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VOOR 
GOEDE DOELEN 

1. Voorwoord 

Geachte lezer, 

Voor u l igt de jaarrekening van de Stichting Wings of Support. We hebben weer een goed jaar 

achter de rug, waarin we vele mooie projecten hebben mogen opstarten en af ronden. In totaal 

werden er 86 projecten opgestart. Helaas hebben we ook één project stop moeten zetten wegens 

aanhoudende communicat ieproblemen met de leiding van het weeshuis. Er hoefde in 2010 geen 

noodhulp te worden verleend. 

Het ui tbl i jven van werv ing van nieuw personeel in 201 O in de luchtvaartsector heeft direct invloed 

gehad op de hoeveelheid nieuwe donateurs die wi j konden verwelkomen bij de s t ich t ing. De 

sponsor ing heeft het, net als voorgaande ja ren , beter gedaan dan wi j vooraf gedacht hadden. We 

hebben wederom grote bi jdragen van onder andere de Golfmannen, Rotary Achterhoek Oost, KLM, 

Martinair, Lions Club Laren Blaricum en de KLM Dam to t Dam ontvangen. 

We hebben in 2010 een posit ief resultaat gerealiseerd van € 6 9 . 8 0 1 , waar we gepland hadden op 

nul uit te komen. Enerzijds hadden we meer inkomsten dan vooraf begroot, anderz i jds bleven de 

kosten laag en is er minder uitgegeven aan projecten dan begroot. Omdat we de reserves op het 

peil wi l len houden van begin 2010 zal het overschot in 2011 uitgegeven worden aan projecten. 

Veel dank z i jn wi j verschuldigd aan Alfa Accountants uit Ni jkerk die al jaren onze jaar rekening 

verzorgen. Dankzi j hen l igt di t prachtige document weer voor u. 

In dit jaarverslag leest u over de activiteiten van Wings of Support en de f inanciële gegevens van 

het jaar 2010 . Na publicatie van deze jaarrekening ontvangen alle donateurs en sponsoren ook nog 

ons jaaroverz icht in hun postvak. 

Wij danken alle (onbetaalde) medewerkers, vr i jwi l l igers, donateurs en sponsoren van Wings of 

Support voor hun steun en hopen in 2011 weer op hen te mogen rekenen! 

Namens bestuur en Raad van Toezicht, 

Ernst Rensink 

Voorzitter 
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2. Verantwoordingsverk lar ing 

Dit jaarverslag is opgesteld con fo rm de nieuwe 'r icht l i jn 650 ' voor fondsenwervende instel l ingen 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklar ing van het bestuur is onderdeel 

van de nieuwe r icht l i jnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit bestuursverslag is de 

verantwoordingsverklar ing integraal opgenomen. Het bestuur van Wings of Support onderschr i j f t 

de volgende drie principes: 

1. Binnen Wings of Support dient het toezicht houden duidel i jk te z i jn gescheiden van het 

besturen; 

2. Wings of Support werk t cont inu aan een opt imale besteding van middelen; 

3. Wings of Support streeft naar opt imale relaties met belanghebbenden; 

2.1 Toezicht houden en besturen 

Binnen Wings of Support is een str ikte scheiding tussen besturen cq. u i tvoer ing en toezicht 

houden. Het bestuur is belast met het besturen en leiding geven aan de st icht ing. Het beleidsplan 

alsmede de daarbij horende plannen van de commissies en de begrot ing worden aan de Raad van 

Toezicht ter goedkeur ing voorge legd. Tevens controleert de Raad van Toezicht het bestuur van 

Wings of Support in haar u i tvoer ing van het beleid. 

2.2 Optimale besteding van middelen 

Wings of Support werk t cont inu aan een opt imale besteding van middelen, door middel van: 

• Het meerjarenbeleidplan en bi jbehorende jaarplannen en begrot ingen door het bestuur en 

tevens door de Raad van Toezicht te laten goedkeuren. 

• Een audi tcommissie die de Raad van Toezicht ondersteunt bij het uitvoeren van de 

verantwoordel i jkheden op het terrein van toezicht. De audi tcommissie beoordeelt het 

financiële verslaggevingproces, het systeem van interne beheersing en beheersing van 

financiële risico's, het controleproces en het proces waarmee Wings of Support de missie en 

doelstel l ing van de st icht ing naleeft. 

• Het feit dat de st icht ing een zeer laag kostenpercentage kent voor beheer en administrat ie 

en doordat veel faci l i tei ten zoals vergaderruimte en computersystemen worden gesponsord. 

Wings of Support is cont inu op zoek naar sponsors die bereid z i jn om in natura te 

sponsoren, waardoor een zo hoog mogeli jk percentage van fondsen kan worden besteed 

aan de doelstel l ing. 

• Projectcoördinatoren komen zeer regelmatig bij de projecten die zij uitvoeren en kunnen zo 

opt imaal controleren of het geld op een verantwoorde wi jze word t besteed. 

2.3 Opt imale relaties met belanghebbenden 

Wings of Support streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden middels goede 

informat ievoorz ieningen. 

• Op de website worden alle projecten zodanig beschreven dat het duidel i jk word t wat de 

st icht ing met haar middelen doet. De informatie op de websi te wordt in twee talen 

gepubliceerd en is dus ook voor de meeste belanghebbenden in het buitenland goed te 

begri jpen. 
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• Op de website l<an men zich aanmelden voor de "nieuwsflash" en daardoor word t men per 

e-mai l op de hoogte gehouden over nieuwe projecten die worden opgestart . 

• Het kwartaalblad Woswijs geeft de donateurs en sponsoren een beeld welke projecten 

ui tgevoerd zi jn en de ontwikkel ingen die de st icht ing doormaakt . 

• Elk jaar verschi jnt het jaaroverzicht , welke verzonden word t aan alle donateurs en 

sponsoren en beschikbaar is voor iedere geïnteresseerde. Het jaaroverzicht toont beknopte 

f inanciële informat ie en toont een overzicht van alle uitgevoerde projecten in dat jaar. 

Alle publicaties zi jn te downloaden vanaf de websi te. 

Aanmerk ingen, opmerk ingen en suggesties komen binnen via het e-mai ladres: 

info@wingsofsupport .org en worden doorgestuurd naar de betreffende afdel ing. 

De afdel ing secretariaat is verantwoordel i jk voor de adequate afhandel ing van deze ber ichten. 

Eventuele klachten worden behandeld volgens de vastgestelde klachtenregel ing van Wings of 

Support. 

2.4 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) die per 1 januar i 2009 is ingesteld, vervult statutair de taak van 

toezichthouder. De RvT is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de st icht ing en 

op de algemene gang van zaken in de st icht ing en de daarmee verbonden organisatie. Tevens staat 

de RvT het bestuur met advies terz i jde. 

Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordel i jkheden op het 

terrein van toezicht is een audi tcommissie ingesteld. De audi tcommissie beoordeelt het f inanciële 

verslaggevingsproces, het systeem van interne beheersing en beheersing van f inanciële risico's, het 

controleproces en het proces waarmee Wings of Support de missie en doelstel l ing van de st icht ing 

naleeft. 

Wings of Support kent geen vast profiel voor de Raad van Toezicht, maar heeft in haar 

huishoudel i jk reglement wel het volgende vastgesteld rondom de samenstel l ing van de Raad: 

"Twee van de drie leden van de Raad van Toezicht worden benoemd uit een groeper ing of 

organisatie die door de Raad van Toezicht als belanghebbende parti j wo rd t gezien, dat wi l zeggen 

een grote mate van af f in i te i t met de luchtvaart hebben of daarin werkzaam (geweest) z i jn" . 

Gedurende 2010 vergaderde de Raad van Toezicht viermaal en alle vergaderingen werden 

bi jgewoond door het bestuur van de st icht ing. Vaste onderdelen op de agenda waren de 

kwartaalci j fers en f inanciële rapportages. De vergadering van j un i werd gebruik t om de ci j fers over 

het jaar 2009 te bespreken en goed te keuren. 

Op de eerste vergader ing van het jaar evalueert de voorz i t ter van de st icht ing de opt imale 

samenstel l ing en het funct ioneren van de Raad van Toezicht. Tevens evalueert de Raad van 

Toezicht de opt imale samenstel l ing en het funct ioneren van het bestuur. Deze evaluatie heeft in 

het eerste kwartaal 2011 plaatsgevonden en daarbij z i jn geen noemenswaardige zaken aan het 

l icht gekomen. 
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3. Wie we z i jn 

3.1 Historie 

Als personeel van een luchtvaartmaatschappi j kom je over de hele wereld en verbl i j f je in luxueuze 

hotels. Maar naast deze luxe en het maken van leuke uitstapjes word je vaak geconfronteerd met 

een hoop ellende, zoals bedelende, gehandicapte en verwaarloosde k inderen. In sommige landen is 

het k i jken u i t j e hotelraam voldoende om de ellende te zien, waarbi j vooral de kinderen het 

grootste slachtoffer zi jn van deze mensonterende en onrechtvaardige omstand igheden. Veel van 

deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde of ver t rouwen. 

Frustrerend genoeg kun je als indiv idu hier wein ig aan doen, omdat de t i j d , middelen en 

mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht Marius den Duik ertoe om een oproep te 

plaatsen in een vakblad om collega's de handen ineen te laten slaan. Een aantal collegae 

reageerden op de oproep en op 6 november 1998 was de opr icht ing van Wings of Support een feit . 

