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OPENBAARMAKING 

 
Voor een ieder die kennis wil nemen van: 
 
1. Algemene gegevens Vereniging Wenters Plus 

2. Statuten Vereniging Wenters Plus dossier 2008037715HH  

2a. Statuten wijziging 2019 Vereniging Wenters Plus   

3. Jaarverslag Vereniging Wenters Plus  2018  

4. Jaarverslag Vereniging Wenters Plus  2019 

5. Financieel jaarverslag Vereniging Wenters Plus 2018 

6. Financieel jaarverslag Vereniging Wenters Plus 2019 

Heeft u een opmerking of vraag?
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ANBI registratie 

Bij beschikking van de Belastingdienst is de ANBI status per 29 januari 2020 
verleend. 

 
 
 

 

Seniorenvereniging Wenters Plus is door de belastingdienst 

geregistreerd als  Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 
 WAT IS ANBI?, klik hier 

 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de 
website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de culturele 
sector te bevorderen. 
Voor seniorenvereniging Wenters Plus vindt u de gegevens hieronder. 
 

Seniorenvereniging Wenters Plus. 
Ook wel genoemd 50-plus vereniging Wenters Plus 
Kamer van Koophandel: 09190966  
RSIN: 8 2 0 2 6 8 2 2 7 
IBAN: NL05 RABO 0148 8025 24 

 

 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi
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TERUG NAAR 
INHOUDSOPGAVE 

Contactgegevens: 

Secretariaat 50-plus vereniging Wenters Plus 
p/a G. Siebelink 
Weeninkpad 37 
7101 MX Winterswijk 
Telefoon: 0543-530 889 
E-mail: secretariaat@wentersplus.com 
Website: www.wentersplus.com 
 
Doelstelling. 
De vereniging stelt zich ten doel om in de ruimste zin op te komen voor de individuele 
en collectieve rechten en belangen van senioren in de gemeente Winterswijk en 
omstreken. 
 
Werkwijze:  

De vereniging tracht dat doel te bereiken door: 
a) het organiseren of doen organiseren van activiteiten en bijeenkomsten ten 
behoeve van senioren in de gemeente Winterswijk en omstreken. 
b) het ondersteunen van de leden in fiscale, administratieve en juridische 
aangelegenheden.  
 
Beleidsplan: 
Het meerjarenplan (jaarplan) is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire 
doelstellingen. In de beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn 
uitgevoerd, op welke wijze de vereniging voorziet in middelen en hoe dat beheerd 
wordt. De bestedingen blijken uit de staat van uitgaven. 
 
Beloningsbeleid: 
Vrijwilligers van Seniorenvereniging Wenters Plus ontvangen uitsluitend een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor 
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Financiële verantwoording: 
Seniorenvereniging Wenters Plus is een vereniging die haar activiteiten  kan 
ontplooien door de ontvangen  contributies van haar leden en af en toe donaties door 
derden. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag. 
De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door de 
kascommissie en door de jaarvergadering goedgekeurd. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter:  Hans Willemsen 
Penningmeester: Gerda Hoekstra 
Secretaris:  Gerard Siebelink 
1ste Bestuurslid Nel van 't Zand 
2de Bestuurslid Erna Mulder 
3de Bestuurslid Jeanet Adolfs  
4de Bestuurslid  Bernard Rave 
5de Bestuurslid Otto Geesink 

mailto:secretariaat@wentersplus.com
http://www.wentersplus.com/
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Statuten blad 1 
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Statuten blad 2 
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Statuten blad 3 
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Statuten blad 4 
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Statuten blad 5 
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Statuten blad 6 
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Statuten blad 7 
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Statuten blad 8 
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Statuten blad 9 
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Statuten blad 10, laatste blad,  
 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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Statuten wijziging 2019 
 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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Jaarverslag 2019 

 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van onze secretaris over het jubileumjaar 2019. 

