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Wensstichting SHAMAJO zorgt ervoor dat mensen met een 

meervoudige handicap ONbeperkt kunnen genieten van het 

leven. Dit bereiken we door bijzondere en aansprekende 

activiteiten te organiseren en hartenwensen te vervullen. Maar 

boven alles willen wij ervoor zorgen dat deze mensen het 

optimale uit het leven kunnen halen. Want daar heeft ieder 

mens volgens ons recht op. 

 

Wensstichting SHAMAJO 

Postbus 51 
5330 AB Kerkdriel 

06 – 53 74 05 29 

communicatie@shamajo.nl 
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Voorwoord van de voorzitter 
 
Met trots presenteren wij het Jaarverslag 2016. Een 
bewogen jaar ligt achter ons. Een jaar waarin we weer heel 
veel VIP’s, zoals wij meervoudig gehandicapten noemen, 
maar ook ouders en begeleiders blij gemaakt hebben met 
hulp van vele vrijwilligers. Met mooie evenementen en 
fantastische hartenwensen. Ook organisatorisch is er veel 
vooruitgang geboekt. De fundering waarop Wensstichting 
SHAMAJO de komende jaren verder gaat bouwen ligt heel 
stevig. Denk hierbij aan het feit dat ikzelf niet bij de eerste 
SHAMAJO-Fair in Ermelo aanwezig kon zijn en mij, achteraf 
gezien volledig onterecht, heel veel zorgen maakte over hoe 
dat toch goed moest komen. Het werd fantastisch en de 
vrijwilligers hebben laten zien dat zij het heel goed met 
elkaar kunnen. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. 
 
Dit jaar bestonden we 12,5 jaar. Echt een bijzondere mijlpaal waar ik geweldig trots op ben. 
We hebben dit jaar drie prachtige SHAMAJO-Fairs georganiseerd in Ermelo, Ede en 
Rosmalen. Dit in nauwe samenwerking met ’s Heeren Loo en Cello. De SHAMAJO-Cruise 
werd weer gevaren en natuurlijk organiseerden we wederom het jaarlijkse Sinterklaasfeest 
in het Sinterklaashof in Nuenen. Ook de wensen werden weer opgepikt en er werden mooie 
wensen vervuld met emotie. Wat is het toch mooi om mensen die het zo nodig hebben eens 
als een VIP in de watten te leggen. Daar doen we het allemaal voor. Daarnaast werden 
diverse fondsenwervende acties uitgevoerd om het organiseren van evenementen en het 
vervullen van hartenwensen mogelijk te maken. 
 
Om de communicatie nog beter te waarborgen en iedereen zo goed mogelijk op de hoogte 
te houden verscheen in maart de eerste digitale nieuwsbrief, in eerste instantie voor de 
vrijwilligers maar later zal de algemene digitale nieuwsbrief ook verschijnen. Tevens werd 
een prachtige, nieuwe flyer ontworpen.   
 
Waar we natuurlijk supertrots op zijn is het behalen van het CBF-certificaat voor goede 
doelen. De kroon op onze betrouwbaarheid. Het heeft veel energie gekost maar we hebben 
het behaald. 
 
Namens onze VIP’s wil ik iedereen ontzettend bedanken die dit, op welke manier dan ook, 
mede mogelijk heeft gemaakt. Gezien de ontwikkelingen en het steeds bekender worden 
van Wensstichting SHAMAJO zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet en wordt het 
duidelijk dat we echt zorgen voor meer kleur in het leven van onze VIP’s. Wij maken het 
verschil tussen leven en kwaliteit van leven. 
 
Jan Kregting 

Voorzitter Jan Kregting 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
In het kalenderjaar 2016 bestond Wensstichting SHAMAJO alweer 12,5 jaar. We bouwen 
alsmaar verder aan onze droom: “Laat meervoudig gehandicapten onbeperkt genieten”.  
 
De betere communicatie en aandacht voor de vrijwilligers heeft ook in 2016 zijn vruchten 
afgeworpen. De groep vrijwilligers blijft gestaag groeien en een groter percentage van onze 
vrijwilligers meldt zich aan voor de evenementen. Er is duidelijk sprake van meer 
betrokkenheid en commitment. 
 