3.2 Statutair doel , missie en visie 

Het statutaire doel van de st icht ing is het verlenen van gerichte en onvoorwaardel i jke steun aan 

groeper ingen kinderen in het algemeen en die in ontwikkel ingslanden in het b i jzonder, alsmede 

het bewerkstel l igen van een duurzame verbeter ing van de kwaliteit van het leven van kinderen in 

hun eigen woonomgev ing, een en ander u i tdrukke l i jk zonder onderscheid van ras, geloof of 

pol i t ieke over tu ig ing, en voorts al het gene dat met één en ander rechtstreeks of z i jdel ings verband 

houdt of daartoe bevorderl i jk kan z i jn , alles in de ruimste zin van het woord . 

Missie 

Wings of Support steunt groepen kinderen op KLM- en /o f Mar t ina i r -bestemmingen door middel 

van het geven van financiële steun en, indien mogel i jk , praktische hulp ten behoeve van onderwi js, 

onderdak en medische verzorg ing. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan 

groepen kinderen. 

Visie 

We streven naar integri tei t en opt imale inzet van onze vri jwi l l igers en de middelen die to t onze 

beschikking staan en leggen een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de 

resultaten. Wings of Support streeft naar hoge kwali tei t tegen lage kosten. We hebben geen 

betaalde krachten en werken alleen met vr i jwi l l igers. 
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4. Organisatie 

4.1 Bestuur 

Op 31 december 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Naam & Functie in bestuur 
In bestuur sinds / 

Termi jn to t en met 

Functie / 

Nevenfuncties 

Dhr. Ernst Rensink, 

voorzitter 
2008 / 2012 First Off icer Boeing 737 KLM 

Dhr. Petros Linaras, 

secretaris 
2008 / 201 1 

Customer Support Manager 

KLM 

Dhr. Bas van Bergeijk, 

penningmeester 
2010 / 2013 Cabin at tendant KLM 

Mevr. Marleen Hartkamp, 

bestuurslid communicatie 
2009 / 2013 Hub Control Martinair 

Dhr. Paul Rommerts, 

bestuurslid projecten 
2007 / 201 1 Cabin at tendant KLM 

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd bestuurders te ontslaan 

en te schorsen. De Raad van Toezicht is tevens bevoegd om bestuurders te schorsen. 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van d r ie jaa r en z i jn na die periode 

herbenoembaar. Indien een bestuurder in een tussenti jdse vacature wordt benoemd, neemt deze 

op het rooster de plaats in van zi jn voorganger. 

Het bestuur vervult haar taken op vr i jwi l l ige basis en ontvangt daarvoor geen vergoeding. Slechts 

noodzakel i jke onkosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve van de ui tvoering van 

projecten. In 2010 werd door het vol ledige bestuur voor € 549,63 aan onkosten gedeclareerd. 

De heer Patrick van Oudgaarden verl iet op 1 ju l i 2010 het bestuur en werd opgevolgd door de heer 

Bas van Bergeijk. 
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4.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2010 uit de volgende personen: 

Naam & Functie in Raad van 

1 Toezicht 

In RvT sinds / 

Termi jn to t en met 

Functie / 

Nevenfuncties 

Dhr. Jan Ernst de Groot, 

voorzitter 
2009 / 2013 Managing Director KLM N.V. 

Dhr. Rob de Fluiter Balledux, 

lid financiën 
2009 / 2012 CFO van Gansewinkel Groep 

Dhr. Paul Gregorowi tsch, 

lid 
2009 / 2014 

Direct ievoorzi t ter Martinair 

Holland N.V. 

Gedurende 2010 vonden er geen wi jz ig ingen plaats in de Raad van Toezicht. 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

De wi jze van benoeming van leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten. 

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht is bevoegd leden van de raad van toezicht te ontslaan en te schorsen. Elk lid van de Raad 

van Toezicht treedt ui ter l i jk v i j f j a ren na zi jn benoeming af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster van af t reden. Het aftredende lid is herbenoembaar. Indien een lid van de raad van 

toezicht in een tussent i jdse vacature wordt benoemd, neemt deze op het rooster de plaats in van 

zi jn voorganger. 

4.3 Audi tcommiss ie 

De audi tcommissie bestond op 31 december 2010 uit de volgende personen: 

Dhr. Rob de Fluiter Balledux 

Dhr. Ad Röling 

Dhr. Eugene van Halder 

4.4 Medewerkers 

Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december 2010 waren er bij Wings 

of Support 80 medewerkers actief die op vr i jwi l l ige basis de organisatie vormen. Dit aantal is 

inclusief het bestuur. 

Indien Wings of Support op zoek is naar nieuwe medewerkers voor bepaalde functies, dan wo rd t 

hieraan via de websi te en ons kwartaalblad kennis gegeven. Doorgaans wordt hier zeer actief op 

gereageerd en is het voor de organisatie eenvoudig om vacatures op te vul len. 

Binnen Wings of Support is de afdel ing secretariaat verantwoordel i jk voor de medewerkersl i jst en 

vr i jwi l l igersl i jst . 

4.5 Vri jwi l l igers 

Naast de 80 medewerkers kan Wings of Support rekenen op enkele honderden vr i jwi l l igers die op 

incidentele basis Wings of Support helpen met het uitvoeren van haar doelstel l ingen. 
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Elke maand ontvangt Wings of Support enkele t iental len nieuwe aanmeldingen van vr i jwi l l igers. Alle 

vr i jwi l l igers ontvangen een keer per maand een update met verzoeken vanuit de organisatie 

waaraan vaak gehoor wordt gegeven. Hierbij valt te denken aan hulp bij presentaties op diverse 

locaties om zodoende meer donateurs te werven. 

Vri jwi l l igers kunnen zich aanmelden via de website van Wings of Support en komen zo op onze 

vr i jwi l l igersl i js t . Ze kunnen aangeven op welke vlakken ze Wings of Support wi l len helpen, zoals 

bi jvoorbeeld fotograf ie. 

Vr i jwi l l iger zi jn van Wings of Support is geheel vr i jb l i jvend. 

4.6 Keurmerk 

Per 26 maart 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-keurmerk. 

4.7 Relatie met KLM en Martinair 

Wings of Support is opgericht door het personeel van KLM en Martinair. Ondanks het feit dat de 

st icht ing onafhankel i jk opereert van beide maatschappijen, t reden beiden op als sponsor van de 

s t icht ing, zowel in geld als in natura. 

Wings of Support ontving in 2010 € 11.461 van verschil lende KLM afdel ingen en ontvangt jaar l i jks 

van Mart inair € 10.000 ten behoeve van de uitvoering van haar doelste l l ing. Hoewel de 

verschi l lende opbrengsten zi jn gekoppeld aan projecten, heeft noch KLM noch Martinair inspraak 

in de wi jze waarop de st icht ing dit geld ui tgeeft . 

Naast de geldeli jke donaties kan Wings of Support rekenen op steun in natura van beide 

maatschappi jen: 

• Zowel KLM als Martinair biedt Wings of Support vergaderruimte aan. 

• KLM Flight Operations betaalt de kosten voor het drukken van het kwartaalblad de WoSwijs. 

• Post gericht aan Wings of Support kan per interne post binnen KLM en Mart inair worden 

verzonden en word t op de afdel ing postvakken bewaard voor Wings of Support. 

• Ten behoeve van de u i tvoer ing van projecten kunnen projectcoördinatoren verzoekreizen 

indienen om t i jdens hun werkper iode een project in het bui tenland te bezoeken. 

• Wings of Support beschikt over een AirCares Flying Blue-account, waarmee Flying Blue

kaarthouders van de KLM FB-punten kunnen doneren aan Wings of Support. Met deze 

punten kan Wings of Support t ickets boeken naar bestemmingen in het netwerk van de 

KLM Groep en haar partners, waarbi j alleen de belastingen over de t ickets dienen te 

worden betaald. Wings of Support gebruikt deze punten onder andere om tickets aan te 

bieden voor vei l ingen, waarmee de opbrengst van de vei l ing terugvloei t naar Wings of 

Support. 

• Wings of Support kan bij beide maatschappijen gebruik maken van het interne netwerk om 

belangri jk nieuws onder de aandacht te brengen van het personeel, zoals vacatures. 

• KLM Nederland gaf twee maal VIP-t ickets weg voor twee personen voor het KLM Open 

gol f toernooi , ten behoeve van de vei l ing van onze sponsor de Gol fmannen. 

• Martinair gaf twee retourt ickets weg ten behoeve van de vei l ing van onze sponsor de 

Gol fmannen. 
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5. Fondsenwerving 

Wings of Support verl<rijgt haar fondsen door eigen fondsenwerv ing, acties door derden en door 

renteopbrengsten. In 2010 l<wam ru im 98% van de inkomsten uit baten van eigen fondsenwerving. 

In 2010 is 0,8% van de totale baten van fondsenwerving besteed aan kosten voor fondsenwerv ing. 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt dat di t , over een periode van d r ie jaa r gemeten, 

gemiddeld maximaal 25% mag z i jn . 

De kosten voor beheer en administrat ie bedroegen € 1 0.809, bi jna gel i jk aan het voorgaande jaar. 

Dit is 2,0% van de totale baten. 

De totale kosten van Wings of Support komen hiermee op 2,8% van de totale baten van de 

st icht ing. Het bestuur streeft naar een totaal kostenpercentage dat niet boven de 5% u i tkomt . 

5.1 Baten uit eigen fondsenwerv ing 

Wings of Support kent binnen de categorie 'eigen fondsenwerv ing ' drie soorten baten: 

5.1.1 Periodieke bi jdrage donateurs 

Op 31 december 2010 kende de st icht ing 3000 donateurs, die per maand, kwartaal of 

jaar l i jks een vast bedrag doneren aan Wings of Support. Dit aantal veranderde nauweli jks 

doordat de nieuwe aanmeldingen het aantal s topzet t ingen compenseerde. De totale 

inkomsten van periodieke donateurs bedroeg € 356 .859 , ru im € 5.000 meer dan het jaar 

ervoor. 

