
Informatie die op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994  

minimaal gepubliceerd moet worden door een ANBI:    Versie 2022-04-07 

• Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam; 

Stichting Wij-wel 

• KVK en/of RSIN nummer. 

KvK 60256230 - RSIN 853830496 

• Post- of bezoekadres,  

Theresiastraat 11 (vestigingsadres) / Statutair nummer 23 
5087BV Diessen 

info@wij-wel.nl 

 

• Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; 

De stichting heeft als doel: 
o het bevorderen dat jongeren en ouderen in het algemeen, maar kwetsbare mensen in het 

bijzonder, met plezier in hun eigen dorp kunnen (blijven) wonen en kunnen (blijven) 
participeren in de samenleving.  Door 
a. het initiëren, (doen) coördineren en (doen) organiseren van diensten en voorzieningen in 
Diessen en, in samenwerking met vergelijkbare initiatieven, ook elders in de gemeente 
Hilvarenbeek; en 
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 

• De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

o a. Het (doen) leveren van zorg, welzijn en woonfaciliteiten voor de doelgroep. 
o b. Het vergroten van de onderlinge solidariteit van de inwoners door gezamenlijk te zorgen 

voor een goed sociaal klimaat waarvan alle inwoners kunnen profiteren;  
o c. Het realiseren en in stand houden van een informatie- en ontmoetingscentrum voor 

jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers, waar mensen elkaar in 
een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en alle gewenste informatie kunnen verkrijgen.  

o d. Het behartigen van de belangen van de inwoners bij individuele vragen maar ook 
collectieve belangenbehartiging door het realiseren van de wensen met betrekking tot 
wonen, welzijn en zorg in Diessen en elders in de gemeente Hilvarenbeek. 

o e. Het onderhouden van contact met de gemeente Hilvarenbeek en met instellingen die 
diensten leveren op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

o f. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties met een vergelijkbare 
doelstelling teneinde de doelstelling van de stichting Wij-wel doelmatiger en doeltreffender 
te organiseren. 
 

• Bestuurssamenstelling,  

Dagelijks bestuur: 
Jac Linnemans: voorzitter 
Astrid Hennissen: secretaris 
Ben Hagenberg: nieuwsbrieven - website 
Pieter Denissen: penningmeester 
Marian Hoozemans: lid 

Algemeen bestuur: 
Ad van Korven: lid 
 
Adviseurs: 
Koen van Hoeckel 
Ralf Embrechts 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-20451.html
mailto:info@wij-wel.nl


 

• Het beloningsbeleid van de instelling  
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt 
in de uitoefening van hun functie. 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 

• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling; 

Hiervoor verwijzen we naar de Nieuwsbrieven: 

Wij Wel | Nieuwsbrieven (wij-wel.nl) 

 

• De balans en de staat van baten en lasten. 

Deze informatie moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar 

gemaakt worden. 

 

Hiervoor verwijzen we naar de gepubliceerde data op de website, onder dit document.  

 

 

https://www.wij-wel.nl/nieuws-agenda/nieuwbrieven
https://www.wij-wel.nl/nieuws-agenda/nieuwbrieven

