Actie verkoop  

 
Tevens ontvangt de stichting gelden vanuit acties waarbij de stichting de 
begunstigde is: 

 Spontane gift van 2 DZB volgers uit Papendrecht. 
 Stichting van Rick de Bruijn met kleding lijn GaatHet. Een ieder die een 

bestelling plaatst mag €2,50 doneren aan een goed doel, waaronder onze 
stichting. 

 
1.2 Public relations en Communicatie 

Stichting Dromen zonder beperking zet verschillende middelen in ten behoeve 
van communicatie met donateurs en omgeving: 
 
Internet:  
De www.dromenzonderbeperking.nl site is een gebruiksvriendelijke site (op 8 
april 2016 ging de nieuwe website online) waarop Dromen zonder beperking 
inzicht geeft in haar organisatie, doelstellingen en de realisatie ervan. Via deze 
site geeft stichting Dromen zonder beperking een zo actueel en transparant 
mogelijke beeld van de uitgevoerde Dromen van mensen met een beperking. 
Dromers, sponsoren en vrijwilligers kunnen via de site contactformulieren 
invullen, waarna vanuit bestuur zijde contact opgenomen wordt. 
 
Social Media: 
Stichting Dromen zonder beperking is zeer actief op de sociale media twitter en 
Facebook.  
 
Ons twitter account @DZB0184 wordt met name ingezet om volgers te 
informeren over  stichtingszaken en om volgers als netwerk actief in te zetten bij 
het zoeken naar de juiste ingangen om dromen uit te laten komen. Verder wordt 
twitter actief ingezet om “live” verslag te doen van een droomuitvoering.  
Op 31 december 2018 had ons account rond de 671 volgers. Natuurlijk nog 
steeds inclusief vele mensen uit Sliedrecht, bedrijven, instellingen, bekende 
Nederlanders.  
 
Facebook wordt actief gebruikt om te communiceren met onze volgers die onze 
stichting een warm hart toedragen. Ontwikkelingen op het gebied van 
droomuitvoering, donaties, activiteiten en organisatie worden hier gedeeld. 
Aankleding gediend door gebruik te maken van ondersteunende foto’s. Interactie 
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met onze volgers wordt bewust gezocht. De FB pagina heeft op 31 december 
2017 rond de 914 volgers. 
Verder heeft de stichting een aparte FB pagina voor vrijwilligers en bestuur. Met 
voornamelijk doel om teambuilding / groepsopbouw te bevorderen, als ook 
onderling direct te communiceren.   
 
Overige uitingen: 
Stichting Dromen zonder beperking heeft in 2018 diverse malen in de lokale / 
regionale kranten, als ook via digitale media aandacht gevraagd voor de stichting 
en de diverse droomuitvoeringen: 
Digitale nieuwsmedia: 18x     Lokale / regionale kranten: 18x 
 

1.3 Droomuitvoeringen 
 Stichting Dromen zonder beperking heeft in 2018 uitgevoerd: 

 Droom “Musical droom” op 18 maart 
 Droom “Jochem Myjer droom” op 8 mei  
 Droom “MakeOverFotoshootDroomdag” op 26 augustus 
 Droom “Veldrijdroom” op 13 september 
 Droom “Een verwendag” op 27 september 
 Droom “Jannesdroom” op 14 oktober 
 Droom “QMusicdroom op 30 november 

 

                         
 

Dromen afgewezen. 
In 2018 zijn er drie dromen afgewezen, dit omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden 
van een droomaanmelding: 
 1  droom via Messenger van Facebook vanwege het niet wonen in Sliedrecht. 
 2 dromen via de mail vanwege het niet wonen in Sliedrecht 
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2. Organisatie 
 
2.1 Doel van de stichting dromen zonder beperking 

 Dromen van mensen met een beperking helpen uit te laten komen, zodat 
hun dagelijkse problemen even vergeten worden 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 De stichting beoogt het algemeen nut 
 
2.2 Organisatiestructuur 

Stichting Dromen zonder beperking is een onafhankelijke stichting, opgericht en 
notarieel geregistreerd op 3 april 2014 te Sliedrecht. De stichting is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60403292. 
De stichting kent een vijfhoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, 
penningmeester, algemeen adjunct en algemeen bestuurslid. 
 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: 
 