5.1.2 Donaties en g i f ten 

Onder donaties en g i f ten vallen de eenmalige donaties die aan Wings of Support z i jn 

gedaan. In totaal kwam er in 2010 € 41.1 88 b innen, 50% minder dan het jaar ervoor mede 

door de gevolgen van de economische crisis. 

5.1.3 Sponsoring 

Wings of Support kent vele t rouwe sponsoren. In 2010 kwam er € 1 24.945 aan sponsor ing 

binnen, 5% meer dan het jaar ervoor. De st icht ing kent ook veel sponsoren die hun 

producten of diensten ter beschikking stel len, de waarde hiervan is niet in geld uit te 

drukken. 
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5.2 Baten uit acties van derden 

Externe part i jen organiseren activiteiten waarvan (een deel van) de opbrengst naar Wings of 

Support v loei t . Aangezien Wings of Support nooit op voorhand weet welke act ivi tei ten d i t z i jn en 

wat de opbrengst is, word t er in de begrot ing ui tgegaan van € 1.000. In 2010 kwam er € 3.380 

binnen uit acties van derden, welke terug zi jn te v inden op de staat van baten en lasten verderop in 

dit document . Ook in 2010 werd Wings of Support gesteund door het Vlieg Open Golf Toernoo i , 

deze inkomsten a € 2.464 zi jn geboekt bij de sponsorb i jdragen, derhalve staat deze bij punt 5.2 

in de toe l icht ing op de staat van baten en lasten op € 0. 

5.3 Baten uit beleggingen 

Als st icht ing hebben we ervoor gekozen om risico's te mi jden en derhalve worden onze fondsen 

niet belegd. In totaal kwam in 2010 € 5.191 binnen aan rente op onze spaarrekeningen. 
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GOEOE DOEIEN 

5.4 Geoormerkte donat ies /sponsor ing 

De volgende li jst toont alle in 2010 ontvangen donaties, g i f ten en sponsor ing die in overleg me 

gever geheel ten gunste kwamen aan specifieke projecten. 

Projecten gestart in /vóór 2010: 

AL-002 Foundation Hope for Albania 

BR-028 Sitio Agar deel II 

CU-002 AIDS Prevention Programme 

GH-036 computers en inr icht ing CFHG 

GH-037 UPCO 

KE-098 NORCC 

KE-098 NORCC 

KE-106 Cycling out of Poverty 

KE-109 Bushcamp 

KE-109 Bushcamp 

KE-1 21 Dagorett i new ground 

KE-125 Schoolgeld 

KE-1 26 Boston Chi ldren Centre 

KE-1 30 Karinde Childlove Uti l i t ies 

KE-1 32 St. Michael 

KE-1 32 St. Michael 

KE-1 38 Purchase and repair of School Furnitures 

PH-025 Center of Hope Baseco 

PH-027 Waterproject 

SR-058 Maria Internaat 6 

T H - 0 2 0 Vocational t ra in ing Klong Thoei 

T H - 0 2 2 Developing Slum Chi ldren's Potential 

through. . . 

UG-045 Transportat ion 

ZA-097 Ikamvalethu 

ZA-109 Schoolkampen Manenberg 2010 

Albanië 

Sao Paolo 

Havana 

Adwaso 

Accra 

Naivasha 

Naivasha 

Kisumu 

Lake Naivasha 

Lake Naivasha 

Nairobi 

Vihiga, v lakbi j Kisumu 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 

Baseco 

Baras, Rizal 

Saramacca 

Klong Thoei Bangkok 

Klong Thoei Bangkok 

Kampala 

Cape Town 

Kaapstad 

€ 755,00 

€ 10.000,00 

€ 265,00 

€ 5.469,00 

€ 1.000,00 

€ 50,00 

€ 3.000,00 

€ 800,00 

€ 555,00 

€ 270,00 

€ 9.576,00 

€ 500,00 

€ 1.879,00 

€ 750,00 

€ 940,00 

€ 4 .570,00 

€ 3.000,00 

€ 3.977,00 

€ 3.000,00 

€ 7.950,00 

€ 750,00 

€ 500,00 

€ 4 .000,00 

€ 3.500,00 

€ 700,00 

Projecten nog niet gestart in /vóór 2010: 

KE-140 Schoolgeld Goodhope 

UG-047 Hardlopen voor een nieuw gebouw 

Vihiga, vlakbi j Kisumu 

Kitala 

€ 15.000,00 

€ 9.200,00 
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6. Projecten 

6.1 Soorten projecten 

In 201 O voerde Wings of Support 86 projecten uit verdeeld over 19 landen, te weten: Brazilië, 

China, Colombia, Cuba, Ethiopië, Fi l ippi jnen, Ghana, India, Kenia, Mexico, Nederlandse Ant i l len, 

Nigeria, Oeganda, Panama, Peru, Roemenië, Suriname, Thai land en Zu id-Af r ika . 

Wings of Support maakt onderscheid in de volgende soorten projecten: 

• Eenmalige projecten: projecten waarbi j Wings of Support alleen betrokken is om de 

betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de werkzaamheden zi jn opgeleverd houdt de 

betrokkenheid van Wings of Support op; 

• Lopende kosten: bi j d i t type project betaalt Wings of Support lopende kosten van het 

project (zoals het betalen van leraren) variërend van 1 to t 5 jaar loopt i jd , met een afbouw in 

de bi jdrage; 

• Noodhulp: projecten kunnen plotsel ing, door bi jvoorbeeld een natuurramp, in de 

problemen komen, in zeer schri jnende gevallen die potent ieel levensbedreigend z i jn , kan er 

noodhulp worden toegepast; 

• Schoolgeld: hierbi j betaalt Wings of Support het schoolgeld van kinderen, zodat zij naar 

school kunnen, hierbi j word t alt i jd gezocht naar een externe sponsor; 

• Klusreizen: een aantal keer per jaar worden er klussen gedaan bij projecten, zoals 

schi lderwerk. Het materiaal dat voor dit kluswerk nodig is, valt onder de categorie 

klusreizen. 

6.2 Verdel ing uitgaven 

De uitgaven waren als vo lgt verdeeld: 

Soort project Uitgaven Aantal projecten 

Eenmalige projecten € 323.419 71 projecten 

Lopende kosten € 101.576 9 projecten 

Noodhulp € 0 0 projecten 

Schoolgeld € 13.591 1 project 

Klusreizen € 4 . 8 0 6 5 projecten 

Verhogingen projecten 

; 2009 
€ 1.121 1 project 

Totaal € 444.513 87 projecten 
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6.3 Gestopte projecten 

Eind 201 O is de samenwerl<ing met liet Naivasha Orphans Rescue & Rehabil i tat ion Centre (KE-098) 

stopgezet. Zoals in het voorwoord is vermeld, waren aanhoudende communicat ieve problemen met 

de le iding van het weeshuis reden voor Wings of Support om een punt te zetten achter de steun 

aan dit project . Niet lang ervoor had de Distr ict Health Officer het weeshuis gesloten en de 

kinderen elders ondergebracht. Aangezien Wings of Support ook een geoormerkte sponsor ing 

ontv ing voor dit project, is de betrokken sponsor meermaals op de hoogte gebracht van de 

ontwikke l ingen. Met deze sponsor is overeengekomen om het tweede deel van hun bi jdrage over 

2010 te koppelen aan een ander project. 

6.4 Bestemmingsreserve 

Op 31 december 2010 bestond de bestemmingsreserve uit: 

€ 2 1 . 1 1 6 € 2 1 . 1 1 6 € 0 

T H - 0 3 0 € 2 3 . 2 1 6 € 21.879 € 0 

PH-036 € 7.896 € 6.234 € 0 

KE-109 € 6.233 € 0 € 0 

De projecten zi jn terug te vinden in de appendix. 

6.5 Voorbeeld projecten 

K E - n 3 Kenia. Nairobi 

Aanvraag: Hulp bi j opzetten bibl iotheek 

Instel l ing: Mwelu foundat ion 

Soort instel l ing: Buurtcentrum 

Categorie: Onderwi js 

Kosten project : € 5.866 

The Mwelu Foundation is een organisatie gelegen in de Mathareslums van Nairobi . De st icht ing is 

opger icht door Julius Mwelu, een jonge man die zelf afkomst ig is uit deze s lum. Een t iental ja ren 

geleden heeft hij hier een toerist aangesproken en voorgesteld om 'authent ieke' fo to 's voor haar te 

maken van z i jn woonomgev ing . Zij was zo onder de indruk van zi jn werk dat ze besloten heeft om 

hem f inancieel te helpen. Momenteel werk t Julius als freelance fotograaf en z i jn verschi l lende 

foto 's van hem al in de pri jzen gevallen. Hij heeft de organisatie opger icht met als doel de 

jongeren een posit ief zelfbeeld te geven en ze op een betere manier te leren omgaan met het leven 

in de s lums. Hij geeft workshops fotograf ie , maar ook video, acrobatiek, poëzie en voor l icht ing 

omtrent hygiëne komen aan bod. Het vorige WoS-project heeft The Mwelu Foundation hierin 

gesteund. Nu vragen ze een financiële bi jdrage om een bibl iotheek te maken voor 1200 kinderen 

die d ichtb i j het kantoor van The Mwelu Foundation naar school gaan. 
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KE-130 Kenia. Nairobi 

Aanvraag: Aanleg water le id ing en elel<triciteit en aanschaf nieuwe matrassen 

Instel l ing: Childlove Karinde 

Soort instel l ing: Kindertehuis 

Categorie: Bouw/renovat ie 

Kosten project: € 2.127 

Karinde Childlove is een instel l ing die in 1998 is opgezet door Joseph IVIuigai. Het l igt in een 

dorpje, d ichtb i j Karen, aan de westkant van Nairobi , Kenia. Ondanks z i jn handicap (veroorzaakt 

door een ongeluk, dat resulteerde in gebroken polsen en gebroken benen) heeft hij z ich toch het 

lot van de straatkinderen in Karinde aangetrokken. Deze kinderen zi jn thuis vaak verwaarloosd en 

soms zelfs mishandeld. Joseph zorg t voor onderdak, eten, maar bovenal voor onderwi js . De lagere 

scholen in Kenia zi jn grat is, maar het vervolgonderwi js niet. Daar gaat dan ook het meeste van z i jn 

geld naar toe. Desalniettemin lukt het hem al zo 'n twaalf jaar kinderen een kans te geven op een 

betere toekomst . 