Wenters Plus is opgericht op 5 januari 2009 en daarom bestond onze Vereniging  alweer 10 

jaar. Om dit 10-jarig jubileum te vieren heeft op 6 oktober 2019 onze Vereniging een concert 

georganiseerd in de Jacobskerk. 

Op 8 januari zijn we 2019 begonnen met een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst met 

muziek van twee jeugdige muzikanten,  Beer Swilders op viool en Eamon te Voortwis op 

piano.We wensten elkaar een voorspoedig 2019 en nu ik dit schrijf is het al weer 31 december 

2019. Het was een jaar met voor- en tegenspoed. Helaas zijn een aantal leden het afgelopen 

jaar overleden. Maar in 2019 groeide onze Vereniging ook 57 nieuwe leden bij. We heten al 

deze nieuwkomers van harte welkom in onze WentersPlus familie. 

Eind 2019 hadden we 582 leden. 

 

Tijdens de goed bezochte jaarvergadering op 16 februari (het verslag staat in het blad van 

maart 2019) werden Hemmie Sonderen en Nel van ’t Zand benoemd tot ere leden van onze 

vereniging. 

 

Onze Vereniging heeft  in ons jubileumjaar 2019, samen met vele vrijwilligers,  weer veel 

activiteiten kunnen organiseren. 

11x een grote Bingo met leuke prijsjes, 7x een spelmiddag met rummicup,kaarten 

sjoelen,darten kegelen en biljart, 13x een middag met muziek of zang. 

 Verder waren er lezingen van het Gilde over de Wehmerbeek, een informatiemiddag over   

“valpreventie” bij de Fysiotherapie Beatrixpark, een lezing door Dolf Ruessink over zijn 

ervaringen als verslaggever en een informatieavond over hypotheken. 

Een middag werd georganiseerd in samenwerking met de politie over het onderwerp “Laat ze 

niet binnen” 

TOTAAL BIJNA  50 ACTIVITEITEN ! ( Slechts twee weken vakantie )  

Ook heeft onze Vereniging een aantal busreizen georganiseerd.  Er was een dagtocht naar de 

Ooijpolder en een dagtocht naar het Groene Hart van de Randstad. 

De 5-daagse busreis  ging in 2019 naar België, Luxemburg en Duitsland. 

De bustocht naar de Posbank met een maaltijd moest door panne met de bus worden 

uitgesteld. 

Al deze activiteiten waren niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. Het bestuur 

heeft alle vrijwilligers bedankt met een etentje bij restaurant de Gulle Smid op 1 februari 

2019. 

 

Het bestuur heeft afgelopen jaar 9 x vergaderd. Voorzitter Hans Willemsen en secretaris 

Gerard Siebelink en hebben de vergaderingen van de Winterswijkse Ouderen Bonden en die 

van de Seniorenraad en van de STOA bezocht. Verder hebben Hans Willemsen en Willy 

Siebelink WentersPlus vertegenwoordigd  in de stichting “het Ontmoetingscentrum voor  

 

 

ouderen.” Verder hebben we regelmatig WentersPlus vertegenwoordigd bij meerdere 

bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. 
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Ons Verenigingsblad van Wenters Plus is 10 maal uitgebracht. 

Jaren zaten we te wachten op het nieuwe ontmoetingscentrum voor senioren in Winterswijk 

“Het Gasthuus”, Momenteel is men druk bezig met de verbouwing, er zijn muren verwijderd 

en de verwachting is dat de bouw op 1 april 2020( nee het is geen grap) wordt opgeleverd. 

Het verblijf in Party Centrum Nijenhuis was een stuk duurder dan de jaren in het Grand Café 

van de VredenseHof en  heeft een grote hap genomen uit onze financiële reserves. Het heeft 

het dagelijks bestuur hoofdbrekens gekost om de begroting 2020 weer rond te krijgen zonder 

te veel te moeten bezuinigen. We gaan afscheid nemen van onze geleasede printer en laten dit 

jaar ons boekje “Full Colour” printen bij drukkerij Holders. De advertentie kosten worden 

enigszins verhoogd. De contributie gaat zoals op de laatste jaarvergadering is besloten met 

€5,00 pp. omhoog. 