Door deze groei hebben wij in 2016 twee belangrijke teams kunnen samenstellen, namelijk 
een wensteam en een kernteam.  
 

 Het wensteam bestaat uit een aantal enthousiaste wensvervullers die zich actief 
bezighouden met het doornemen en realiseren van de wensaanvragen.  

 Het kernteam is opgericht om gezamenlijk de toekomstplannen en het beleid van 
SHAMAJO uit te stippelen. Het team komt structureel (1 keer in de twee maanden) 
bij elkaar om de hoofdlijnen te bespreken rondom de volgende vijf 
aandachtsgebieden: Fondsenwerving, Evenementen, Financiële Administratie, 
Communicatie en Vrijwilligers. 

 
Ook het aantal fondsenwervende activiteiten is toegenomen, zoals het uitzetten van 
emballagebakken bij supermarkten en het organiseren van een collecte.  
 
Door de betere exposure, onder meer door onze website en groei op social media, worden 
we vaker benaderd door instellingen en bedrijven die voor ons fondsenwervende acties 
willen organiseren. In 2016 waren dit onder andere een hardloopwedstrijd en ijsverkoop.  
 
Meer vrijwilligers krijgen een specifieke rol toegewezen, afhankelijk van hun wensen en 
capaciteiten. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om te focussen op het ontwikkelen van 
nieuwe en het uitbouwen van bestaande initiatieven en relaties.  
 

1.1  Activiteiten 2016 
 
In 2016 heeft Wensstichting SHAMAJO de volgende activiteiten georganiseerd:  
 

 Fair Ermelo (mei); 

 Fair Ede (juni); 

 Cruise (juni); 

 Fair Rosmalen (september); 

 Het Sinterklaasfeest (december); 

 Hartenwensen. 
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1.2  Evenementen 
 

De SHAMAJO-Fairs worden georganiseerd in goede samenwerking met de instellingen op 
wiens terreinen de Fairs plaatsvinden. Wij staan op verschillende plaatsen in Nederland. 
Zodoende bereiken wij een groter deel van onze doelgroep, omdat zij niet zover hoeven te 
reizen. De bedoeling is om de VIP's onbezorgd, in alle rust en in eigen tempo, omringd door 
liefde, warmte en ook veiligheid, te laten genieten van een voor gezonde mensen normaal 
en weinig besproken evenement. Voor hen is dit heel speciaal, zij zien er verlangend naar uit 
en kijken er heel lang op terug. De attracties op de Fairs worden daar waar mogelijk 
aangepast, zodat iedereen op zijn eigen manier kan genieten. Het blijkt dat veel deelnemers 
nog nooit naar een reguliere kermis zijn geweest. Als je dan de blijdschap ziet van deze 
mensen die met weinig of niets al blij zijn, dan besef je dat er nog meer van deze Fairs 
moeten worden georganiseerd. 

Deze mensen, althans een heel groot deel van de doelgroep, maken weinig leuke dingen 
mee en zeker geen evenementen waarbij zij de VIP's zijn. Sterker nog, voor de vorige door 
SHAMAJO georganiseerde Fairs waren zij nog nooit op een kermis geweest. Want zo 
makkelijk is het niet om deze mensen zonder al te veel oponthoud in een attractie te krijgen. 
Nu loopt er niemand te dreinen omdat het niet snel genoeg gaat. Bij onze Fairs kunnen zij op 
hun eigen tempo in de aangepaste attracties. Het is daarom van het grootste belang dat dit 
structurele gebeurtenissen worden.  
 