Van beroep is Joseph elektr icien en hij heeft het plan om binnenkort een 'w inke l t je ' op te zetten 

om kleine elektrische reparaties in te doen. Zo kan hij (deels) voor eigen inkomsten zorgen en kan 

hij tegel i jk zi jn kennis overdragen aan de k inderen. 

Wings of Support heeft Karinde Childlove f inancieel gesteund om een water le id ing en elektr ic i tei t 

aan te kunnen leggen. De aanslui t ing op de water leiding is nodig, omdat de enige bron van water 

nu rivierwater is, dat in jerrycans iedere dag gehaald wordt . Er was een aanslui t ing op een 

natuur l i jke bron, maar deze bron is ernst ig vervui ld geraakt door chemical iën. 

Giften uit de omgeving en van de (voormalige) ouders van de kinderen z i jn z 'n grootste bron van 

inkomsten. Daarnaast kr i jg t hij af en toe een donatie van bezoekers. 

CO-OOI Bogota. Colombia 

Aanvraag: Aanschaf van 2 koelkasten, blender en een fornuis. 

Instel l ing: Colombia Hogares de Solidaridad 

Soort instel l ing: Opvangcentrum 

Categorie: Inr icht ing 

Kosten project: € 2.273 

In de w i j k Suba in Bogota woont veel kansarme j eugd . De privéschool voor meisjes Colegio San 

Patricio heeft actie ondernomen om de kinderen van de buurt waar de school in l igt te helpen. 

Leerlingen worden ingezet om de j e u g d bij te staan. Zo gaat iedereen erop vooru i t . De kinderen 

kr i jgen aandacht en les en de leerl ingen word t maatschappeli jke waarden bi jgebracht. 

In de keuken waar het eten word t klaar gemaakt voor de kinderen, voldoen bepaalde apparaten 

niet meer aan de eisen die gesteld worden door de overheid. Wings of Support heeft twee 

koelkasten, een blender en een nieuw fornuis aangeschaft. 

Pagina 1 5 



VOOR 

GOEDE DOELEN 

NA-018 Kralendiik. Bonaire 

Aanvraag: Het aanschaffen van een b lokhut om een snoezelruimte van te maken. 

Instel l ing: Fandashon Kuido Pa Personanan Desabil ita 

Soort instel l ing: Opvangcent rum 

Categorie: Bouw/ renovatie 

Kosten project: € 3.137 

FKPD (Fundashon Kuido Pa Personana Desabilita) is een st icht ing die al dert ig jaar zorg biedt aan 

personen met een fys ieke/menta le beperking op Bonaire. 

De visie van het FKPD is het opt imaal funct ioneren van de cl iënten van FKPD waardoor integrat ie in 

en acceptatie door de maatschappi j worden bevorderd. De missie is om de FKPD verder te 

professionaliseren en de zorg aan te laten sluiten op de individuele zorgvraag, zodat de cl iënten 

beter kunnen funct ioneren. Hierdoor zal integratie en acceptatie door de maatschappij van haar 

cl iënten worden bevorderd. 

FKPD geeft dagel i jks zorg en begeleiding aan 55 cl iënten, waarvan zeventien in de 

gezinsvervangende huizen wonen. 

Al jaren was het de wens van FKPD om een snoezelruimte in te richten voor onze cl iënten voor het 

kinderdagverbl i j f . Het k inderdagverbl i j f bestaat uit acht k inderen in de leeft i jd van 3 to t 16 jaar. 

Uit de prakt i jk b l i jk t dat een snoezelruimte veel therapeut isch effect heeft. 

Snoezelen is onder andere een manier om contact te maken met een individu door diens z in tu igen 

te prikkelen op een manier die z i j / h i j op dat moment aangenaam vindt. Dat kan bi jvoorbeeld door 

rustgevende muziek en geluiden te laten horen, het laten ruiken van lekkere geuren 

(aromatherapie) en het aanraken van voorwerpen die de z in tu igen pr ikkelen. Het doel van een 

snoezelruimte is om mensen met een l ichameli jke en / o f een psychische aandoening in een rust ige 

omgeving ontspanning te geven, de zintuigen te pr ikkelen en op een intense manier bewust te 

maken van hun l ichaam. 

ZA-116 Zuid Af r ika. Kaapstad 

Aanvraag: Mentorprogramma voor de school Sonwabo. 

Instel l ing: Cool t o be me 

Soort instel l ing: Mentorprogramma 

Categorie: Onderwi jsmater iaal 

Kosten project: € 2.770 

'Cool to be me' is een mentorsh ipprogramma dat is geschreven door Linda Bruce. Zij heeft d i t in 

samenwerking met Patrick Horrigan gelanceerd. Ze r ichten zich bewust op kinderen in Grade six. 

Dit zi jn kinderen in de leeft i jd van elf to t veertien jaar. De reden hiervoor is dat k inderen in deze 

leeft i jd het meest ontvankel i jk zi jn voor invloeden van buitenaf. Ook is dit de leeft i jd waar in de 

kinderen gaan exper imenteren met drugs, bendes en andere zaken. Daarnaast v indt op deze 

leeft i jd ook het grootste gedeelte van de vorming van het karakter plaats. Reden te meer dus om 

hen meteen bruikbare bagage mee te geven om zich te wapenen tegen de maatschappi j en haar 

negatieve invloeden. 
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Het programma bestaat uit t ien wel<en. Ell<e weel< l<rijgen de l<inderen eenmaal les van een vaste 

mentor. In het programma word t met name aandacht besteed aan het verhogen van het 

zel fvert rouwen van het k ind. Ook wi l men het k ind bewust maken van zi jn eigen 

verantwoordel i jkheid en invloed op z i jn eigen leven. Op basis daarvan word t daarna aandacht 

besteed aan alle negatieve gevolgen van bepaalde keuzes, zoals drugs, seks en bendes. 

Er word t al t i jd gewerkt met een mentor die uit dezelfde buurt komt als waarin de school staat. Dit 

wordt gedaan om de volgende drie redenen: de mentor spreekt dezelfde taal als de k inderen; hij 

komt uit hun omgeving, zodat ze dat niet als excuus kunnen gebruiken; hij of zi j d ient meteen als 

voorbeeld. Daarnaast is deze mentor ook al t i jd betrokken in de lokale gemeenschap, waardoor er 

een grote sociale controle is, maar de kinderen ook telkens kan bli jven herinneren aan de lessen 

die ze hebben meegekregen. De mentor is al t i jd relatief j o n g , namel i jk tussen de 21 en 27 jaar 

oud. Dit is bewust gedaan. De kinderen worden al genoeg toegesproken door ouders en leraren. In 

het 'Cool to be me ' -p rog ramma is het ju is t belangr i jk dat ze leren omgaan met peer pressure en 

sociale vaardigheden leren ontwikkelen. Dan is het belangri jker om iemand neer te zetten waar ze 

zich nog enigszins mee kunnen ident i f iceren. De mentoren hebben al t i jd hun ople id ing afgerond 

en ze hebben leservaring door bi jvoorbeeld sportonderwi js of ze hebben ervaring als 

maatschappel i jk werker. 

6.4 Overzicht projecten 

Achter in dit jaarverslag staat een overzicht van alle projecten die Wings of Support heeft 

u i tgevoerd, verdeeld over de soorten projecten zoals vermeld in paragraaf 6 . 1 . Deze projecten 

worden kort toegel icht. Op de website van Wings of Support staat ui tgebreidere informat ie onder 

het kopje 'pro jecten ' . 
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7. Toekomst 

7.1 Toekomstvis ie 

Het huidige meerjarenbeleidsplan loopt to t en met 2 0 1 1 . Hoewel er al in 2010 is gestart met het 

nieuwe beleidsplan heeft deze to t op heden niet de aandacht gekregen zoals zou moeten. De 

verwacht ing is dat het nieuwe plan in september 2011 gereed is. Momenteel werkt het bestuur aan 

een opzet , de verdere u i twerk ing zal worden uitbesteed aan een werkgroep van (oud-) 

bestuursleden, (oud-)medewerkers en derden die zich beschikbaar hebben gesteld. 

We bli jven zoeken naar groei van het budget en streven ernaar om het kostenniveau van de 

st icht ing geli jk te houden. Hoewel het CBF keurmerk ruimere marges hanteert, bl i j f t de kracht van 

Wings of Support het enorm lage kostenniveau. Dit niveau is voor Wings of Support daarom 

maximaal 5%. Daarnaast wi l len we graag de huidige kleinschalige, t ransparante en directe 

organisat ievorm behouden. 

