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Voorwoord 

Beste Vrienden van Make-A-Wish,

Daar waar we kunnen terugblikken op een mooi jaar 2019, en we het jaar 2020 gestart 
zijn met heel mooie plannen en perspectieven is de realiteit anders uitgedraaid.

Het jaar 2019 is op zowat alle vlakken een goed en vruchtbaar jaar geweest.
Onze coördinatoren, kernverantwoordelijken en alle vrijwilligers zijn er opnieuw in 
geslaagd om een hele reeks mooie wensen te vervullen. In vergelijking met 2018 
hebben we zelfs meer wensen kunnen vervullen.

Ook onze wenskosten hebben we dankzij de inzet van iedereen onder controle kunnen 
houden, maar hebben we toch niet aan de kwaliteit van de wensvervulling zelf moeten 
inboeten.

Financieel gezien hebben we opnieuw een jaar kunnen afsluiten met een overschot, 
dankzij giften, sponsors en legaten, maar ook en niet in het minste dankzij alle 
inspanningen grote en kleine van onze vrijwilligers.

De secretariaatswerking verloopt vlot.
Maria (Limburg) en Annitta (Antwerpen) hebben beslist om te stoppen als 
kernverantwoordelijke. Bij deze wil ik hen, net zoals Bernadette (Vlaams-Brabant), 
nogmaals bedanken voor alle inspanningen die zij gedaan hebben en voor de bijdrage 
die zij hebben geleverd aan Make-A-Wish. Maar daarmee verwelkomen we ook nieuwe 
kernverantwoordelijken, die een nieuw elan zullen kunnen geven aan hun respectieve 
kernen.

Het lopende jaar biedt daarentegen heel wat onverwachte uitdagingen. Gelukkig 
hebben we een gezonde organisatie. Maar het budget dat we voor 2020 hebben 
opgesteld is ondertussen achterhaald. De huidige situatie zal zeker een belangrijke 
impact hebben, niet alleen op het lopende jaar, maar ook op de volgende jaren.

Door de pandemie, de lockdown en de opeenvolgende maatregelen zijn we verplicht 
geworden om onze kernactiviteiten op te schorten.
Ons doelpubliek, onze wenskinderen, horen bij de meest kwetsbare groep. Wij als 
Make-a-Wish kunnen het ons dan ook op geen enkele manier veroorloven om hen of 
hun omgeving te besmetten.

Als gevolg hiervan zijn het aantal wensvervullingen vanaf het begin van deze pandemie 
tot het strikte minimum beperkt, en worden geen fysische contacten meer gelegd met 
de wenskinderen. Als gevolg hiervan hebben we het geplande jubileum droomfeest 
moeten afgelasten, na alle inspanningen en voorbereidingen.

Maar onze organisatie is flexibel, en ik ben ervan overtuigd dat we deze bijzondere 
periode te boven zullen komen, en weer met volle overtuiging en gedrevenheid er alles 
zullen aan doen om de wensen te vervullen van zieke kinderen.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst.
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Maar onze organisatie is flexibel, en ik ben ervan overtuigd dat we deze bijzondere 
periode te boven zullen komen, en weer met volle overtuiging en gedrevenheid er alles 
zullen aan doen om de wensen te vervullen van zieke kinderen.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Leo Peeters 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Ruben (10), 

Brandweerman 
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Make-A-Wish
® Belgium-Vlaanderen, een 

kennismaking 

Wie zijn wij? 

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen is opgesplitst in 5 regionale kernen: Antwerpen, Limburg, 

Oost- Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ongeveer 115 onbezoldigde 

vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor de verwezenlijking van onze doelstelling: de 

voorbereiding van de wensen, het bezoeken van de wenskinderen en hun families, de 

feitelijke wensvervullingen en fondsenwerving. 

Ook de vertegenwoordiging op allerlei manifestaties, promotie, administratie, … Er komt heel 

wat bij kijken. Maar met heel veel plezier, inzet en overtuiging tracht ieder van hen die 

speciale kinderdromen waar te maken. 

