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Inleiding 

 

Voor de aanvraag van de ANBI-status moest er een actueel activiteitenrapport komen. Dit 

rapport verslaat de periode vanaf de oprichting op 30 juni 2016 tot en met 17 februari 2017. 

Aan het einde van elk jaar zal er een nieuw rapport verschijnen met een verslag van de 

ondernomen activiteiten. Niet alleen zal er ingegaan worden op de door ons georganiseerde 

activiteiten en ondernomen acties, maar ook op de door anderen georganiseerde activiteiten 

en acties. 
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Interne activiteiten 

 

Actiepunten 
Na de oprichting van de Stichting WensAmbulance Utrecht zijn er diverse acties 
ondernomen. Hieronder een opsomming van deze acties: 
  

- Bedenken en laten ontwerpen van de logo’s 
- Andere WensAmbulances met dezelfde idealen bezoeken en laten informeren 
- Opstellen beleidsplan 
- Visitekaartjes laten drukken 
- Facebookpagina opzetten 
- Website bouwen en vullen met content 
- Facebook berichten plaatsen 
- Vergaderingen beleggen en houden 
- Vergaderschema opstellen (nog niet afgerond) 
- Vacatureteksten vrijwilligers opstellen (nog niet afgerond) 
- Netwerkmeetings uitzoeken en bezoeken (nog niet afgerond) 

 
 
Ondernomen activiteiten 
Twee vrijwilligers ondersteunen het bestuur door diverse activiteiten waar te nemen. Zo 

hebben zij op diverse rommelmarkten gestaan om gedoneerde 2ehandsspullen te verkopen, 

hebben zij op de facebookpagina een verkoophoek fotoalbum geplaatst, een marktplaats 

account aangemaakt en advertenties geplaatst en zijn zij momenteel bezig met 

inventariseren van andere mogelijkheden tot fondsenwerving.  

Ook halen zij diverse 2e hands goederen op, die aangeboden zijn aan de Stichting 

WensAmbulance Utrecht om te verkopen op de rommelmarkten.  

Binnenkort begint er een inzamelingsactie van emballagebonnen bij Albert Heijn om geld in 

te zamelen voor de Stichting. 
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Externe Activiteiten 

 

 
Ondernomen activiteiten 

In antwoord op een bericht op facebook, hebben diverse mensen contact opgenomen met 

ons. Zij hadden diverse spullen (nieuw en tweedehands) die wij mochten komen ophalen 

voor de verkoop.  

 

Ook zijn er mensen geweest die spontaan hun eigen inzamelingsactie begonnen zijn. 

Momenteel zijn zij nog bezig met de verkoop van hun spullen ten behoeve van de Stichting 

WensAmbulance Utrecht. 

 

We hebben ook een bericht mogen ontvangen van een mevrouw die, op de basisschool 

waar zij lesgeeft, een charity dinner organiseert. Zij heeft ons laten weten dat wij het goede 

doel van deze avond zijn en heeft ons uitgenodigd om aanwezig te zijn.  