1.3  Hartenwensen 
 
Wensstichting SHAMAJO wil bij zoveel mogelijk meervoudig gehandicapten meer kleur in 
hun leven brengen. Dit doen we onder andere door hartenwensen te vervullen. Een 
hartenwens is iets wat een VIP heel erg graag wil, maar wat zijn ouders of verzorgers helaas 
niet kunnen realiseren. Tijdens deze dag wordt de VIP in het zonnetje gezet en wordt het 
een belevenis om nooit te vergeten. Dit jaar hebben wij twee hartenwensen vervuld. VIP 
Bente ontmoette haar grote idool Dirk Scheele en voor VIP Jessamy regelden we een meet 
and greet met Willeke Alberti. 
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1.4  Ambassadeur 
 
Wij zijn onze ambassadeur Danny Smoorenburg dankbaar voor alle optredens die hij voor 
ons verzorgde op de evenementen. Onvermoeibaar vertoont hij zijn kunnen en verrast hij 
mensen met zijn stemgeluid. 
 

   
 

1.5  Fondsenwerving 
 
Ook is een aantal fondsenwervende acties georganiseerd door derden waarvan de 
opbrengst ten goede kwam aan Wensstichting SHAMAJO. Dat waren onder andere: 
 

 Wensstichting SHAMAJO goede doel van de Rossrun (3 april 2016);  

 Beklimming Col de la Colombière (juli 2016); 

 Vierdaagse Sponsorloop Nijmegen (juli 2016). 
 
Verder werpen het plaatsen van emballagebakken in supermarkten en donatiebakken in 
winkels steeds meer hun vruchten af.  

Ambassadeur Danny Smoorenburg tijdens de SHAMAJO-Cruise en de SHAMAJO-Fair in Rosmalen 
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2.  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 budgetten 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. Dat 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. 
 

2.1  Activiteiten 2017 
 

Voor 2017 staan er diverse evenementen gepland. Zo zijn er de Fairs Ermelo en Ede in mei 
gepland die wij in samenwerking met ’s Heeren Loo organiseren. In juni organiseren wij de 
SHAMAJO-Cruise en in november het sinterklaasfeest in het Sinterklaashof in Nuenen.  
 
Op de Fairs verwachten wij ruim 750 VIP’s verspreid over twee dagen. Bij de Cruise 
verwachten we 300 deelnemers inclusief begeleiders. Dagelijks krijgen we per evenement 
hulp van zo’n 25 tot 30 vrijwilligers.  
 
Verder vervullen wij een aantal wensvervullingen en staan er diverse fondsenwervende 
activiteiten op het programma. 
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3.  Organisatie 
 

3.1  Bestuur 
 

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.  

 
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 toezicht houden 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.  
 
Penningmeester Hans van Hulsel treedt per 1 januari 2017 af volgens het rooster van 
aftreden en zal zich niet verkiesbaar stellen.   
 

3.2  Vrijwilligers 
 
Het positieve resultaat voor wat betreft de verminderde afhankelijkheid van enkele 
sleutelvrijwilligers en de groei en ontwikkeling van het vrijwilligersbestand sterkt ons in het 
voortzetten van het ingezette beleid. De term professionalisering is ons enigszins vreemd 
maar we merken wel dat een zakelijke houding zijn vruchten afwerpt. Ook als het gaat om 
het krijgen van commitment van instellingen die ons uitnodigen om een Fair te organiseren, 
helpt het hen om vooraf de benodigde middelen te verwerven.  
 
Een aantal vrijwilligers krijgt een vergoeding die boven de normale vrijwilligersvergoeding 
ligt. Hierover zijn afzonderlijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een overeenkomst. 
Wensstichting SHAMAJO heeft hiervoor gekozen om de continuïteit te waarborgen en de 
werkdruk die de steeds verdergaande professionalisering met zich meebrengt te 
compenseren.  
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3.3  Contactgegevens 
  
Postbus 51 
5330 AB KERKDRIEL 
 
E. communicatie@shamajo.nl 
T. 06 – 53 74 05  29 
 
KvK-nummer 11057937  
Fiscaalnummer: 8168.09.203 
 

 http://shamajo.nl/ 
 

 https://www.facebook.com/Shamajo.nl/ 
 

 https://twitter.com/Shamajo_nl 
 
 
 

 

Wensstichting SHAMAJO is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst 
aangemerkt als een ANBI instelling. Hierdoor zijn de giften vrijgesteld van 
belasting. 
 

