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1. Voorwoord 
 
Het jaar 2004 is het zesde jaar in het bestaan van de stichting Wings of Support. Per 31 december 
2004 heeft de stichting, naast een groot aantal sponsors, ruim 1400 donateurs.  Meer hierover 
leest u onder het Hoofdstuk Fondsenwerving.  
De activiteiten op het gebied van projecten zijn, volgens plan, wederom  aanmerkelijk uitgebreid, 
meer hierover onder het Hoofdstuk Projecten.  
Het jaar 2004 is ook op financieel gebied voorspoedig verlopen . De fondsenwerving heeft zich 
zeer goed ontwikkeld, zodat we het jaar konden afsluiten met een positief saldo.  
Het bestuur kijkt dan ook met tevredenheid naar de resultaten op alle gebied van 2004 en ziet met 
vertrouwen de toekomst tegemoet.  
In 2004 zijn, wegens gebrek aan menskracht, nog geen vorderingen gemaakt met de aanvraag van 
het Keurmerk CBF, nadat de stichting jare nlang met trots de “Verklaring van geen bezwaar” van het 
CBF in haar uitingen naar buiten kon gebruiken.  
Het bestuur dankt tenslotte niet in de laatste plaats alle commissieleden en andere enthousiaste 
vrijwilligers voor hun belangeloze inzet .  
 
2. Organisatie 
 
2.a Algemeen 
 
Het verder structureren van de organisatie, met name in de diverse commissies van de stichting, is 
in 2004 verder ter hand genomen. Er resten voor 2005 nog een aantal aanpassingen in 
bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement.  
In het kader van een studieproject is een studente Personeel en Arbeid van de Hogeschool van 
Amsterdam in 2003 gestart met een onderzoek hoe de (overleg)structuur binnen de stichting 
efficienter en constructiever vorm gegeven kan worden. Dit onderzoek duurde in 2004  voort. 
In het kader van verdergaande automatisering is in 2004, naast een professionalisering van de 
Website (www.wingsofsupport.org ) en het daarbij behorende Forum, tevens verder gewerkt aan de 
Wings of Support-Officesite. Op deze Office-site kunnen vrijwilligers inloggen om gebruik te 
maken van de centrale database, met informatie over o.a. donateurs en sponsors, over projecten 
en over financien.  
Onder punt 2.e treft u het organogram van de stichting aan.  
 
2.b Doelstelling en beleid 
 
De stichting heeft ten doel gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen, zonder 
onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging, wereldwijd, in met name ontwikkelingslanden 
te geven om een duurzame verbetering v an de kwaliteit van het leven van deze kinderen in hun 
eigen woonomgeving te bewerkstelligen.  
Het beleid van stichting is vanzelfsprekend hierop gericht geweest. Er zijn in 2004 dan ook weer 
een groot aantal projecten uitgevoerd, die omschreven staan onde r het Hoofdstuk Projecten.  

www.wingsofsupport.org
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2.c CBF- verklaring van geen bezwaar  
 
Wings of Support verkreeg in 2001 de “Verklaring van geen bezwaar” van het Centraal Bureau 
Fondsenverwerving. Door dit “keurmerk” verplicht de stichting zich te houden aan strenge 
richtlijnen met betrekking tot beleid, fondsenwerving, voorlichting, middelen, besteding en 
verslaggeving. Voor de achterban betekent dit een duidelijke waarborg voor een verantwoorde 
fondsenwerving en –besteding. 
In 2003 heeft het bestuur het besluit genomen het off iciele Keurmerk CBF aan te vragen. De 
omvangrijke procedure hiertoe is eind 2003 gestart en zal in 2005 afgerond zijn.  
 
2.d Financiën 
 
De stichting verkrijgt haar fondsen uit donaties van KLM -medewerkers, particuliere donaties, 
giften en sponsorbijdragen.  De financiële gang van zaken binnen de stichting wordt vanaf 2001 
gecontroleerd door accountantskantoor Alfa Registeraccountants te Nijkerk. De jaarrekening 2004 
treft u verderop in dit jaarverslag aan. Het voeren van de boekhouding wordt sinds 1 januari 2004 
tot tevredenheid van alle betrokken partijen door Docspro te Alphen a.d. Rijn gesponsord.  
 
