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ACCOUNTANTSVERSLAG



Stichting Ambulance Wens  
Abel Tasmanstraat 79  
3165 AM  Rotterdam

Datum: 19 juli 2011
Kenmerk: 1757

Geacht Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2010 met betrekking tot uw stichting.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2010 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 564.157 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 111.321,
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de beherende vennoten

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags-
en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.



2                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2010

€ €

31-12-2009

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 558.039 469.316

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 338.016 9.810
Financiële vaste activa 1.700 1.700

339.716 11.510

Werkkapitaal 218.323 457.806

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 2.383 32.039
Liquide middelen 222.058 431.342

224.441 463.381

Af: kortlopende schulden 6.118 5.575

Werkkapitaal 218.323 457.806

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

van Velzen van de Water
accountants & belastingadviseurs

B. van Leeuwen RA 

Accountantsrapport inzake
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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FINANCIEEL VERSLAG

-Bestuursverslag
-Jaarrekening
-Overige gegevens



BESTUURSVERSLAG OVER 2010

Voor u ligt het eerste echte jaarverslag van Stichting Ambulance Wens Nederland. Langzaam beginnen we
volwassen te worden als stichting vandaar dat dit pas het eerste echte complete jaarverslag is van de stichting
ondanks dat we haast vier jaar bestaan.

Wat is er weer veel gebeurd in dit jaar. We begonnen al goed op 23 januari toen burgemeester Aboutaleb ons
nieuwe pand officieel opende.
Dit pand waar we met heel veel vrijwilligers hard aan hadden gewerkt om het op tijd af te krijgen voor de
opening en waar onze ambulances veilig binnen kunnen staan.
De burgemeester was onder de indruk van wat er allemaal bereikt was door de stichting in de korte tijd dat de
stichting bestaat en dat zonder subsidie. Hij wilde dan ook heel graag deel uitmaken van onze
aanbevelingscommissie.

Ook werd er tijdens deze opening bekend gemaakt dat we van een particulier echtpaar een appartement aan
zee in IJmuiden kregen aangeboden. We mogen vijf jaar gratis dit driekamerappartement gebruiken zodat de
patiënten echt in alle rust kunnen genieten van de zee.
In 2010 is er nu ongeveer eens in de twee weken gebruik gemaakt van dit appartement waar inmiddels ook een
speciaal voor ons gemaakte strandbrancard staat.

In oktober mochten we onze vierde ambulance in ontvangst nemen zodat we nog flexibeler kunnen zijn en zo
meer wensen per dag kunnen gaan vervullen.

Dan de wensen, het aantal wensen neemt ook steeds toe. Zo deden we op 14 februari onze 1000 ste wens en
gelukkig worden we steeds bekender in Nederland en zelfs daar buiten, zoals Duitsland,België en niet te
vergeten Israël waar men al een jaar ook wensen vervuld naar het voorbeeld van ons.
Dit jaar hebben we maar liefst 700 wensen mogen vervullen. Als je dan bedenkt dat we in het eerste jaar al
trots waren op de gedane 168 wensen is dit aantal sterk gegroeid.
De kosten voor deze wensen waren, inclusief  personeelskosten, 250.000 euro wat neerkomt op ongeveer 357
euro per wens.

De wensen worden vervuld door onze vrijwilligers. De chauffeurs hebben allemaal een specifieke rijopleiding
gevolgd en komen van de brandweer, politie of de ambulancedienst. De begeleiders hebben allemaal een
medische opleiding gevolgd en zijn ziekenverzorgende, verpleegkundige of zelfs arts.
De afgelopen jaren varieerde het aantal vrijwilligers nogal maar op dit moment hebben we 185 vaste
vrijwilligers vanuit heel Nederland op de lijst staan.