 
 

 
Met trots kunnen wij vermelden dat wij sinds 1 februari 2016 zijn 
aangemerkt als erkend goed doel door het CBF. Dit houdt in dat 
Wensstichting SHAMAJO voldoet aan alle strenge eisen van 
betrouwbaarheid en dat mensen er zeker van kunnen zijn dat hun donaties 
worden besteed conform de doelstelling. 
 

 
 
 

  

mailto:communicatie@shamajo.nl
http://shamajo.nl/
https://www.facebook.com/Shamajo.nl/
https://twitter.com/Shamajo_nl
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4.  Bijlagen 
 

 Financieel Jaarverslag 2016; 

 Begroting 2017. 
 
Het Jaarverslag vindt u ook op onze website onder het kopje ‘Over SHAMAJO’. Wensstichting 
SHAMAJO heeft de begroting voor 2017 opgesteld met het oog op de te verwachten 
evenementen en de te vervullen hartenwensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Wensstichting	  SHAMAJO

Balans	  per	  31	  december	  2016
31	  december	  2016 31	  december	  2015
€ € € €

ACTIVA

Vaste	  Activa

Immateriële	  vaste	  activa 2.783€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.679€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Materiële	  vaste	  activa 5.293€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.686€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Financiële	  vaste	  activa

8.076€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6.365€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Vlottende	  activa

Voorraden 9.855€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9.966€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vorderingen	  en	  overlopende	  activa 4.244€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15.330€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Liquide	  middelen 24.044€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12.665€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

38.143€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   37.961€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Totaal	  debetzijde 46.219€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   44.326€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PASSIVA

Reserves	  en	  fondsen
Overige	  reserves 43.407€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   41.774€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

43.407€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   41.774€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Kortlopende	  schulden 2.812€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.552€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

46.219€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   44.326€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Wensstichting	  SHAMAJO

Staat	  van	  baten	  en	  lasten
Boekjaar	  2016 Boekjaar	  2015

Baten
Baten	  uit	  eigen	  fondsenwerving 65.204€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34.942€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Baten	  uit	  gezamenlijke	  acties -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Baten	  uit	  acties	  derden 12.403€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.995€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Subsidies	  van	  overheden -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rente	  baten 47€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   420€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Overige	  baten -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Som	  der	  baten 77.654€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50.357€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lasten
Besteed	  aan	  doelstellingen
Evenementen 56.701€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48.721€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Wensvervulling 548€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   637€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

57.249€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   49.358€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Werving	  baten 	  
Kosten	  eigen	  fondsenwerving -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.387€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kosten	  gezamenlijke	  acties -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kosten	  acties	  derden -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kosten	  verkrijging	  subsidies	  overheden -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kosten	  van	  beleggingen 228€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   332€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

228€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Beheer	  en	  administratiekosten
Kosten	  beheer	  en	  administratie 18.544€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23.035€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Som	  der	  lasten 76.021€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   78.112€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Saldo	  van	  baten	  en	  lasten 1.633€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐27.755€	  	  	  	  	  	  	  	  	  







Wensstichting Shamajo
BEGROTING BOEKJAAR 2017

Ontvangsten: Bedrag: in %:

Baten uit acties derden 45.500€    42,4%

Baten eigen fondsenwerving 61.800€    57,6%

Subsidies overheden -€               0,0%

Diversen -€               0,0%

107.300€  100,0%

Uitgaven:

Grote evenementen w.o. kermissen 38.000€    35,4%

Kleine evenementen w.o. cruise 8.300€       7,7%

Benefietconcert 30.000€    28,0%

Wensvervulling 5.000€       4,7%

81.300€    75,8%

26.000€    24,2%

Overige kosten 23.400€    21,8%

2.600€       2,4%

Afschrijvingen 2.600€       2,4%

Positief saldo -€               0,0%

Planning grote evenementen

Kermis 's-Heerenloo te Wekerom/Ede

Kermis 's-Heerenloo te Ermelo

Kleine evenementen

Cruise Kerkdriel - Heusden v.v.

Sinterklaas, Nuenen

Benefietconcert

Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Wensvervulling

Planning 10 wensvervullingen

De begroting is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van

vrijdag 16 december 2016.

22-12-2016


