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Algemene informatie Wensstichting SHAMAJO 

De statutaire naam: Wens-Stichting SHAMAJO  

Vestigingsplaats: Zaltbommel 

Rechtsvorm: Stichting 

De doelstelling: de kwaliteit van leven van (meervoudig) gehandicapten in Nederland structureel 

verbeteren. 

De samenstelling van het bestuur: 

Jan Kregting – voorzitter, Hans van Hulsel – penningmeester, Martin Pleging – secretaris. 

Statutenwijzigingen: in 2014 hebben geen statutenwijzigingen plaatsgevonden.  

 

Missie 

Wensstichting SHAMAJO wil de kwaliteit van leven van (meervoudig) gehandicapten in Nederland 

structureel verbeteren. Wij komen op voor hun belangen omdat ze dat zelf niet kunnen. Daarom 

werken wij met een enthousiaste groep van vrijwilligers, sponsors en betrokken zorginstellingen aan 

bewustwording en educatie op het gebied van optimale zorg en aandacht voor meervoudig 

gehandicapten. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten en vervullen we individuele wensen 

om gehandicapten ‘onbeperkt’ te laten genieten.  

 

Beschrijving activiteiten en financiële positie 

In het kalenderjaar 2014 vierden we ons 10-jarig jubileum. We kijken terug op een waardevolle 
periode waarin de maatschappelijke bijdrage van SHAMAJO zich verder heeft gevormd. En we kijken 
vooral vooruit om onze belofte “Laat meervoudig gehandicapten onbeperkt genieten” blijvend waar 
te maken. Afgelopen jaar zijn we door de inzet van een harde kern aan vrijwilligers en 
gecommitteerde instellingen in staat gebleken m.n. de volgende tweedaagse evenementen te 
organiseren: Fair Ede (mei), Fair Rosmalen (juni) en Cruise (juni). Op kleinere, besloten schaal hebben 
we het Sinterklaasfeest en 10-jarig jubileum georganiseerd.  
 
Omdat we de organisatie niet tijdig rond kregen hebben we de beoogde Fair Amsterdam en het VIP 
concert moeten doorschuiven naar 2015.  Met de voorbereiding van het VIP / Benefiet concert is wel 
al een begin gemaakt. Helaas hebben we het vervullen van individuele wensen, bij gebrek aan de 
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juiste vrijwilligers, voorlopig moeten uitstellen en hopen we dit in 2016 weer structureel op te 
kunnen pakken.  
   
Ook hebben we gemerkt dat het op onderdelen inhuren van specialisten de continuïteit en kwaliteit 

van onze activiteiten ten goede komt. We hebben best moeten wennen aan deze professionelere 

benadering maar stellen vast dat dit nodig is om betrouwbaar te zijn en te kunnen door ontwikkelen.  

Dit moet er in de nabije toekomst toe leiden dat we m.n. ook onze ambitie invullen om op het gebied 

van belangenbehartiging en educatie concrete activiteiten te ontwikkelen.   

Financiën 

Over 2014 hebben we zo’n € 4.000,- aan het eigen vermogen kunnen toevoegen. De gedraaide 

evenementen zijn elk afzonderlijk met een klein positief resultaat afgesloten. Het vragen van een 

financiële bijdrage van de betrokken instelling(-en) blijkt niet alleen goed voor het commitment maar 

ook positief uit te pakken in de bekostiging. Hiermee komen we een stap dichterbij  het streven om 

uit volledig eigen reserves minimaal 1 jaar verplichtingen te kunnen aangaan. Het eigen vermogen is 

hiermee gestegen naar ruim € 64.000,-.  Per 31-12-’14 bedroegen de liquide middelen ruim € 

46.000,-.  De hoge voorraad Lofmie&Fielmie is wel een zorg want ondanks de promotionele 

activiteiten zien we beperkte nog verkoopaantallen.   

 

Verantwoording gang van zaken en gevoerde beleid 

De afgelopen periode hebben we ingezet op professionalisering van onze vrijwilligersorganisatie. 

Vooral het werk achter de schermen komt in grote mate neer op een vrij beperkt aantal mensen en 

dan is de afhankelijk hun beschikbaarheid en vrije tijd wel erg kwetsbaar gebleken. Voor de 

evenementen bouwen we gelukkig op een trouwe kern en ad hoc inspringende bereidwilligen die 

graag enkele dagen komen helpen.  Het aangaan van relaties met structurele sponsoren helpt niet 

alleen financieel maar zeker ook bij het vinden van tijdelijke vrijwilligers. De strategie om voor 

afgebakende taken expertise en capaciteit extern in te huren helpt enorm om de focus te houden op 

het doen van de juiste dingen. We zien dit dan ook als randvoorwaarde om verder te kunnen 

ontwikkelen.  

Ons bestuur wordt gevormd door:  

- Jan Kregting, geboren te Nijmegen op 23 juni 1959, voorzitter 

- Johannes Adrianus Maria van Hulsel, geboren te Breda op 18 april 1946, penningmeester 

- Martin Jan Willem Pleging, geboren te Bladel en Netersel op 3 oktober 1970, secretaris 



Laat meervoudig gehandicapten onbeperkt genieten! 

 

Jaarverslag Wensstichting SHAMAJO 2014, vrijdag 24 april 2015, pagina 3  

De dagelijkse uitvoering en aansturing van de diverse betrokkenen is in handen van voorzitter Jan 

Kregting. Besluiten die buiten zijn mandaat vallen worden in de bestuursvergadering gebracht en 

worden alleen genomen als tenminste 2/3 van het bestuur aanwezig en akkoord is.  

Gelet op onze omvang hebben we het toezichthouden op georganiseerd door het behandelen van 

een vaste agenda in de bestuursvergaderingen. De voorzitter en penningmeester rapporteren 

inhoudelijk over de voortgang. Samen met de secretaris hebben we in zeven redelijk gelijkmatig over 

het jaar verdeelde bestuursvergaderingen toezicht gehouden op ons doen en laten.  

 

Kijk op de toekomst 

De financiering van het Nederlandse zorg- en welzijnssysteem staat onder druk. De zorg en aandacht 

voor de leefomstandigheden van meervoudig gehandicapten in Nederland was al een prangend 

thema en is dat nu des te meer. Wordt ondanks gekorte budgeten het maximale gedaan om hun 

welzijn te optimaliseren? Wij denken van niet. Dat kan en moet anders. SHAMAJO gaat voor een 

Nederland waarin de behoeften van meervoudig gehandicapten herkend, erkend en optimaal 

ingevuld worden. Dat kan alleen als alle betrokkenen de belangen van deze groep centraal stellen. 

Om dat te bereiken richten wij ons de komende jaren naast het organiseren van evenementen vooral 

ook op het leveren van een tastbare bijdrage aan bewustwording en educatie. We weten nog niet 

exact hoe dit gaat lopen. Dit is best spannend en uitdagend. Aan het enthousiasme bij 

belanghebbenden ligt het in elk geval niet. Voldoende tijd en middelen organiseren is hierbij eerder 

de kritische factor.  

 

Financieel Jaarverslag 

In verband met de lopende CBF aanvraag verwachten we de goedgekeurde jaarrekening medio 

september ’15 te kunnen publiceren.  

 

 

 

 

 

 