De kosten kunnen we betalen dank zij een paar vaste donateurs en de eenmalige donaties die we regelmatig
krijgen na een vervulde wens.
Naast deze donaties krijgen we ook geld uit acties die worden gehouden door de verschillende serviceclubs.
Wat nieuw was dit jaar waren de sponsorlopen die door scholen werden georganiseerd en we hadden onze
eigen spinningmarathon.
Tijdens deze spinningmarathon, die werd gehouden in ons nieuwe pand, werd er ruim 3200 euro opgehaald.
Omdat de spinningmarathon zo’n succes was, is besloten in 2011, op 6 november,  uit te wijken naar de
sporthal in Rhoon die we gratis mogen gebruiken dank zij de gemeente Albrandswaard.

U ziet een goed jaar voor onze stichting dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de donateurs.
Wat de toekomst ons gaat brengen weten we nooit, misschien dat er ooit nog een vijfde ambulance moet
komen omdat het aantal wensen dit noodzakelijk maakt, wie weet.
Wel is ons streven nog meer bekendheid te krijgen zodat we met z’n allen nog meer mensen gratis kunnen
helpen.

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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Ondertekening Bestuur voor akkoord

Rotterdam, 19 juli 2011

C. Veldboer 

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2010
Staat van baten en lasten over 2010
Kasstroomoverzicht 2010
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2010
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2010



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2010
(na winstbestemming)

31 december 2010

€ €

31 december 2009

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en installaties 275.093 0
Inventaris 5.534 7.228
Ambulances 48.122 1
Overige vervoermiddelen 9.267 2.581

338.016 9.810

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 1.700 1.700

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (3)

Overige vorderingen en overlopende
activa 2.383 32.039

Liquide middelen

Rabobank 9.751 28.342
Deposito's 212.307 403.000

222.058 431.342

 564.157 474.891

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2010

€ €

31 december 2009

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (4)

Algemene reserve 558.039 469.316

KORTLOPENDE SCHULDEN  (5)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.946 4.389
Overige schulden en overlopende passiva 172 1.186

6.118 5.575

 564.157 474.891

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

Saldo 2010

€

Saldo 2009

€
Baten

Donaties  (6) 357.919 573.681

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten ambulances  (8) 63.696 35.663
Wenskosten  (9) 44.001 32.003
Huisvesting  (10) 16.830 0
Doorberekende personeelslasten  (11) 50.543 27.798

175.070 95.464

Fondswerving

Fondswerving  (12) 12.058 4.052

Beheer en administratie

Personeelslasten  (13) 25.271 41.698
Afschrijvingen materiële vaste activa  (14) 7.366 4.028
Huisvestingslasten  (15) 1.034 3.453
Overige autokosten  (16) 4.422 3.547
Algemene lasten  (17) 23.114 20.205
Financiële baten en lasten  (18) -1.737 -8.855

Totaal lasten beheer en administratie 59.470 64.076

Som der lasten 246.598 163.592

Saldo 111.321 410.089

2010

€

2009

€

Resultaatbestemming

Algemene reserve 88.723 375.089
Bestemmingsreserves 22.598 35.000

111.321 410.089

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2010

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2010

€ €

2009

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 109.584 401.234
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 23.003 4.028
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 29.656 -32.039
Mutatie belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.557 3.404
Mutatie overlopende passiva -1.014 -76.487

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 162.786 300.140

Rentebaten 1.737 8.855

Kasstroom uit operationele activiteiten 164.523 308.995

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -375.807 -42.845
Mutatie herinvesteringsreserve 866 35.614
Desinvesteringen materiële vaste activa 23.732 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -351.209 -7.231

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename overige vorderingen 0 -700
Mutatie algemene reserve 0 -615
Dotatie bestemmingsreserves -22.598 -35.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -22.598 -36.315

Mutatie geldmiddelen -209.284 265.449

Samenstelling geldmiddelen

2010

€ €

2009

€ €

Liquide middelen per 1 januari 431.342 165.893

Mutatie liquide middelen -209.284 265.449

222.058 431.342

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ambulance Wens, gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit het
vervoeren van terminaal zieke patiënten naar een voor hen favoriete plek, attractie of familielid.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte levensduur, rekening houdend
met een eventuele restwaarde, en worden berekend op basis van een vast percentage van de
aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Eigen vermogen