Wat doen wij? 

Make-A-Wish® vervult de hartenwens van kinderen die vechten tegen een 

levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en vreugde te brengen. Make-A-Wish® wil zieke 

kinderen een hart onder de riem steken, hen moed geven voor de onzekere toekomst waar ze 

voor staan door elk wenskind en zijn/haar familie een onvergetelijk moment te laten beleven 

te midden van al die zorgen, twijfels, moedeloosheid en verdriet, weg van klinieken, dokters en 

ziekenhuisbehandelingen. 

Missie 

Wij vervullen hartenwensen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een 

levensbedreigende ziekte, om hun leefwereld te verrijken met kracht, hoop en vreugde. 

Visie 
Wij willen álle kinderen die in aanmerking komen bereiken. 

Waarden 

• Kind centraal: de wens komt van het kind zelf

• Integriteit: respect t.o.v. wenskind, wensgezin en wensteam

• Inspiratie: enthousiasme, creativiteit en verbeelding

• Uitmuntendheid: steeds gaan voor verbetering

• Samenwerking: internationale samenwerking met vrijwilligers/
sponsors
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Raad van Bestuur per 31/12/2019 

• Marie-Christiane De Corswarem, erevoorzitter
• Leo Peeters, voorzitter
• Steven Schoenmaekers, vicevoorzitter
• Stefan Stremersch, penningmeester
• Filip Palmans, secretaris
• Veroni Ballet
• Davy De Vlieger
• Kristof Van Kerkhoven

Coördinatoren per 31/12/2019 

• Hilde Vander Stichele, algemeen coördinator

• Guido Willems, coördinator financiën

• Christel Vansteelandt, coördinator communicatie

• Christine Meert, coördinator wensen

• Rosanne Thierens, coördinator wensen

Liam (4), 

Kinderdiscofeest 
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Verslag van de activiteiten 2019 

Algemene toelichting 

Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van 428.485 euro. Voor het derde jaar 
op rij sluiten we het jaar af met  positief saldo. Dit positieve resultaat is toegevoegd aan de 
reserves. Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van grote financiële tegenvallers. Door deze 
reserve staan we ook sterker in de huidige moeilijke situatie die in maart 2020 begonnen is met de 
lockdown. De sanitaire crisis heeft een impact op de werking van onze organisatie, dus ook op de 
inkomsten. We trachten de kosten zoveel mogelijk onder controle te houden. De huidige situatie 
zal ook een impact hebben op de komende jaren. 

Wensen 
Begroot voor 2019 was het aantal van 165 wensen die ons € 594.000 zouden kosten. Make-A-

Wish® Belgium- Vlaanderen heeft 158 wensen uitgevoerd in 2019 (waarvan geassisteerd bij 

drie wensvervullingen van andere afdelingen). Dit is iets minder dan wat begroot werd en een 
lichte stijging ten opzichte van het jaar 2018 toen 155 wensen werden gerealiseerd (waarvan bij 2 

wensen werd geassisteerd). Voor Make-A-Wish® International rapporteren wij het aantal wensen 

op basis van categorieën. Hieronder een grafische voorstelling van de verdeling in 2019. To Have en 

To Go wensen komen net als in 2018 het meeste voor.

Myrthe (4), 

Prinses 
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Diverse realisaties 

Deelname aan Testament.be 

Mijmeren over de mogelijkheid dat je er op een dag niet meer zal zijn, is geen fijne 

gedachte. Niemand wil zomaar geleefd hebben. Iedereen hoopt dat zijn leven tot iets 

bijdraagt. Dit jaar ontvingen we vijf nalatenschappen. Deze mensen schonken na hun 

overlijden nog een moment van geluk aan onze wenskinderen. 

Fruitsnacks en de wensboomgaard 

Karel Paesmans, zaakvoerder van Fruitsnacks Bvba, heeft samen met de kinderen van Make-A-

Wish® hun wensboomgaard, waar ze dit jaar hun eigen appelboom adopteerden, geoogst. Al voor het 

vierde jaar op rij schenkt Fruitsnacks onze wenskinderen een appelboom. 