Wist u dat Bernard Rave het meeste werk verzet om dit boekje zo mooi te maken en dat hij 

elke maand er weer druk mee is? Meerdere personen leveren de stukjes aan en Bernard maakt 

er een mooi leesbaar geheel van. Bernard van deze kant, dank voor het vele werk dat je verzet  

wij allen  genieten van de mooie foto’s en van het totaal resultaat. 

 

Het bestuur het u van harte welkom op de jaarvergadering op 15 februari 2020,  waar we u de 

plannen voor 2020 presenteren. 

Winterswijk, 31 december 2019 

 

Gerard Siebelink (secretaris) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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Beleidsplan Wenters Plus 2020-2024 
 
INHOUD: 

 
1. Inleiding 
2. Visie  
3. Missie 
4. Ambities 
5. Stappenplan 
6. Verantwoording 
7. Fondsenwerving 

 
 
 
 

1) Inleiding 

 
Het bestuur van de Vereniging Wenters Plus heeft nagedacht hoe aan de hand van haar 
statuten een beleidsplan moet worden opgesteld voor de periode 2020-2024. Het 
beleidsplan is van belang om onze  route uit te stippelen, zodat bij het nemen van 
beslissingen er geen ad-hoc besluiten worden genomen, maar dat eerst ons beleidsplan 
wordt geraadpleegd en onze doelstellingen worden gerealiseerd.  
 
 

2) Visie 
 
De Vereniging stelt zich ten doel op te komen voor de individuele en collectieve rechten en 
belangen van senioren die wonen in de gemeente Winterswijk. Het bevorderen tot behoud 
van hun materiële, sociale en culturele positie zodat ze hun plaats als volwaardige leden van 
de samenleving kunnen behouden. De Vereniging wil ouderen uit hun isolement halen om 
vereenzaming te voorkomen. 
 

3) Missie  
 

De doelstellingen voor de komende periode zijn: 
a. het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van senioren ( 50-
plussers)  
b. het ondersteunen van leden in fiscale, administratieve en juridische aangelegenheden. 
 
 

4) Ambities 
 

De Vereniging wil meer jongere leden aan haar ledenbestand toevoegen. 
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5) Stappenplan 

 

Kansen Bedreigingen Te nemen maatregelen 

Samenwerking 

Idee:  50+soos 
Ontwikkeling van nieuwe 

producten. Denk aan  

gebruik sociale media -  
Betere profilering naar 
politiek en samenleving. 
Bedrijfslidmaatschap 
(bedrijven worden lid van de 
Vereniging) 

Geen aansluiting bij jongere 
generaties. Ledenverlies 
Politiek: Wij weten ons nog 

te weinig te profileren. 

Verlies aan vrijwilligers 
Onvoldoende inkomen –
veroudering van 
accommodaties,  
Gebrek aan vernieuwing- 
achterblijven kwaliteit 

Nieuwe taken bestuursleden: 
1) Externe contacten 
2) Fondsen- en 

subsidieverwerving 
3) Programmering activiteiten 50-

plussers 
4) Organiseren van lezingen en 

voorlichtingsavonden. 
5) Vaste begeleiding voor 

vrijwilligers 
6) Begeleiding bij de taakverdeling 

vrijwilligers 
7) Opleiding voor ouderen 

adviseurs (oa) 
8) Verenigingblad in fullcolour 
9) Meer bekendheid geven aan 

onze bijeenkomsten 
10) Activiteiten ondernemen gericht 

op “jongere ouderen” 
 
 
 

sterktes zwaktes Ondersteuning aan leden 

 
Wenters Plus rust op vier 
pijlers: 
1)Belangenbehartiging 
 2) Informatie voorziening  
3)Ontspanning 
4)Samenwerking  
 
Door deze vier pijlers staat 
Wenters Plus sterk 
verankerd in de 
Winterswijkse samenleving. 
 