2.e Bestuur 
 
In april 2004 heeft Voorzitter en mede -oprichter van Wings of Support, M. den Dulk, de 
voorzittershamer doorgegeven aan zijn opvolger, A. Hoedemake r. Op hetzelfde moment is hij 
vanwege zijn inzet voor de stichting tot Ere -Voorzitter voor het leven benoemd.  
Vanaf april 2004 is het Bestuur als volgt samengesteld :  
 
Voorzitter    :  A.T.M. Hoedemaker 
 
Secretaris/plv Voorzitter   :  J.W. Goudriaan 
 
Penningmeester    :  E.J.J.A. van Halder 
 
Bestuurslid projecten   :  R. van Wagtendonk 
 
Bestuurslid communicatie   :  J. ten Velde 
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3. Projecten  
 
Onder verwijzing naar het doel van de stichting, zoals omschreven  in de statuten, zijn kosten van 
projecten de belangrijkste uitgaven van Wings of Support.  
De commissie projecten is dit jaar, volgens plan, voortvarend te werk gegaan, waardoor wederom 
een zeer groot aantal projecten is goedgekeurd en uitgevoerd. Enkele w achten nog op voltooiing.  
 
In 2004 zijn de volgende projecten goedgekeurd, gestart en financieel afgerond:  
 
- Mexico City, Mexico, Pro Ninos (verbouwing sanitair) (MX -004); 
- Delhi, India, Crime Home Children ((lopende kosten) (IN -020); 
- Mumbai, India, Saathi ( lopende kosten) (IN-022); 
- Delhi, India, Tamasha Road Show (lopende kosten) (IN -021); 
- Zuid-Afrika, Youth Interfacing Program (ZA -012); 
- Nairobi, Kenya, UNIP (lopende kosten) (KE -024); 
- Nairobi, Kenya, Tamalaje (inventaris) (KE -025); 
- Sao Paolo, Brazilie, Sitio Agar (AIDS-protectie) (BR-007); 
- Boekarest, Roemenie, San Martin (aanschaf bus) (RO -009); 
- Paramaribo, Suriname, Renovatie toiletten (SN -009); 
- Sao Paolo, Brazilie, Extrema (aanscahf schoenen) (BR -008) ; 
- Johannesburg, Zuid-Afrika, Shelter Ministries (bouw sc hool) (ZA-014); 
- Brazilie, Casa Amsterdao, (koop kinderboeken) (BR -009); 
- Accra, Ghana, UPCO, (lopende kosten) (GH -011); 
- Accra, Ghana, UPCO, (opknap school) (GH -012); 
- Boekarest, Roemenie, Orasul (inventaris) (RO -010); 
- Boekarest, Roemenie, Pinocchio (bestek) (RO-011); 
- Johannesburg, Zuid-Afrika, Topsy (lopende kosten) (ZA -008); 
- Kaapstad, Zuid-Afrika, School of Hope (inventaris) (ZA -015); 
- Kaapstad, Zuid-Afrika, Dance for All (aanschaf bus) (ZA -016); 
- Kenya, Bushcamp (safari kinderen) (KE -027); 
- Johannesburg, Zuid-Afrika, Elso-CWD (creches) (ZA -021) (NB: ICCO heeft hier 13305 Euro aan 

bijgedragen);  
- Paramaribo, Suriname, Otrobon (aankoop boot) (SN -010); 
- Zuid-Afrika, Lethabo (inboedel weeshuis)) (ZA -018); 
- Zuid-Afrika, Changing Lifes Ministries (kindertehuis) (ZA -020); 
- Accra, Ghana, Great Liberty School (verbouwing) (GH -015); 
- Accra, Ghana, St. Martin (verbouwing) (GH -016); 
- Delhi, India, Sahara Center (schooluniformen) (IN -027); 
- Kaapstad, Zuid-Afrika, Outreach (sportactiviteiten) (ZA -022); 
- Sao Paolo, Brazilie, Casa Amste rdao (creche) (BR-011); 
- Accra, Ghana, Kom Clinic (renovatie kraamkliniek) (GH -009); 
- Budapest, Roemenie, City of Hope (waterput) (RO -012. 
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In 2004 zijn de volgende projecten gestart, maar nog niet afgerond :  
 
