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Beleidsplan SBWT 
 
Stiching tot bevordering van Welzijn door Techniek maakt welzijns bevorderende 
technisch hulpmiddelen voor hulpbehoevenden. 

 

Wij zijn een groep vrijwilligers en maken op volledige non-profit basis technische 
hulpmiddelen.  
 
De stiching is ontstaan door een succesvol vrijwilligers project waarin we met een 
groep vrijwilligers 45 oude PTT telefoons hebben omgebouwd tot simpele jukebox 
met muziek uit de jeugd van mensen die momenteel op leeftijd en dementie hebben.  

 

 
 

Wij zijn ingeschreven bij de KvK het nummer is 75996499 RSIN 860472437 

Bestuursleden en hun functie: 

Voorzitter Herbert van Til 
Secretaris Peter Fidder 
Penningmeester Niek van Weeghel 

 
Vestigingsadres: 
SBWT 
p/a Bredeweg 13 
8077 RC  Hulshorst  
KvK: 75996499 
E-mail : Info@sbwt.nl 
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Hoe werven wij geld: 
 
Wij proberen bedrijven te benaderen om gelden en/of middelen te werven. Dit doen 
wij soms schriftelijk, soms telefonisch, soms persoonlijk. Hier zet ten minste 1 van 
onze bestuursleden en 1 vrijwilliger zich fanatiek voor in. 

 

Persoonlijke giften ontvangen wij ook met enige regelmaat op de bankrekening. 
 
Daarnaast verkopen we de hulpmiddelen om  inversteringen te kunnen doen voor de 
ontwikkeling  van nieuwe initiatieven.

mailto:Info@sbwt.nl


Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek  
p/a Bredeweg 13 

8077 RC  Hulshorst  
 

KvK: 759964999 
E-mail: Info@sbwt.nl 

 

 

Beheer van het vermogen van de stichting 
 
 
De penningmeester bezit de kas, houdt ook alle inkomsten en uitgaven bij. Maar ook 
een overzicht van alle doaties. Dat wil zeggen dat het totale vermogensoverzicht is 
te vinden bij de penningmeester. 
 
De vooraad onderdelen en technische middelen voor het vervaardigen van 
oplossingem zijn verdeeld over alle 3 de bestuursleden. 

 
Een overzicht van de financiële stand van zaken kan  ieder bestuurslid op elk 
willekeurig moment inzien bij de penninmeester. Uitgaven worden altijd vooraf 
overlegd binnen het bestuur. 

 
Verder zal er jaarlijks na het opmaken van het financieel jaaroverzicht kascontrole 
gehouden worden door de bestuursleden samen met 1 vrijwilliger. 

 

mailto:Info@sbwt.nl


Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek  
p/a Bredeweg 13 

8077 RC  Hulshorst  
 

KvK: 759964999 
E-mail: Info@sbwt.nl 

 

 

 

Hoe besteden wij ons vermogen. 
 
De SBWT is opgericht op 2 oktober 2019. 
Op dit moment hebben we nog geen inzicht in het inkomsten en uitgavenpatroon. 
 
Naar verwachting kopen we in het eerste boekjaar voor ongeveer minde dan €2000,- aan 
electronische onderdelen in om Wonderfoons voor geinteresseerden te kunnen bouwen en aan 
hen te kunnen verkopen. Inkomsten zijn afhankelijk van het aantal PTT telelfoons die we kunnen 
bemachtigen en het aantal Wonderfoons dat we uiteindelijk kunnen leveren. 

 
 
 

Beginbalans Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek 
 

Debet   Credit   

Datum omschrijving bedrag datum omschrijving Bedrag 

02-10-19 Saldo kas €0,00   € 0 

 Saldo  € 0    

 Inventaris € 0    

 Voorraad 
voor taarten 

€ 0    

      

 Totaal € 0  Totaal € 0 
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Prognose en groei 
 
Op dit moment is De SBWT zich aan het focussen op de enorme vraag naar de 
Wonderfoon. Zodra aan het grootste deel van de behoefte voldaan is gaan we op 
zoek naar nieuwe welzijns bevorderende technische oplossingen die inzetbaar zijn 
voor een brede doelgroep. Eerst contacten met zorgstellingen zoals  s’Heerenloo zijn 
inmiddels gelegd om te kijken of een samenwerking  tot de mogelijkheden behoord.
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Opheffing stichting 
 
Mocht de stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek onverhoopt opgeheven 
worden dat hebben wij in de notariële akte laten vast stellen waar ons vermogen 
naar toe zal gaan. Namelijk: 

 

Bij opheffing van de Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek zal er een 
liquidatiesaldo worden vastgesteld. Als dit saldo positief is zal het worden besteed ten 
behoeven van een algemeen nu beoogde instelling- met een soortgelijke doelstelling. 
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