Er zi t nog een enorm groeipotent ieel in het vinden van donateurs b innen de gelederen van de 

Nederlandse luchtvaartmaatschappi jen. Met name het personeel dat werkzaam is op de diverse 

kantoren of in de hangars is moei l i jk te bereiken, doordat de st icht ing niet beschikt over een groot 

communicat ieapparaat en daarin dus afhankel i jk is van derden. Toch zul len we In de toekomst 

moeten zoeken naar de mogel i jkheden die ons in staat stellen deze doelgroep te bereiken, zowel 

voor ext ra inkomsten als voor personele bezett ing van de s t icht ing. 

Binnen de projectorganisatie z i jn stappen gezet in het streven naar meer duurzaamheid bij de 

projectu i tvoer ing. Begin 2011 zal er een inventarisatie worden gemaakt welke concrete 

mogel i jkheden er zi jn binnen de ui tvoer ing van Wings of Support. Daaruit zal een plan voortvloeien 

voor de korte en de lange te rmi jn . In de tweede helft van 2011 zul len de kortetermi jnplannen 

geïmplementeerd worden, in 2012 de langetermi jnplannen. 

7.2 Jaarplan 2011 

In 2010 is door meevallende inkomsten en lager uitvallende uitgaven een resultaat gerealiseerd 

van € 6 9 . 8 0 1 . Aangezien Wings of Support haar reserves niet verder wi l laten opbouwen, wordt in 

2011 het overschot weer vol ledig ui tgegeven. Deze extra uitgave vo rmt voor de projectcommissie 

geen probleem, zowel de personele bezet t ing is goed alsmede het aantal beschikbare projecten die 

in aanmerking komen voor steun. 

Hoewel de inkomsten in 2010 hoger waren dan begroot, bl i jven we behoudend waar het gaat om 

het plannen op deze inkomsten. Voor 2011 hebben we de begrot ing iets laten groeien ten opzichte 

van 2010. Ook in de meer jarenbegrot ing word t jaar l i jks gerekend met een lichte groei. 

In totaal rekent Wings of Support op € 505.000 aan inkomsten. Daarvan word t € 411.800 besteed 

aan reguliere projecten, € 118.750 aan lopende kosten projecten en is € 5.000 gereserveerd voor 

noodhulp . Daarnaast is er een post gecreëerd van € 14.250 voor t ra in ingskosten. Daarbij kunnen 

meerdere projectpartners gezamenl i jk op cursus om te leren over bi jvoorbeeld capacitei tsopbouw. 

Pagina 18 



7.3 Begrot ing 2011 & Meerjarenbegrot ing 

Begroting Raming Raming 

2011 2012 2013 

€ € € 

Baten uit fondsenwerving 500.000 520.000 545.000 

Overige baten 5.000 5.000 5.000 

Totale baten 505.000 525.000 550.000 

Project bestedingen 549.800 499.500 514.000 

Uitvoeringsl<osten 4.000 4.500 5.000 

Besteding aan doelstel l ing 553.800 504.000 519.000 

Besteding als % van baten 109,7% 96,0% 94,4% 

Kosten fondsenwerv ing 9.000 9.000 9.000 

Als % baten uit 1.8% 1,7% 1,6% 

fondsenwerving 

Kosten beheer en 12.000 12.000 12.000 

administrat ie 

Als % totale baten 2,4% 2,3% 2,2% 

Totale eigen kosten 21.000 21.000 21.000 

als % van totale baten 4,2% 4,0% 3,8% 

Totale lasten 574.800 525.000 540.000 

Resultaat -69 .800 O 10.000 
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8. Ondertekening bestuursverslag 

Schiphol, 6 ju l i 2011 

Ernst Rensink 

Voorzi t ter 
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Jaarrekening 
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9. Balans per 31 december 2010 

(na resultaatverwerking) 

Toel icht ing 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 

Activa € € € € 

Vlot tende activa 

Vorder ingen en overlopende 4.1 

activa 13.817 47 .210 

Liquide middelen 4.2 31 5.714 214 .170 

329.531 261.380 

Passiva 

Reserves en fondsen 

Reserves 

Continuïteitsreserve 4.3 20.000 20.000 

Bestemmingsreserve 4.4 107.690 45.107 

Overige reserve 4.5 142.662 138.307 

270.352 203.414 

Fondsen 

Bestemmingsfondsen 4.6 29.152 26.289 

Kort lopende schulden 4.7 30.027 31.677 

329.531 261 .380 
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10. Staat van baten en lasten over 2010 

Actueel Begroting Actueel 

Baten: 

2010 

€ 

2010 

€ 

2009 

€ 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Baten uit acties van derden 

Baten uit beleggingen 

5.1 

5.2 

5.3 

522.992 

3.380 

5.191 

486.000 

0 

5.000 

554.394 

4.045 

11.021 

Som der baten 531.563 491 .000 569.460 

Lasten: 

Besteed aan doelstel l ingen 5.4 446.869 470 .000 642 .309 

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 5.5 4.084 9.000 8.274 

Beheer en administ rat ie 

Kosten beheer en administrat ie 5.6 10.809 12.000 10.626 

Som der lasten 461.762 491 .000 661 .209 

Resultaat 69.801 0 (91.749) 

Resultaatbestemming 

Toevoeg ing /on t t rekk ing aan: 

Continuïteitsreserve 

Bestemmingsreserve 

Overige reserves 

Bestemmingsfondsen 

0 

62.583 

4.355 

2.863 

O
 

O
 

O
 
O

 

0 

18.891 

(1 1 1.082) 

442 

Totaal 69.801 0 (91.749) 
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11. Toel icht ing algemeen 

Doelstel l ing 

Het doel van de st icht ing is het verlenen van steun aan groeper ingen, kinderen in het algemeen 

en die in ontwikkel ingslanden in het bi jzonder, alsmede het bewerkstel l igen van een duurzame 

verbetering van de kwal i tei t van het leven van kinderen in hun eigen woonomgev ing , één en 

ander u i tdrukkel i jk zonder onderscheid van ras, geloof of pol i t ieke over tu ig ing. De statutaire 

vestigingsplaats van de st icht ing is Schiphol. 

Grondslagen van waarder ing en van bepaling van het resultaat 

De jaarrekening over 2010 is opgesteld conform de r icht l i jnen van de Regeling jaarverslaggeving 

fondsenwervende instel l ingen (RJ650). In deze r icht l i jn zi jn voor de sector presentat ie- , 

waarder ings- en verslaggevingsvoorschri f ten geformuleerd. 

Waardering van activa en passiva 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Balanspost Reserves en Fondsen 

Het is vast beleid van het bestuur dat alle reserves en fondsen dienen te worden besteed aan het 

realiseren van het doel van de st icht ing zoals hierboven omschreven. 

Continuïteitsreserve 

Deze word t aangehouden ter dekking van risico's op de korte termi jn en om zeker te stellen dat 

Wings of Support in de toekomst aan haar verpl icht ingen kan vo ldoen. De hoogte daarvan is 

volgens CBF norm gemaximal iseerd op 1,5 maal de jaar l i jks kosten voor eigen fondswerving en 

beheer en administ rat ie. Met deze reserve kunnen f luctuat ies in de baten en lasten worden 

opgevangen zodat de ui tvoer ing van reeds goedgekeurde projecten kan worden afgerond. 
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Bestemmingsreserve Langlopende Exploitat iekosten Projecten 

Deze reserve word t aangehouden ter f inancier ing van explotat iekosten van projecten die meerdere 

jaren beslaan. 

Overige Reserve 

Deze reserve dient als algemene reserve voor toekomst ige projecten. 

Bestemmingsfondsen 

Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor ontvangen donaties, g i f ten en sponsor ing 

waarvoor de schenker een bi jzonder (pro ject - )bestemming heeft aangegeven maar waarvan op 

balansdatum de middelen nog niet zi jn besteed. 

Grondslagen van resultaatbepal ing 

De baten en lasten z i jn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, ui tgaande 

van historische kosten. 

Als bui tengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone 

bedr i j fsui toefening voortv loeien. 
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12. Toel icht ing op de balans per 31 december 2010 

Vlot tende activa 

(4.1) Kort lopende vorder ingen 

Toegezegde donaties en sponsor ing 

Te verrekenen project betal ingen 

Nog te ontvangen rente 

(4.2) Liquide middelen 

ING Rentemeerrekening 

ING Rekening-courant 

Fortis ASR spaarrekening 

Passiva 

Reserves en fondsen 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 

7.270 

1.357 

5.190 

13.817 

77.366 

69.681 

168.667 

315.714 

3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 

40.041 

3.495 

3.674 

47.210 

2.366 

46.810 

164.994 

214.1 70 

2010 2009 

(4.3) Continuïteitsreserve 

Saldo per 1 januar i 

Bij/Af: bestemming resultaat 

Saldo 31 december 

(4.4) Bestemmingsreserves 

20.000 

O 

20.000 

20.000 

O 

20.000 

Saldo per 1 januar i 

Bij/Af: bestemming resultaat 

Saldo 31 december 

45.107 

62.583 

107.690 

26.216 

18.891 

45.107 
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Het ver loop is als volgt : 

Goed -

Saldo per gekeurde Saldo per 

1 januar i projecten bestedingen 31 december 

2010 2010 2010 2010 

€ € € € 

IN-039V Crime Home Chi ldren, 

India 7.265 0 7.265 0 

IN-047Saath i LK 2 0 1 0 - 2 0 1 1, 

India 7.51 5 0 7.515 0 

KE-098 Naivasha ORRC, Kenia 17.100 0 17.100 0 

KE-109 Bushcamp 2 0 1 0 - 2 0 1 1 , 

Kenia 13.227 0 6.995 6.232 

GH-037 UPCO, Ghana 0 63.349 21.1 16 42.233 

T H - 0 3 0 Hansa Ant. , Thai land 0 64.825 19.730 45.095 

PH-036 Uitbreiding Bahay Aurora 0 24.000 9.870 14.1 30 PH-036 Uitbreiding Bahay Aurora 

45.107 152.174 89.591 107.690 

* Het project KE-098 is stopgezet. Hierdoor is een bedrag van 

€ 9.000 niet besteed en ten gunste van de overige reserves gebracht. 