1. Dhr. P.J. de Borst  
voorzitter en initiatiefnemer (vanaf oprichting, 3 april 2014) 
gestopt in oktober 2018 

2. Mw. W.E.R. Bakker 
Secretaris (vanaf 8 februari 2016) 

3. Dhr. J. van den Herik 
Penningmeester (vanaf oprichting, 3 april 2014) 

4. Mw. J. van Wijngaarden 
Algemeen adjunct (vanaf september 2015) 
In december 2018 benoemd tot voorzitter 

5. Dhr. M. Troost 
Algemeen bestuurslid (vanaf augustus 2017) 
Gestopt in november 2018 

6. Mw. A. Visser 
Algemeen bestuurslid (vanaf december 2018) 

   
Coördinatoren in 2018: 

Mw. E. Nugter-Jansen 
Mw. A. Bovendeaard (tijdelijk gestopt december 2018) 
 

Vrijwilligers in 2018: 
Annet, Angelique,  Brian, Colinda, Janet, Jannie, Petra, Rieneke, Thierry,  
 
Nieuwe vrijwilliger:  
Janine Prins (2018) 
 
Vrijwilligers gestopt in 2018: Celine, Patricia, Andra 
Totaal 9 vrijwilligers op 31 december 2018 
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Op eigen initiatief van Jantine is er op 15 januari 2018 een nieuwjaarsborrel  voor 
bestuur en vrijwilligers bijeenkomst geweest bij Jantine. 
 
Via Whatsapp zijn de bestuursleden en vrijwilligers dit jaar gefeliciteerd met hun 
verjaardagen. 
 
De stichting organiseert 1 x per jaar een gezellig uitje voor de vrijwilligers, 
meestal is dit in het voorjaar/zomer. 
Op 9 juni 2018 was er een overheerlijke BBQ bij bestuurslid Marco Troost met 
mooi weer.  Iedere aanwezige werd aan het werk gezet met de heerlijke recepten 
die voor deze speciale middag waren bedacht 

.    
 
Dromen zonder beperking houdt ook 1 x per jaar (27 oktober 2018 in hof van 
Sliedrecht) een vrijwilligersmiddag/avond  waarin we stichtingszaken bespreken 
en aan een stukje teambuilding werken. Dit is meestal in het najaar.  
Op deze vrijwilligersmiddag nam Peter de Borst voorzitter definitief afscheid van 
de stichting Dromen zonder beperking. Peter is deze middag benoemd tot erelid 
van de stichting. 
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Op eigen initiatief van de vrijwilligers is er gezellig avondje (14 september 2018) 
georganiseerd bij vrijwilligster Rieneke in Giessenburg 
Insteek van stichting Dromen zonder beperking is, dat door oprechte belangstelling en 
investering in haar vrijwilligers, de Dromer indirect voordeel hiervan ondervind. Warme 
betrokkenheid op elkaar, straalt af naar buiten toe.  
 
 

                                     
 
Comité van aanbeveling: 

 
1. Dhr. B. van Noordenne 

directeur de Sprong, school voor praktijkonderwijs 
2. Mw. N. Boer 

voorzitter Wilhelmus muziekkorpsen 
3. Dhr. B. van Hemmen 

burgemeester gemeente Sliedrecht  
4. Dhr. G. Tieman (vanaf maart 2017) 

Directeur/bestuurder Hof van Sliedrecht 
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3. Verantwoording en kwaliteit 
 
3.1 ANBI certificaat 

Stichting Dromen zonder beperking heeft sinds december 2014 de Algemeen Nut 
Beogende Instelling toekenning. Ons nummer is 853895181. Giften aan een 
maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen 
gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een 
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Stichting Dromen zonder 
beperking is een ANBI. 
 

3.2 Bestuur 
Het bestuur past met vijf mensen bij de geringe omvang van de stichting. Het 
bestuur werkt volledig onbezoldigd, overigens net alle vrijwilligers, 
coördinatoren en leden van het Comité van aanbeveling.  
 

3.3 Beleid  
 Stichting Dromen zonder beperking kent een beleidsplan met doelstellingen dat 

jaarlijks aangepast wordt. Controleren en evalueren doet de organisatie 
periodiek tijdens de bestuursvergaderingen (minimaal 4 x per jaar). 