Bestemmingsreseves ambulances:
Giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van een ambulance worden door middel van saldoverdeling
aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Uitgaven voor de aanschaf van een nieuwe ambulance worden door
middel van saldoverdeling aan de bestemmingsreserve onttrokken. Indien het saldo van de bestemmings-
reserve niet toereikend is, wordt voor het meerdere een dotatie gedaan vanuit de onbestemde reserves.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATE N EN LASTEN

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening.

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVE RZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en indien aanwezig kortlopende
schulden aan kredietinstellingen en vlottende effecten.
Deze effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn, indien aanwezig, omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en
installaties

€

Inventaris

€

Ambulances

€

Overige
vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari
2010
Aanschaffingswaarde 0 8.686 187.864 7.250 203.800
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen 0 -1.458 -187.863 -4.669 -193.990

0 7.228 1 2.581 9.810

Mutaties 
Investeringen 285.832 1.460 77.765 10.750 375.807
Onttrekking aan
bestemmingsfonds 0 0 -22.598 -7.250 -29.848
Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 6.116 6.116
Herinvesteringsreserve 0 0 0 -866 -866
Afschrijvingen -10.739 -3.154 -7.046 -2.064 -23.003

275.093 -1.694 48.121 6.686 328.206

Boekwaarde per 31 december
2010
Aanschaffingswaarde 285.832 10.146 243.031 10.750 549.759
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -10.739 -4.612 -194.909 -1.483 -211.743

Boekwaarde per 31 december
2010 275.093 5.534 48.122 9.267 338.016

Eind 2010 heeft de stichting vier ambulances in haar bezit.
Drie ambulances zijn volledig gefinancierd uit daarvoor bestemde giften en hebben een boekwaarde van nihil.
De vierde ambulance is deels gefinancierd uit daarvoor bestemde giften (€ 22.598). De resterende
aanschafwaarde is geactiveerd en wordt in 5 jaar afgeschreven. 

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en installaties  3-10
Inventaris  33
Ambulances  20
Overige vervoermiddelen 33

2. Financiële vaste activa

31-12-2010

€

31-12-2009

€

Overige vorderingen

Borg brandstofkaarten 1.700 1.700

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 2.383 32.039

Overlopende activa

Rente 2.383 7.100
Verzekeringen 0 239
Bankgarantie t.b.v. aankoop pand 0 24.700

2.383 32.039

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN

2010

€

2009

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 469.316 94.842
Toevoeging uit het resultaat 88.723 375.089
Onttrekking 0 -615

Stand per 31 december 558.039 469.316

Bestemmingsreserves

31-12-2010

€

31-12-2009

€

Bestemmingsreserve ambulances

Stand per 1 januari 0 0
Dotatie 0 615

0 615
Onttrekking -22.598 -35.615
Resultaatbestemming 22.598 35.000

Stand per 31 december 0 0

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 4.156 3.723
Uitvoeringsinstelling 661 666
Pensioenen 1.129 0

5.946 4.389

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 172 1.186

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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31-12-2010

€

31-12-2009

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 0 1.186
Nettoloon 172 0

172 1.186

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 10

Saldo 2010

€

Saldo 2009

€
6. Donaties

Donaties 318.491 538.681
Fondswerving t.b.v. ambulances 22.598 35.000
Gift appartement IJmuiden aan Zee 16.830 0

357.919 573.681

7. Besteed aan de doelstellingen

8. Kosten ambulances

Motorrijtuigenbelasting ambulances -2.738 2.056
Verzekering ambulances 5.593 4.040
Onderhoud ambulances 7.382 5.676
Kleine aanschaffingen 963 2.579
Brandstoffen ambulances 26.477 20.922
Boetes 1.079 390
Afschrijvingen 7.046 0
Doorberekende huisvestingslasten t.b.v. garage 9.303 0
Doorberekende afschrijvingen garage 8.591 0

63.696 35.663

De doorberekening van de garage is 80% van de huisvestingskosten van het pand in Rotterdam.