Zover er een verpl icht ing is aangegaan, zi jn deze 

bedragen opgenomen in de niet in de balans opgenomen 

rechten en verp l icht ingen. 
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2010 2009 

(4.5) Overige reserves 

Saldo per 1 januar i 

Bi j /Af: bestemming resultaat 

Saldo 31 december 

138.307 

4.355 

249.389 

(1 1 1.082) 

142.662 138.307 

(4.6) Bestemmingsfondsen 

Saldo per 1 januar i 

Bi j /Af: bestemming resultaat 

Saldo 31 december 

26.289 

2.863 

29.1 52 

25.847 

442 

26.289 

Het ver loop is als volgt : 

Saldo per 

1 januar i 

2010 

€ 

Lotjeshuis 4.952 

Fonds Schoolgeld 13.091 

Ar t Project (TH-022 ) 8.246 

Hardlopen voor nieuw gebouw 

(UG-047) g 

26.289 

Ontvangen 

geoormerkte Saldo per 

bedragen bestedingen 31 december 

2010 2010 2010 

€ € € 

O O 4.952 

15.000 13.091 15.000 

O 8.246 O 

9.200 0^ 9.200 

24.200 21.337 29.1 52 

(4.7) Kort lopende schulden 

Goedgekeurde projecten 2010 

Goedgekeurde projecten 2009 

Overlopende passiva 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 

23.624 

O 

6.403 

O 

25.069 

6.608 

30.027 31.677 
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3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 

€ € 

Goedgekeurde projecten 2010 

KE-109 Bushcamp 2010 1.784 O 

KE-065 Kenowa 2 8.295 O 

ZA-130 Agape Solar Project 6.429 O 

ZA-1 27 Sedimosang day care and pre school 2.320 O 

ET-017 Sport de Bridge foundat ion 696 O 

KE-139 Congregat ion of Mother Theresa 515 O 

NG-009 Down Syndrome of Nigeria Association 723 O 

RO-036 Stichting Steun Roma Roemenie 589 O 

CO-OOI Colombia Hogares de Solidaridad 2.273 O 

23.624 O 

Goedgekeurde projecten 2009 

AL-002 St. Hoop voor Albanië t ransportkosten O 4.650 

IN-048 Hope Charitable Trust O 5.652 

KE-105 Hanne Howard Fund sanitaire renovatie O 1.809 

KE-11 5 Lembeni Primary School bouw 1 2 to i let ten O 3.267 

KE-117 Macheo Cows for Cash O 4.356 

RO-034 ASIS Life Skil lsfor disfavoured youngsters O 2.350 

UG-029 Jack and Jill School materialen 0_ 2.985 

O 25.069 

Overlopende passiva 

Accountantskosten 

Bankkosten 

Diverse declaraties 

Overige 

5.000 5.000 

538 502 

O 275 

865 8 3 1 

6.403 6.608 

Niet in de balans opgenomen rechten en verpl icht ingen 

Van de bestemmingsreserve is een voorwaardel i jke verpl icht ing 

aangegaan voor een bedrag van € 107.690 (zie pagina 27). 
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13. Toel icht ing op de staat van baten en lasten over 2010 

(5.2) 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 

€ € 

Baten uit eigen fondswerv ing 

Periodieke bi jdragen donateurs 356.859 351.772 

Donaties en g i f ten 41.188 83.956 

Sponsoring bi jdragen 124.945 118.666 

522.992 554.394 

Baten uit acties van derden 

CITA - Change in the Air wisselgeld inzamel ing 2.242 1.330 

Crew Lounge 0 1.000 

Vlieg Open Golf Toernooi 0 1.715 

Diverse anderen 1.138 0 

3.380 4.045 

Baten uit beleggingen 

Rente 5.191 11.021 
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(5.4) Besteed aan doelstel l ing: pro jectkosten 

Eenmalige projecten 

Lopende (operationele) kosten subsidies 

Schoolgeld 

Noodhulp 

Klussen door WOS op bestemming 

Vri jval lende project / subsidie verp l icht ingen in 

boekjaar ' 

Voor details over de in 2010 goedgekeurde projecten 

verwijzen wij naar het bestuursverslag. 

' Uit 2010: SR-058. Uit 2009: KE-102, KE-109 en PA-

OOI. De meesten vanwege lagere kosten, slechts KE-

102 vanwege stopzetten project voor aanvang 

werkzaamheden 

Reis- en algemeen kosten bui tenland O 655 

Bankkosten buitenland 2.356 2.513 

2.356 3.168 

Totaal bestedingen aan doelstel l ing projecten 446.869 642.309 

Totaal besteed aan doelstel l ing / totaal van de baten 8 4 , 1 % 11 2,8% 

3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 

€ 

325.668 

101.576 

13.591 

O 

4.806 

(1.128) 

444.513 

3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 

€ 

518.446 

103.101 

15.508 

2.481 

4.468 

(4.863) 

639.141 
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(5.5) Kosten eigen fondsenwerv ing 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 

Notarisl<osten (opstellen akten voor donateurs) 3.389 5.800 

Portokosten 190 187 

Promotie materiaal O 72 

Representatiekosten 280 65 

Reiskosten Nederland O 115 

Flying Blue kosten 225 1.954 

Drukwerkkosten 0_ 81^ 

4.084 8.274 

Kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit 

eigen fondsenwerving 0,8% 1,5% 

(5.6) Kosten beheer en administrat ie 

Registratiekosten 1.952 2.100 

Verzekeringskosten 1.316 1.316 

Bankkosten 2.142 2.095 

Accountantskosten 5.000 5.000 

Sociale evenementen kosten (intern WOS) 353 O 

Vergaderkosten O 90 

Overige kosten 46 25^ 

10.809 10.626 

Kosten beheer en administrat ie als % van totale 

baten 2,0% 1,9% 

Totaal van eigen kosten als % van totale baten 2,8% 3,3% 
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14. Overzicht lastenverdel ing 

Bestemming 

Lasten 

Doelstel l ing 

Werving 

baten Beheer en 

administ rat ie 

Totaal 

2010 

Begroot 

2010 

Totaal 

2009 

Bestemming 

Lasten Projecten 

Eigen 

fondsen

werving 

€ € € € € € 

Project 

afdrachten 342 .937 0 0 342.936 354.000 536.690 

Lopende 

kosten 

subsidies 101.576 0 0 101.576 116.000 102.451 

Bankkosten 2.356 0 2.142 4.499 7.500 4.608 

Reiskosten 0 0 0 0 0 770 

Algemene 

kosten 0 0 8.667 8.667 4.500 8.531 

Communicat ie 

kosten 0 695 0 695 3.000 2.260 

Notariskosten 0 3.389 0 3.389 6.000 5.899 

446 .869 4.084 10.809 461.762 491.000 661 .209 
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Overige in format ie 

Behoudens vergoeding van l<osten (middels declaraties) zi jn aan de bestuurders als zodanig 

geen vergoedingen toegekend. 

Schiphol, 6 ju l i 2011 

Dagelijks Bestuur Wings of Support 

Ernst Rensink 

voorz i t ter 
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Controleverklar ing 

Sticht ing Wings of Support, 

Postbus 7700, 

1117 ZL SCHIPHOL 

Van Siburgstraal 2-4 [3863 HW] 

Postbus 1116, 3860 BC Nijkerk 

Telefoon 033 2470935 

info@alfa-ra.nl 

Fax 033 2470937 

v/ww.alfa-ra.n! 

C O N T R O L E V E R K L A R I N G VAN DE ONAFHANKELIJKE A C C O U N T A N T 

Aan: het Bestuur van Stichting Wings of Support 

Verk lar ing betreffende de Jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport op pagina 21 to t en met 34 opgenomen 

jaarrekening 2010 van Stichting Wings of Support te Schiphol 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toel icht ing, waar in 

z i jn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

f inanciële verslaggeving en andere toe l icht ingen. 

Verantwoordel i jkheid van het bestuur 

Het bestuur van de st icht ing is verantwoordel i jk voor het opmaken van de 

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 

geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 

overeenstemming met de Richtli jn Jaarverslaggeving Fondsenwervende 

Instell ingen (R.J. 650). Het bestuur is tevens verantwoordel i jk voor een 

zodanige interne beheersing als het noodzakel i jk acht om het opmaken 

van de jaarrekening mogel i jk te maken zonder afwi jk ingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fou ten . 

Directie 

P.W. Nobel RA 

drs. A. van Norel RA 

Accountancy 

drs. R.P. Flapper RA 

drs. M.H.T. van Loo RA 

Fiscaal 

drs. M.S. van Dorssen FB 

Verantwoordel i jkheid van de accountant 

Onze verantwoordel i jkheid is het geven van een oordeel over de 

jaarrekening op basis van onze contro le. Wij hebben onze controle 

verr icht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wi j voldoen aan de voor 

ons geldende ethische voorschr i f ten en dat wi j onze controle zodanig 

plannen en uitvoeren dat een redeli jke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de jaarrekening geen afwi jk ingen van materieel belang 

bevat. 
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Alfa Registeraccountants Kenmerk 

AvN/11138020 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkr i jg ing van 

cont ro le- in format ie over de bedragen en de toel icht ingen in de 

jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zi jn afhankel i jk van de 

door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegr ip van het 

inschatten van de r isico's dat de jaarrekening een afwi jk ing van materieel 

belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze r is ico- inschatt ingen neemt de accountant de 

interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de 

jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, ger icht op het opzetten 

van contro lewerkzaamheden die passend zi jn in de omstandigheden. 