- Delhi, India,  Tamasha Roadshow (lopende kosten) (IN-024); 
- Nairobi, Kenya,  Mbara (verbouwing) (KE -026); 
- Beijing, China, Sunshine (opzetten bibliotheek) (CN -002); 
- Dar es Salaam, Tanzania, Gezaulole (meubilair) (TZ -013); 
- Dar es Salaam, Tanzania, Dogodogo, (zaagmachine) (TZ -011); 
- Duala, Cameroon, St. Padre  Pio (babyvoeding) (CM-001); 
- Delhi, India, Crime Home Children (lopende kosten) (IN -025); 
- Accra, Ghana, WE-CHS (lesmateriaal) (GH-014); 
- Sao Paolo, Brazilie, Recanto (bouw meisjeshuis) (BR -010); 
- Mumbai, India, Saathi (lopende kosten) (IN -026); 
- Kaapstad, Zuid-Afrika, School of Destiny (schooluitrusting) (ZA -023); 
- Nairobi, Kenya, UNIP (lopende kosten) (KE -034); 
- Beijing, China, Chang Meng (aanschaf equipment) (CN -003) 
 
Het project ZA-010 (Mabalone) in Johannesburg, Zuid -Afrika (bouw daycarecenter), goedgekeurd 
in 2003, loopt nog steeds.  
  
In oktober 2004 is voor de vierde keer “Bushcamp” georganiseerd in Kenya. Dit keer zijn wederom 
drie groepen weeskinderen uitgenodigd om een aantal dagen in hun eigen land in een Nationaal 
Park te kamperen en op safari te gaan.  
De stichting ontving ter dekking van de kosten een donatie van het Aidsfonds Nederland.  
Begeleiding van deze kampen is geheel in handen van bestuursleden, commissieleden en 
vrijwilligers van Wings of Support.  
 
Nadere informatie en de voortgang van alle bo vengenoemde projecten is beschikbaar via de 
Website www.wingsofsupport.org.  
 
4. Fondsenwerving en communicatie  
 
Het is verheugend te melden dat het aantal éénmalige acties (golftoernooien, schoolacties en 
dergelijke) ook in 2004 stand heeft gehouden. Door de grotere naamsbekendheid is het voor de 
stichting makkelijker geworden om de huidige sponsors aan haar te binden en nieuwe sponsors te 
verwerven.  
Het aantal eenmalige (aanzienlijke) stortingen nam in 2004 fors toe, vaak enkel en alleen door 
“word of mouth”. 
Doordat de stichting zeer lage overheadkosten heeft, is in 2004 van iedere 100 eurocent iets meer 
dan 96 eurocent besteed aan de doelstellingen.  
 

www.wingsofsupport.org
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Betreffende communicatie ligt de nadruk steeds meer op digitale informatieverstrekking, naast het 
regulier uitbrengen van de “Woswijs”. Dit magazine wordt in ruime mate verspreid ook buiten de 
groep van medewerkers, donateurs en sponsors.  
Het blijkt toch dat persoonlijke kontakten de basis zijn van de fondsenwerving van de stichting.  
  
5. Toelichting op de jaarrekening 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende instellingen gevolgd.  
 
Toelichting bij Baten:  De binnengekomen donaties en sponsorbijdragen wijken in positieve zin af 
van de prognose van het bestuur in de begroting voor 2004.  
Zoals al eerder gemeld zijn er overal in Nederland door derden evenementen georganiseerd 
waarvan de opbrengsten ten gunste van de stichting kwamen.  
Een groot aantal sponsors is de stichting in 2004 trouw gebleven; wederom kwamen substantiele 
bedragen binnen die het bestuur, over het algemeen, vrij kon besteden aan de diverse 
goedgekeurde projecten.  
 