Big Mike 

In 2018 werd onze mascotte Big Mike onthuld, een reuze, mobiele 

spaarpot. Ondertussen werd er een permanente outdoor tv 

toegevoegd waarop logo's van sponsors op lokale evenementen 

kunnen vertoond worden. De inkomsten zijn gestegen door het 

toevoegen van een 'Rad van Fortuin'. Big Mike stond reeds op 

avondmarkten, opendeurdagen,... 

Ryanair 

Sinds 2019 is Make-A-Wish® Belgium (Vlaanderen en South) 

het goede doel van de scratchcard actie van Ryanair. Ryanair 

zamelt wereldwijd miljoenen in met deze actie, telkens voor 

goede doelen. Voor elk land waar Ryanair vertegenwoordig is 

associëren zij zich met een goed doel,

voor België is dat Make-A-Wish®.

Music for Life 2019 

We verkregen van de koning Boudewijn Stichting het bedrag dat al onze 

actievoerders inzamelden. Zoveel solidariteit is overweldigend! 

Big Mike 

Onze mascotte 

Sanofi

In het najaar van 2019 mochten wij de steun van Sanofi ontvangen. 
Per verkocht product van het gamma Rhina NaturActiv doneerden zij 
0,50EUR aan Make-A-Wish.®
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Bijlagen 

Financiële jaarcijfers 

MAKE-A-WISH  BELGIUM 
VLAANDEREN v.z.w. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018

VASTE ACTIVA 263.918 266.449 EIGEN VERMOGEN 2.986.924 2.558.439

Immateriële Vaste  Activa 5.302 0 Vermogen einde vorig boekjaar 2.558.439 1.344.089

Materiële Vaste Activa 258.816 266.449 Overschot (tekort) aan inkomsten 428.485 1.214.350

251.252 257.791Terreinen & Gebouwen 

Meubilair & bureelmaterieel 7.364 8.658

VLOTTENDE ACTIVA 2.749.799 2.353.787 SCHULDEN 26.793 61.797

Voorraad Handelsgoederen 42.085 27.974 Schulden op meer dan 1 jaar 0 0 

Geldbeleggingen - vastrentende effecten 475.000 775.033 Schulden op ten hoogste 1 jaar 26.793 51.560
Deposito's 475.000 775.033

Leveranciers 5.678 39.589

Liquide Middelen 2.221.391 1.550.780 Sociale schulden 21.115 11.971

Overlopende rekeningen 0 Overlopende rekeningen 0 10.237

TOTAAL DER ACTIVA 3.013.717 2.620.236 TOTAAL DER PASSIVA 3.013.717 2.620.236

Vorderingen 11.323 0

0

MakeAWish2
Doorhalen



Jaarverslag 2019 | Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen 

10 

MAKE-A-WISH  BELGIUM-VLAANDEREN v.z.w. 

Rekening der inkomsten en uitgaven per 31/12/2019
Inkomsten uit activiteiten 2019 2018

Inkomsten uit Fundraising 756.694 610.945

Giften en Sponsoring 410.597 614.616

Giften in geld 326.826 513.633
Giften in natura 83.771 100.983

Diverse inkomsten 8.469 8.385

Ontvangen subsidies 8.469 8.385

Erfenissen/legaten 873.833 

Totaal der inkomsten 1.297.973 2.107.779

Uitgaven uit activiteiten 

Kosten wensvervulling 544.779 551.371

Fund Raising activiteiten 193.232 202.756

Aankopen van handelsgoedeen 26.831 49.300
Andere kosten 166.400 153.457

Algemene en administratiekosten 121.988 131.129

Afschrijvingen 4.024 6.575

Diverse uitgaven 6.001 2.167

Totaal der uitgaven 870.023 893.998

Overschot (tekort) uit activiteiten 427.957 1.213.781

Financiële inkomsten 1.065 1.116

Financiële kosten 541 548

Netto winst / Verlies 428.485 1.214.350

122.223
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Wensvervullingen in 2019 
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