Deze r is ico- inschat t ingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

u i td rukk ing te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de st icht ing. Een contro le omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 

van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 

redel i jkheid van de door het bestuur van de st icht ing gemaakte 

schatt ingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

jaarrekening. 

Wij zi jn van mening dat de door ons verkregen cont ro le - in format ie 

voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te 

bieden. 

Oordeel betref fende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstel l ing van het vermogen van Stichting Wings of Support per 

31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming 

met de Richtl i jn Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instel l ingen (R.J. 

650). 

Tevens vermelden wi j dat het jaarverslag, voor zover wi j dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Nijkerk, 6 j u l i 2011 

Al/a Accountants B.V. 

(origineel getekend door) 

drs. A. van Norel RA 
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I Projectenli jst 

LOPENDE KOSTEN / MEERJAREN PROJECTEN 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

k inderen 
Begrot ing 

IN -047 
Saathi Girls 

Project 

Lopende kosten van het girls 

project. 

opvangcentr 

um 
Saathi Mumbai 24 € 7.515 

KE-109 Bushcamp Bushcamp 201 0. anders Bushcamp 
Lake Naivasha, 

Kenya 
120 € 6.995 

NORCC - Naivasha 

KE-098 NORCC Lopende kosten weeshuis NORCC weeshuis 
Orphans Rescue & 

Rehabil i tat ion 

Centre 

Naivasha, Kenia 20 € 8.100 

MX-020 FAI Quintana Roo 
Sponsoren van de lopende koste 

van 1 ludoteca voor het Jaar 2010. 

opvangcentr 

um 
FAI, Quintana Roo Cancun 200 € 12.739 

PH-036 
Ui tbreid ing Bahay 

Aurora 

Lopende kosten/salar is voor een 

bi jna verdubbel ing van het aantal 

op te vangen k inderen. 

k indertehuis Bahay Aurora Baras, Rizal 45 € 9.870 

Het betreft LK voor o.a. aankoop 

G H - 0 3 7 UPCO 
materiaal voor handenarbeid, 

voor l icht ing en school sponsor ing 

en salarissen. 

anders UPCO Accra 310 € 2 1 . 1 1 6 

IN-039V 
Crime Home 

Chi ldren 
Dit is een vervolg op IN -039 . 

opvangcentr 

um 

India Vision 

Foundat ion 

New Delhi 

(Noida) 
35 € 7.265 

T H - 0 3 0 Duang Prateep Sponsoring lopende kosten. school 
Duang Prateep 

Foundat ion 

Klong Thoei , 

Bangkok 
32.500 € 19.730 
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1 LOPENDE KOSTEN / MEERJAREN PROJECTEN 1 
Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 
Begrotmg 

k inderen 

Developing Slum 

T H - 0 2 2 
Chi ldren's Lopende kosten van 

Potential th rough opvangcent rum. 

Art 

opvangcentr 

um 

Duang Prateep 

Foundation 

Klong Thoei 

Bangkok 
260 € 8.246 

TOTAAL € 1 0 1 . 5 7 6 

1 EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 
Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

k inderen 
Begrot ing 

CN-005 
Sun Vil lage 

Henan huis 

Bijdragen aan de bouw van een 

nieuw huisje voor 16 kinderen in 

Henan provincie. 

opvangcentr 

um 
Sun Vil lage Henan Henan 50 € 3.090 

Dagorett i new 

ground 

Aankoop van eerste stukje grond 
Dagorett i Early 

Chi ld Education 

Intervent ion 
KE-1 21 

Dagorett i new 

ground 
waarop het weeshuis in aanbouw 

Is. 

weeshuis 

Dagorett i Early 

Chi ld Education 

Intervent ion 
Nairobi 45 € 9.576 waarop het weeshuis in aanbouw 

Is. 
Programme 

KE-122 

Alice Nyambura 

Nursery School 

Renovation 

Project 

Renovatie nursery school. 
opvangcentr 

um 

Alice Nyambura 

Nursery School Nganga Vil lage 35 € 3.366 

Alice Nyambura 

Nursery School 

Renovation 

Project 

opvangcentr 

um 
Renovation Project 
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EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 

Pro jea 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

De fransiscanessen 

KE-1 23 
Nyang'oma 

chi ldren's home 

Aanleg nieuwe 

electr ic i te i tsvoorziening. 
weeshuis 

zusters van St 

Anna te 

Oudenbosch 

Kisumu 50 € 3.090 

KE-124 
Bouwkosten 

leslokalen 

Het lemen deel van de school 

vervangen door steen en ook een 

harde vloer leqqen. 

school 
Vision Nursery 

School 
Kikambala 90 € 4 0 0 

KE-126 
Boston Chi ldren 

Centre 

Kopieerapparaat en meubelt jes 

kleuterschool & basisschool. 
school 

Boston Chi ldren 

Centre 

Matopeni , 

Kayole, Nairobi 
350 € 7.648 

NORCC - Naivasha 

KE-1 27 
Improvements 

NORCC 

Weeshuis opknappen zodat 

kinderen kunnen terugkeren. 
weeshuis 

Orphans Rescue & 

Rehabil i tat ion 

Centre 

Naivasha 20 € 1.413 

KE-130 
Karinde Childlove 

Uti l i t ies 

Aanleg water le id ing en 

elektr ic i tei t . Nieuwe matrassen 
kindertehuis Childlove Karinde Nairobi , Kenya 16 € 2.127 

KE-131 Eburru School 
Laborator ium met inr icht ing voor 

de Eburu school . 
school 

Eburru Secondary 

School 
Naivasha 130 € 3.831 

KE-139 
Kianda Non 

Formal School 

Schilderen van de school en het 

verbeteren van de keuken. 
school 

Congregat ion of 

mother Theresa 
Nairobi 300 € 51 5 

N A - 0 1 8 
Snoezelruimte 

FKPD 

Het aanschaffen van een b lokhut 

om een snoezelru imte van te 

maken. 

opvangcentr 

um 

FKPD Fandashon 

Kuido Pa 

Personanan 

Desabil i ta 

Kralendi jk 

Bonaire 
8 € 3.137 

PE-010 
A y n i m u n d o / b o u w Bijdrage aan de kosten voor de 

Aula de Arte bouw van een 'Aula de Arte' . 
school 

Ayn imundo /Au la 

de Arte 
LIM 100 € 10.032 
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EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

Aanleg van een watervoorz ien ing 

PH-027 Waterproject voor het k indertehuis en waterput 

als bron voor visvijver. 

k indertehuis Bahay Aurora Baras, Rizal 35 € 4.671 

Renovatie van het huis in 

SR-058 Maria Internaat 6 
Saramacca waar groenten en f ru i t 

verbouwd worden t.b.v. het Maria 

Internaat. 

k indertehuis Maria Internaat 
Saramacca, 

Suriname 
40 € 7.950 

T H - 0 2 9 Rainbow House 
Afdak tegen zonl icht boven 

speelplaats. 

opvangcentr 

um 
CCD 

Nonthabur i , 

Bangkok 
56 € 1.310 

Z A - 1 0 3 Botshabelo Herstellen van een creche. weeshuis 

Botshabelo 

Communi ty Dev. 

Communi ty 

Magal iesberg, 

Zu id -Af r i ka 
300 € 2.979 

Z A - 1 0 8 
Chi ldl ine 

renovatie 

Nieuwe kozi jnen voor het 

therapeut isch cent rum. 

opvangcentr 

um 
Chi ldl ine Wi jnberg 

Wi jnberg 

Kaapstad 
1200 € 3.090 

De renovatie van een bibl iotheek 

Z A - 1 1 0 Phola park 
container als readingroom naast 

het communi tycenter in Phola 

park. 

opvangcentr 

um 

Bibl ionef Z u i d -

Afr ika 

Kaapstad, 

Gugulethu 
100 € 3.090 

ZA-121 
Verbouwing 

Phoenix House 

Verbouwing garage to t w o o n / w e r k 

ru imte 

opvangcentr 

um 
Home of Hope Tableview CPT 6 € 8.613 

Z A - 1 3 0 
Agapè Solar 

Project 

Aanschaf en instal lat ie van solar 

panels. 

opvangcentr 

um 
Agapè Solar 

Grabouw, Z u i d -

Afr ika 
130 € 6.429 

TOTAAL € 86 .357 
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U E N M A U G ^ R Q J E C T t N ^ ^ 

Instel l ing Locatie 
Aantal 

k inderen 
Begrot ing 

Het betalen van 7 rolstoelen voor OIKOS-

CU-003 Wheelchairs kinderen met l ichameli jke en veelal anders 

psychische prob lemen. 