Toelichting bij Lasten: De commissie projecten heeft alle zeilen bijgezet om aan de stijging van de 
begrote uitgaven voor projecten te kunnen voldoen en is daar  in grote mate ook in geslaagd.  
 
 
Toelichting bij de Balans:  
 
Activa: van de liquide middelen is ongeveer 10000 Euro benodigd voor de bedrijfsvoering; het 
overige kan direct aangewend worden in het kader van de doelstelling van de stichting.  
 
Passiva: het eigen vermogen van de stichting is in zijn geheel vrij besteedbaar.  
 
 
 
 
 
Soest, 16 juni 2005  
 
Bestuur Wings of Support  
Eugene J.J.A. van Halder, penningmeester  
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Jaarrekening 
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1.1  Balans per 31 december 200 4               
1.1  (na resultaatverwerking)                
                
                
      31-12-2004      31-12-2003
Activa €  €  €  €
                
Vlottende activa               
                
Kortlopende vorderingen      0      2.417
Liquide middelen     382.543      313.239
                
                
                

      382.543      315.656 
                
Passiva               
                
Eigen vermogen               
                
Besteedbaar vermogen  224.036      184.490    
Vastgelegd vermogen                
(Fonds activa bedrijfsvoering)  60.000      60.000    
      284.036      244.490
                
Schulden op korte termijn                
                
Projecten 66.305      64.895    
Nog te betalen namens ICCO  30.905   0  
Overige schulden en overlopende 
passiva 1.297      6.271    
      98.507      71.166
                
                

      382.543      315.656 
                
 



                                                                                                                                        

 Pagina 10

 
1.2  Staat van baten en lasten over 200 4           
      
 Actueel  Begroting  Actueel 
 2004  2004  2003 
Fondsenwerving € €  €
       
Baten uit eigen fondsenwerving       
 5   5
Donaties en giften 261.196 195.000 223.009
      
Kosten eigen fondsenwerving       
      
Uitvoeringskosten eigen organisatie  10.287 22.000 11.124
Totaal eigen fondsenwerving  10.287 22.000 11.124
      
      
Besteed aan fondsenwerving (kosten/baten) 3,9% 11,3% 5,0%
      
Beschikbaar uit fondsenwerving  250.909 173.000 211.885
      
Acties derden 1.582 0 6.663
Overige baten en lasten  8.330 5.000 6.251
Totaal beschikbaar voor doelstelling  260.821 178.000 224.799
      
Bestedingen      
      
Projecten 220.445 175.000 173.800
Uitvoeringskosten 830 2.000 1.647
Totaal besteed aan doelstelling  221.275 177.000 175.447

Exploitatieresultaat 39.546          1.000 49.352
      
      
Overschot is toegevoegd aan:       
Bestemmingsfonds 0 0 30.000
Besteedbaar vermogen  39.546 1.000 19.352

Totaal 39.546          1.000  49.352
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1.3  Toelichting algemeen  
 
 
Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kind eren, zonder 
onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging, wereldwijd, in met name 
ontwikkelingslanden te geven om een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van 
deze kinderen in hun eigen woonomgeving te bewerkstelligen.  
 
 
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  
 
Voor de jaarverslaggeving wordt de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 
gevolgd.  
 
 
Waardering van activa en passiva  
 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd te gen nominale waarde.  
  
De waarderingen van de activa en de passiva, opbrengsten en kosten geschieden op basis van 
historische kostprijzen.  
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling  
 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben , uitgaande 
van historische kosten.  
 
Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de 
gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.  
 