9. Wenskosten

Reiskosten m.b.t. wensen 15.879 9.067
Verblijfkosten m.b.t. wensen 20.399 14.047
Kleding vrijwilligers 6.616 2.539
Overige kosten m.b.t. wensen 1.107 6.350

44.001 32.003

10. Huisvesting

Huur IJmuiden aan Zee 16.830 0

11. Doorberekende personeelslasten

Doorberekende personeelslasten 50.543 27.798

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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Saldo 2010

€

Saldo 2009

€
12. Fondswerving

Doorbelaste reiskosten 2.500 0
Drukwerk en folders 1.133 4.052
Doorberekende personeelskosten 8.425 0

12.058 4.052

13. Personeelslasten

Lonen en salarissen 18.854 29.771
Sociale lasten 2.293 3.827
Pensioenlasten 4.124 8.100

25.271 41.698

Lonen en salarissen

Bruto lonen 62.847 49.618
Doorbelaste bruto lonen -43.993 -19.847

18.854 29.771

Sociale lasten

Sociale verzekeringspremies 7.645 8.413
Doorbelaste sociale lasten -5.352 -4.586

2.293 3.827

Pensioenlasten

Pensioenlasten 13.747 11.465
Doorbelaste pensioenlasten -9.623 -3.365

4.124 8.100

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2010 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2009: 1).
Van de personeelskosten heeft 60% betrekking op de uitvoering van de wensen, 30% op beheer en
administratie en 10% op fondswerving. De kosten voor uitvoering van de wensen en fondswerving zijn
doorberekend.

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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Afschrijvingen

Saldo 2010

€

Saldo 2009

€
14. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en installaties 10.739 0
Inventaris 3.154 1.431
Ambulances 7.046 0
Overige vervoermiddelen 2.064 2.597

23.003 4.028
Doorberekende afschrijvingen garage -8.591 0
Doorberekende afschrijvingen ambulances -7.046 0

7.366 4.028

Exploitatiekosten

15. Huisvestingslasten

Brandstof, water en elektra 1.694 1.164
Onderhoud onroerend goed 5.671 2.289
Overige huisvestingslasten 2.972 0

10.337 3.453
Doorbelaste huisvestingslasten -9.303 0

1.034 3.453

De huisvestingslasten zijn voor 90% toe te rekenen aan de doelstelling van de stichting.

16. Overige autokosten

Brandstoffen 1.250 1.191
Onderhoud 2.099 1.147
Verzekering 650 644
Motorrijtuigenbelasting 423 565

4.422 3.547

17. Algemene lasten

Kantoorkosten 5.654 3.703
Accountants- en administratiekosten 1.420 1.975
Advieskosten 0 376
Verzekeringen algemeen 1.355 397
Telefoon/fax/internet 6.120 6.165
Contributies en abonnementen 48 158
Advertentiekosten 0 3.002

Transporteren 14.597 15.776

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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Saldo 2010

€

Saldo 2009

€
Transport 14.597 15.776

Representatie 5.973 1.576
Attenties vrijwilligers 58 237
Vrijwilligersfeest 0 1.129
Kantinelasten 1.432 1.080
Overige algemene lasten 1.054 407

23.114 20.205

18. Financiële baten en lasten

Financiële baten 2.431 9.250
Financiële lasten -694 -395

1.737 8.855

Financiële baten 

Rente bank 2.431 2.150
Rente spaarrekening 0 7.100

2.431 9.250

Financiële lasten 

Rente en bankkosten -694 -395

Ondertekening Bestuur voor akkoord

Rotterdam, 19 juli 2011

C. Veldboer 

Jaarrekening 2010
Stichting Ambulance Wens

Rotterdam
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