-De gemiddelde leeftijd 

van het ledenbestand 

(+65)ligt te hoog (ca.80 

jaar) en onvoldoende 

aansluiting bij jongere 

generaties ( 50 plus)   

- Financiën bieden 

onvoldoende ruimte voor 

investeringen in kwaliteit. 

- Afhankelijkheid van 
vrijwilligers. 

 
Gediplomeerd Ouderen Adviseur 
Regelhulp 
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6) Verantwoording 
 

De Vereniging legt jaarlijks verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid. Het 
jaarverslag en de jaarrekening worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering 
en worden daarna openbaar gemaakt door de Vereniging en op de website van de 
Vereniging geplaatst. 
 

7) Fondsenverwerving 

 
- Lidmaatschapsgeld 
- Subsidies 
- Advertenties in Verenigingsblad 
- Sponsoren 

 
Was getekend  
 
Winterswijk 1 januari 2020 
 
 
Hans Willemsen 
Voorzitter 
 
Gerard Siebelink 
Secretaris 

 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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Financieel jaarverslag 2018 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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Financieel jaarverslag 2019 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
  
De datum van oprichting is vijf januari tweeduizend negen. ( 05-01-2009). 

 

De statuten van onze vereniging zijn notarieel vastgelegd  op:  vijf januari tweeduizend 

negen bij notaris Mr..Erik Jan Oostrik te Winterswijk. 

De Statutenwijziging zijn van 19 november tweeduizend negentien vastgelegd bij notaris Mr. 

Erik Jan Oostrik. Doss.EJ/58175.01 

 

De naam van de vereniging: Seniorenvereniging Winterswijk en Omstreken Wenters 

Plus. 

- De vereniging kort haar naam af tot “Wenters Plus” 

- De vereniging treedt eveneens naar buiten onder de naam “50-plusvereniging Wenters 

Plus” 

 

De statuten liggen ter inzage bij het bestuur. 

De statuten gaan altijd voor het huishoudelijk reglement. (zie artikel 22 van de statuten) 

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 

recht bevat, noch met de statuten. 

 

Het logo van Wenters Plus (zie het briefhoofd)  

Op 19 maart 2019 presenteerden wij het nieuwe logo, deze is ontworpen door Henk Holders. 

Het logo bestaat uit blauw-gele cirkels. Het middelpunt is Winterswijk en de cirkels de 

omstreken. De cirkels worden van uit het centrum doorkruist door het plusteken.    

 

Website: : De naam van onze website is: www.wentersplus.com 

 

Facebook: Wenters Plus. 

 

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit tenminste 5 en ten hoogste uit 9 leden. Na de 

jaarvergadering worden de functies in onderling overleg verdeeld. ( art.11 lid3 van de 

statuten) 

In de bijlage: een rooster van aftreden bestuursleden. 

De data voor de bestuursvergaderingen worden in gezamenlijk overleg voor tenminste de 

komende drie maanden vastgelegd. 

De secretaris maakt de notulen en zorgt dat deze tenminste 7 dagen samen met de agenda 

voor de volgende vergadering bij de bestuursleden zijn. 

 

Penningmeester 

De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging. Hij/zij heeft 

de zorg voor alle inkomsten en uitgaven, inning der gelden en het doen van betalingen, welke 

laatste hij/zij alleen krachtens bestuursbesluit kan doen. 

 

Indien de penningmeester nalatig is bij de invordering van aan de vereniging toekomende 

gelden of wanneer hij/zij betalingen verricht waartoe geen machtiging door het bestuur is 

afgegeven, kan het bestuur bepalen dat hij/zij daarvoor persoonlijk aansprakelijk is. 