 
Verdeling uitvoeringskosten  
 
De kosten van de eigen organisatie worden beschouwd als uitvo eringskosten eigen 
fondsenwerving. 
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1.4  Toelichting op de balans per 31 december 200 4     
     
     
Vlottende activa    
 31-12-2004  31-12-2003
Kortlopende vorderingen  €  €
        
Diversen 0  2.417
  0  2.417
        
Liquide middelen     
     
Postbank N.V. 117.979  56.988
ASR 264.564  256.251
 382.543  313.239
     
Passiva     
     
Eigen vermogen     
 2004  2003
Besteedbaar vermogen  €  €
        
Saldo per 1 januari 184.490  165.138
Bij: resultaat boekjaar 39.546  19.352
Saldo 31 december 224.036  184.490
        
Vastgelegd vermogen (Fonds activa bedrijfsvoering)        
        
Saldo per 1 januari  60.000  30.000
Bij: resultaat boekjaar  0  30.000
Saldo 31 december  60.000  60.000
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  31-12-2004  31-12-2003
Kortlopende schulden  €  €
        
Projecten 66.305  64.895
Nog te betalen namens ICCO  30.905 0
Overlopende passiva 1.297  6.271
  98.507  71.166
        
Projecten       
        
Projecten 2004:        
SN007/8,ZA-010,MX-004,IN-020,IN-022,IN-021, ZA-007B,       
ZA-012,KE-024,KE-025,BR-007, RO-009 en RO-010 66.305  64.895
        
Overlopende passiva       
        
Notariskosten 0  113
Accountantskosten 1.000  1.000
Lustrumboekje  0  5.000
Bankkosten 297  158
  1.297  6.271
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1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten over 200 4   
    
    
 2004 2003
Fondsenwerving €  €
    
Baten uit eigen fondsenwerving     
    
Donateursbijdragen 179.441 154.433
Donaties en giften 44.920 17.202
Sponsors 36.835 49.695
Cita 0 1.125
Overig 0 554
 261.196 223.009
    
Specificatie overig    
Opening bar Amsterdam 0 352
Overig 0 202
 0 554
    
Kosten eigen fondsenwerving     
    
Notariskosten 3.993 1.209
Declaraties communicatie 1.728 1.229
Overig 4.566 8.686
Totaal eigen fondsenwerving  10.287 11.124
    
Acties derden    
    
Coins for care 1.582 6.663
    
Overige baten en lasten    
    
Rente 8.330 6.251
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 2004 2003
Bestedingen € €
 
Projecten 220.445 173.800
Uitvoeringskosten projecten  830 1.647
Totaal besteed aan doelstelling  221.275 175.447
 
 
Beloning van bestuurders  
 
Behoudens vergoeding van kosten (middels declaraties) zijn aan de bestuurders als zodanig 
geen vergoedingen toegekend.  
 
 
Soest, 16 juni 2005  
 
 
Het bestuur, 
 
 
 
 
 
A.T.M. Hoedemaker  J.W. Goudriaan  E.J.J.A. van Halder 
voorzitter  secretaris  penningmeester    
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2. Overige gegevens 
 
2.1 Accountantsverklaring  
 
Opdracht 
 
Wij hebben de jaarrekening 2004 van  Stichting Wings of Support te Soest gecontroleerd. De jaarrekening 
is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid 
een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.  
 
Werkzaamheden 
 
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en 
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verk regen dat de jaarrekening geen onjuistheden 
van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. Tevens omvat een co ntrole een beoordeling van de grondslagen voor financiële 
verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die 
de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beel d van de 
jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.  
 
Oordeel 
 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen op 31 december 20 04 en van het resultaat over 2004 in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.  
 
Nijkerk, 16 juni 2005  
 
Alƒa Registeraccountants  
 
 
 
 
drs. A. van Norel  
registeraccountant
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3.1  Kostenverdeelstaat                    
                    
  Totaal   Directe   Uitvoerings-   Kosten   Uitvoerings- 
      wervings-   kosten wer-   doelstelling   kosten 
      kosten   ving       doelstelling 
  €  €   €  €  €
                    
Declaraties projecten  830   0  0  830   0
Notariskosten 3.993   0  0  0   3.993
Bestuurskosten 839   0  0  0   839
Declaraties communicatie 1.728   0  0  0   1.728
Projecten 220445   0  0  220.445   0
Diversen 3.727   0  0  0   3.727
  244.688   0  0  221.275   10.287
                    
 


