Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status – Stichting Wigwam
1. Naam van de instelling
Stichting Wigwam, eveneens bekend onder de naam Wigwamvakanties
2. Het RSIN /fiscaal nummer
8117.60.947
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Limburg 14076383
3. Het post- of bezoekadres van de instelling
Stichting Wigwam
Onderstestraat 27
6301 KA Valkenburg a/d Geul
4. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Stichting Wigwam richt zich op kinderen en jongeren met een beperking, in de meest brede zin van het
woord (lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking of gedragsproblemen). Deze kinderen en
jongeren hebben veelal intensieve (o.a. verpleegkundige) zorg en individuele begeleiding nodig.
5. De hoofdlijnen van het beleidsplan
a. Het werk dat de instelling doet
Stichting Wigwam biedt zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren die al dan niet in gezinsverband op
vakantie komen. Daarom heeft de stichting onder andere het initiatief genomen om vakanties voor
kinderen en jongeren met een beperking, hun ouders en de broertjes en zusjes te organiseren: de
zogenaamde Wigwamvakanties.
Wigwamvakanties hebben een duur van één of twee weken en werden in 2017 gedurende het voorjaar, de
zomer, het najaar en de winter gehouden op vijf bijzondere locaties in Nederland en in samenwerking met
Stichting Jorens, op twee locaties in Frankrijk.
Naast de gezinsvakanties biedt de stichting:
• Survivalweken voor jongeren met een beperking (met 24 uur per dag zorg en begeleiding)
• Jongerenvakanties voor jongeren met een beperking (met 24 uur per dag zorg en begeleiding)
• Themaweekenden voor kinderen en jongeren met een beperking
De stichting biedt in een beschermde omgeving een aangepast, educatief en grensverleggend
activiteitenprogramma aan kinderen en jongeren met een beperking. Elk kind/jongere met een beperking
krijgt een eigen, individuele begeleider die gedurende het activiteitenprogramma de zorg en begeleiding
biedt die het betreffende kind/jongere nodig heeft. Dit kan in de vorm van, of in een combinatie van:
• Persoonlijke verzorging
• Verrichten van verpleegkundige handelingen
• Individuele begeleiding
• Groepsbegeleiding
Deelname aan Wigwamvakanties geeft gezinnen de mogelijkheid lotgenotencontact aan te gaan,
ervaringen te delen en weer helemaal "op te laden" om overbelasting tegen te gaan.
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b. De manier waarop de instelling geld werft
In de financiering van Stichting Wigwam zijn in grote lijnen twee geldstromen te onderscheiden: enerzijds
de inkomsten verkregen via giften, donaties en sponsoring, anderzijds de bijdragen van de gezinnen.
De bijdrage van de gezinnen is enerzijds opgebouwd uit de eigen bijdrage van de ouders. Voor deze
bijdrage geldt het bedrag dat een gemiddeld gezin geacht wordt te kunnen betalen voor een vakantie als
uitgangspunt.
De bijdrage voor de zorg en begeleiding van het kind met een beperking is de tweede component van de
bijdrage van de gezinnen. Deze wordt doorgaans vergoed vanuit het PGB of ZIN.
c. Het beheer van het vermogen van de instelling
De bestuurder legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht omtrent het gevoerde
instellingsbeleid en het beheer van het vermogen.
d. De besteding van het vermogen van de instelling
De gelden zijn bestemd voor de uitoefening van de doelstelling van de instelling, zoals in de statuten
vernoemd.
6. De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht
De bestuurder/directeur van de stichting is mw. H. van Leeuwen. De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit
zes onafhankelijke personen, met knowhow op het gebied van zorg, financiën, juridische zaken en
strategische beleidsontwikkeling.
 Dhr. J. van der Kruis, voorzitter;
 Mw. C. Vermeulen, lid;
 Dhr. S. Dijkstra, lid;
 Dhr. J. Huppertz, lid.
 Mw. M. Absil, lid;
 Dhr. E. Dormans; lid.
7. Het beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vakantiegelden. De bestuurder en de
medewerkers ontvangen salariëring conform de CAO Jeugdzorg. De bestuurder is ingeschaald in
salarisschaal 13.
8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2017 hebben 103 gezinnen deelgenomen op de locaties in Nieuwveen, Valkenburg a/d Geul, Diessen,
Sint Oedenrode en Arnhem. Hieraan namen 114 kinderen en jongeren met een beperking, en 57 broertjes
en zusjes deel. Tot op het laatste moment kwamen er nog aanmeldingen binnen. Helaas konden we niet
iedereen plaatsen.
Aan de Survivalweek en de Jongerenvakantie namen meer dan 25 jongeren met een beperking deel.
Daarnaast namen 72 kinderen en/of jongeren deel aan een Wegwijsweekend.
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Aan alle gezinnen wordt gevraagd na hun vakantie een enquêteformulier in te vullen. In 2017 hebben 52
gezinnen hier gebruik van gemaakt. Als totaalbeoordeling werd er door de gezinnen als volgt gescoord:
Totale beoordeling
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0
1

9. Financiële verantwoording van het boekjaar 2017, per 31 december 2017
Zie hiervoor de Jaarrekening 2017 die als apart document is opgenomen op de website.
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