 

Hij/zij houdt van alle ontvangsten en uitgaven boek en doet daarvan jaarlijks onder 

overlegging van de jaarrekening verantwoording aan het bestuur. De jaarrekening wordt door 

http://www.wentersplus.com/
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hem/haar opgemaakt. Naast de gewone cijfers, welke aansluiting geven op de begroting, dient 

de jaarrekening een balans te omvatten, welke de vermogenstoestand van de vereniging op het 

eind van het jaar aangeeft. 

 

Eenmaal per jaar stelt hij/zij een begroting op voor het nieuwe jaar waarin een overzicht 

gegeven wordt van de verwachte inkomsten en uitgaven op de diverse grootboekrekeningen. 

Tevens stelt hij/zij voor elke reguliere bestuursvergadering een financieel overzicht van de 

realisatie op deze begroting ter beschikking aan het bestuur.  Het boekjaar loopt van 1 januari 

tot en met 31 december. 

 

Nieuwe leden. Leden melden zich schriftelijk aan met vermelding van 

voorletters,naam,adres, postcode,woonplaats,geboortedatum,telefoonnummer,e-mailadres en 

het Iban-banknummer. 

In afwijking van art.5 lid 2, 3 en 4 wordt een nieuw lid automatisch toegelaten. Mocht er van 

uit het bestuur een bezwaar zijn tegen dit lidmaatschap dat wordt de kandidaat hiervan binnen 

14 dagen na ontvangst van de aanmelding schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Privacy Statement Wenters Plus: ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Seniorenvereniging Winterswijk en Omstreken Wenters Plus, hierna te noemen Wenters Plus, 

gevestigd aan het Weeninkpad 37, 7101 MX Winterswijk, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring( zie de bijlage). 

 

Ere leden:  
1) Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere 

verdiensten voor de vereniging de hoedanigheid van “ERELID”verlenen. 

2) De verlening van hoedanigheid van “erelid” brengt geen wijziging in de rechten en 

verplichtingen ten opzichte van de vereniging van degene, aan wie die hoedanigheid is 

verleend, met zich mee. 

3 )In afwijking van het vorige lid, kan de algemene vergadering bij het besluit tot verlening 

van de hoedanigheid van erelid de betreffende persoon vrijstellen tot betaling van contributie. 

 

Eigendommen van de vereniging: Er is een lijst samengesteld met alle bezittingen van onze 

vereniging. Deze voorwerpen mogen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet 

door derden worden gebruikt. De penningmeester zorgt ervoor dat deze voorwerpen zijn 

verzekerd tegen brand en diefstal. 

 

Contributie: Het voorstel voor de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De 

Algemene vergadering neemt hierover een besluit. ( art.8 lid 2 van de statuten) 

 

Consumpties: De prijzen van de consumpties worden door het bestuur vastgesteld en kunnen 

door het bestuur op elk moment worden gewijzigd.  

 

Onkostenvergoedingen: 

Telefoon- en administratiekosten van bestuursleden worden vergoed. Dit zal per jaar op 

redelijke wijze worden verantwoord. 

Reis- en verblijfskosten voor de officiële afvaardiging van onze vereniging zullen worden 

vergoed.  
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Werkgroepen: Deze kunnen per project of activiteit worden samengesteld en hebben een 

tijdelijk karakter. Deze werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur. 

 

De leden zijn verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging na 

te leven en de belangen van de vereniging niet te schaden. 

In alle gevallen waarin onze statuten en ons huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 

bestuur. 

Bij deze vervallen alle vorige exemplaren van het huishoudelijk reglement. 

 

 

 

Voor akkoord; Winterswijk 15-02-2020 

 

 

 

 

Hans Willemsen (voorzitter)     Gerard Siebelink (secretaris) 
 
 
 
 
 
 
TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 
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Heeft u vragen? 
Stuur ons een bericht!  Ons email adres is 
secretariaat@wentersplus.com 
 
Of klik op: 
 
IK HEB EEN VRAAG OF OPMERKING 
 
 
 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 

mailto:secretariaat@wentersplus.com
mailto:secretariaat@wentersplus.com?subject=ik%20heb%20een%20vraag