 Visie op het werken met vrijwilligers als stichting zijnde is vastgelegd in het 
vrijwilligersbeleid. 

 Het toestemmingsformulier wat de dromen moet invullen is aangepast. 
 Dromen zonder beperking draagt o.a. bij de uitvoering van dromen naambadges. 

Het vrijwilligersbeleid en het huishoudelijk reglement zijn aangepast. 
 
3.4 Fondsenwerving 
 Stichting Dromen zonder beperking geeft voortdurend inzicht in haar 

doelstellingen en de realisatie ervan via www.dromenzonderbeperking.nl  
De donateur bestanden stelt stichting Dromen zonder beperking aan niemand 
anders beschikbaar en de stichting maakt geen kosten voor fondsenwerving 

 
3.5 Besteding middelen  

Stichting Dromen zonder beperking werkt zo effectief en efficiënt mogelijk aan 
het bereiken van haar doelen. In financiële jaarverslagen zijn wij transparant 
over besteding van gelden. Overheadkosten worden tot een minimumbeperkt.   
Alle donaties worden bij stichting Dromen zonder beperking uitgegeven, 
waarvoor ze bedoeld zijn; dromen uit laten komen van mensen met een 
beperking. Donaties kunnen tevens geoormerkt worden door schenker voor 
bijvoorbeeld specifieke doelgroep, opbouw organisatie, vrijwilligersbeleid, PR, 
etc. 
Stichting Dromen zonder beperking heeft geen betaalde bestuursleden, 
coördinatoren of vrijwilligers.  
Stichting Dromen zonder beperking zet met name in op de besteding van 
middelen, anders dan gelden,  in directe relatie tot de droomuitvoeringen. 
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Producten, diensten en materiële zaken worden ingezet om het einddoel, 
verwezenlijking van een droom, te bereiken.  
 

3.6 Verantwoording 
 Via www.dromenzonderbeperking.nl geeft stichting Dromen zonder beperking 

een zo actueel en transparant mogelijk verslag van activiteiten en organisatie.  
Het jaarverslag is op te vragen via info@dromenzonderbeperking.nl  

  
3.7        Externe relaties 
 Stichting Dromen zonder beperking heeft in haar vierde jaar meerdere nieuwe 

externe relaties opgebouwd.  Zowel met lokale, regionale en landelijke 
organisaties en bedrijven, maar in 2018 met name ook met diverse bekende 
Nederlanders en organisaties die de sympathie met de stichting delen.  

 Stichting Dromen zonder beperking heeft als continue doelstelling het uitbreiden 
van ‘warme’ connecties ter bevordering van ons doel om dromen van mensen 
met een beperking helpen uit te laten komen. 

 

        
 

4. Dromen zonder beperking in het nieuws. 
 
Dromen zonder beperking is benaderd door Marja Broekhuizen medezeggenschapsraad 
van de Hooghe Dijk met de vraag of  het bestuur van de stichting aan de leden meer 
informatie over de stichting kon vertellen. 
De ontvangst was goed en leuk en er werden goede vragen gesteld 
Hoe is de stichting ontstaan? Hoeveel vrijwilligers heeft de stichting? Hoe kom je aan 
sponsors? Hoeveel dromen zijn er per jaar? Wie heeft de naam verzonnen Dromen 
Zonder Beperking? Wie kiest de dromen uit? Gaat er wel eens een droom niet door? 
Dromen uit laten komen in andere landen lukt niet , dit staat in de statuten alleen in 
Nederland. Is er een wachtlijst voor de dromen? 
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In 2018 is er een Jubileum commissie opgericht  voor 3 april 2019 Dromen zonder 
beperking bestaat dan  5 jaar. In de commissie zitten Peter, Annet, Amy, Celine, Janet, 
Colinda. 
Vrijwilligers doen een workshop (22 oktober 2018) Handlettering bij Anita Rademakers 
om de adressen op de uitnodigingsenvelop  te schrijven. 
 
Dromen Zonder Beperking heeft nog een  bedankkaart voor een uitgekomen droom 
ontvangen. 
En een leuke kerstgroet ontvangen van de bewoners en het team van de Lijsterweg. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

5. Jaarrekening 2018 

 

                                                

 