Empresarios 

Solidarios Cuba 

Havana 7 € 5.000 

RO-033 "After School" 
Vervolg op Healthy Eyes - Healthy opvangcentr 

Teeth. um 

Asociatia Valentina 

Romania 
Bucharest 40 € 4.881 

TOTAAL € 9.881 

1 EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE INRICHTING 
Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

k inderen 
Begrot ing 

BR-029 

Inr icht ing 

Tra in ingscentrum 

/School Vila I taim 

Aanschaf meubi la i r voor PEDE 

t ra in ingscent rum. 
anders 

st icht ing Chi ldren 

Ask ing 
Sao Paulo 180 € 4 .183 

BR-032 

Inr icht ing 

Tra in ingscentrum 

/School Vila Itaim 

Aanschaf meubi lair voor PEDE 

t ra in ingscent rum. 
anders 

st icht ing Chi ldren 

Asking 
Sao Paulo 120 € 5.971 

Keuken 

CO-OOI 
apparatuur 

Hogares de 

Solaridad 

Het aanschaffen van 2 koelkasten, 

een blender en een fornu is . 

opvangcentr 

um 

Colombia Hogares 

de Solidaridad 
Bogota 240 € 2.273 

ET-016 
Day Care 

materials 

Inr icht ing van het 

k inderdagverbl i j f . 
anders 

El l i l ta- Women at 

Risk 
Addis Ababa 38 € 2.894 
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1 EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE INRICHTING 1 
Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begrot ing 

ET-01 7 Sport the Bridge Fornuis. 
opvangcentr 

um 
Sport the Bridge Addis Ababa 140 € 696 

GH-033 Royal Seed Home 
20 stapelbedden met matrassen 

voor de jongens. 
weeshuis Royal Seed Home Kasoa, Ghana 80 € 2.673 

NG-009 
New place, new 

start 

Nieuwe tafel t jes, stoelen, k r i j tbord 

en opbergkast . 

opvangcentr 

um 

Down Syndrome 

Associat ion of 

Nigeria 

Lagos, Nigeria 31 € 723 

PH-025 
Center of Hope 

Baseco 

Renovatie: opknappen speeltuin, 

vernieuwen therap iecent rum, 

kantoor en bouwen keuken. 

opvangcentr 

um 

Center of Hope 

Baseco 
Baseco 350 € 3.977 

SR-059 
Kinderhuis L o b i -

Blesi 
Tafels, kasten, parasol. k indertehuis 

St icht ing Lob i -

Blesi 

Commewi jne, 

Suriname 
17 € 816 

SR-060 
Nieuw gasfornuis 

& vent i lator 
Nieuw gasfornuis & vent i lator. kindercrèche Faya Lobi 

Paramaribo, 

Suriname 
40 € 374 

Z A - 1 1 8 

Warmte en verse 

groente, Pinl< 

House. 

Aanleg zonneboi ler , airco en 

groentetunnel . 
weeshuis 0 n s Plek Bloemfontein 20 € 6.802 

ZA-1 27 
Sedimosang, 

u i tbre id ing 

Meubilair voor u i tbre id ing daycare 

en pre-schoo l . 
kindercrèche Tshwaranang Ivory Park 104 € 2.320 

TOTAAL € 33 .702 
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1 EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE KAMP 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

k inderen 
Begrot ing 

PH-034 YF summercamp 

Zomerkamp voor lagere 

schoolk inderen van Smokey 

Mounta in . 

anders 
Student Center 

(Young Focus) 
Baras 121 € 2.200 

RO-036 
Schoolkamp 

2010 
Financiering van het schoolkamp. anders 

St icht ing Steun 

Roma Roemenië 

Cotus, 

Roemenië 
19 € 589 

Z A - 1 0 9 
Schoolkampen 

Manenberg 2010 
Sponsoren van 8 kampen. school 

St. James 

Educational Trust 
Kaapstad 1000 € 13.420 

Z A - 1 1 9 
Zeetrip naar 

Durban 2010 

Een driedaagse zeetr ip voor de 

k inderen. 
weeshuis Shelter Ministr ies Kriel 120 € 9.767 

TOTAAL € 25.976 
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1 KLUSREIZEN 1 
Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begrot ing 

KLUS-

003 
Klusreis IVIAC Opknappen weeshuis weeshuis 

Shanzu Orphange 

Home 
Mombasa 30 € 939 

KLUS-

004 

Klusreis Kaapstad 

2010 

Verven van jung legyms, tu in t je 

aanleggen en terrein opru imen. 
kindercrèche SAEP Philippi 45 € 516 

KLUS-

005 

Klusreis Kaapstad 

2010 YIP 

Verven communi ty centre, dakgoot 

en planten incl . pot ten. Plus 

demonstrat ies Sports Program 

anders Klusreizen CWD Atlant is 100 € 1.433 

KLUS-

006 

Klusreis Kaapstad 

2010 ELSO 
Verven en zandbak. kindercrèche Klusreizen CWD Crossroads 45 € 1.205 

KLUS-

007 

Klusreis SoH 

Kaapstad 2010 

Verven, tegelen, planken 

ophangen, deuren inhangen enz. 
school School of Hope Kaapstad 70 € 713 

TOTAAL € 4.806 
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EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE ONDERWUSMATERIAAL 

Projer t 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

k inderen 
Begrot ing 

BR-031 
NUA Cultural 

Bridge Project 

Mul t imediamater ia len voor 

jongerenprogramma. 
anders NUA Sao Paulo 300 € 10.627 

GH-036 
Computers en 

inr icht ing CFHG 

Computers, banken/ ta fe ls , 

inr icht ing read ingroom. 
school 

Compassion 

Foundat ion for 

Humani ty Ghana 

Adawso 185 € 5.469 

KE-113 
Mwelu 

Bibl iotheek 
Hulp bij opzet ten bib l iotheek. anders Mwelu Foundation Nairobi 1200 € 5.866 

KE-132 St. Michael 
Schoolboeken, kopieerapparaat en 

lesmaterialen. 
school 

St. Michael Holy 

Unity Academy 
Nairobi 750 € 11.289 

KE-138 

Purchase and 

repair of School 

Furnitures 

Aankoop en reparatie van stoelen 

en schoolbanken. 
school 

Redeemed Gospel 

Church 

Development 

Program 

Nairobi , Kenia 436 € 3.652 

PE-009 El Manguare 
Educatieve materialen en 

schoolspul len. 
school El Manguare Iquitos, Peru 400 € 2.842 

TH-031 
Providing Career 

Oppor tuni t ies 2 

Onderhoud en aanschaf van 

onderdelen voor de naaimachines 

en instruct ie in het gebru ik . 

opvangcentr 

um 

Sikkha Asia 

Foundation 
Bangkok 30 € 3.175 

UC-034 
Hairdressing 

t ra in ing 
Materiaal voor kappersople id ing. 

opvangcentr 

um 
Kids in Need 

Nansana 

Vil lage, Wakiso 
55 € 2.306 

UC-035 Eloi Junior school 

Aanschaf lesmateriaal, inventaris, 

deur en raam, spee l - en 

sportmater iaal . 

school 
Friends of the 

Needy 

Kampala, 

Uganda 
52 € 2.383 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE ONDERWIJSMATERIAAL 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

UG-038 Schoolsupplies Onderwi jsmater iaal en inr ich t ing. school 
Mercy Primary 

School Ssisa 

Ssisa-Kampala, 

Oeganda 
68 € 2.028 

UG-039 School materials 

Boeken, schoolspul len, un i fo rmen, 

matrassen, beddengoed, 

schommel , gl i jbaan en kerstfeest 

school 
Kibiri School for 

the Needy 
Kibiri 44 € 1.253 

ZA-111 Laptop- lab 
Het aanschaffen van een l ap top 

lab en een safe. 
school School of Hope 

Ath ione, 

Kaapstad 
70 € 4 . 3 6 5 

Z A - 1 1 2 Kopieermachine 
Kopieerapparaat voor townsh ip 

scholen. 
school SAEP 

Mowbray, 

Kaapstad 
2300 € 2.781 

ZA-11 5 

Sports 

Development 

Vervolg 

Materiaal ter ondersteuning van 

het sport en dans p rogramma. 
anders 

Youth Interfacing 

Program 

Somerset, 

Capetown 
2355 € 19.984 

Z A - 1 1 6 Sonwabo Mentorprogramma. . anders Cool to be Me Guguletu 97 € 2.770 

ZA-1 29 
Headsets for 

Computerclasses 

Aanschaf van headsets voor 

computer les. 
school Precious Angels 

Kaapstad, 

Manenberg 
900 € 503 

TOTAAL € 8 1 . 2 9 3 
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EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE OVERIGE 

Pro jea 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

k inderen 
Begrot ing 

BR-030 

Magie Care 

Brazilië workshop 

2010 

Aanschaf materialen voor de 

c l o w n - en goochelworkshop. 
anders St. Magic Care 

Extrema/Sao 

Paulo 
80 € 4 .000 

Betaling van huur wegens 

KE-128 Kenowa stopzet ten huisvest ing Marine 

Kenia. 

weeshuis Kenowa Mombasa 16 € 8.295 

Dagorett i Early 

KE-134 
Tweede stukje 

grond 

Aankoop van het tweede stukje 

g rond . 
weeshuis 

Chi ld Education 

Intervent ion 

Programme 

Dagorett i 70 € 11.004 

KE-1 37 Independence Aanschaf stuk g rond . 
opvangcentr 

um 

Act ion fo r Chi ldren 

in conf l ict 
Th ika 80 € 15.000 

NA-O16 

Boso Kosecha 

vakant iefeest 

zomer 2010 

Verbl i j f 2 nachten in Landhuis, 

bezoek Verkeerstuin & V l inder tu in , 

18 kinderen en 6 volwassenen. 

anders 
Fundaschon Boso 

Kosecha 
Curacao 18 € 1.309 

NA-O17 
Boso Kosecha 

Zwemspul len 
Aanschaf van zwemspul len . 

opvangcentr 

um 

Fundaschon Boso 

Kosecha 
Curacao 18 € 1.028 

NL -004 Naaimachines 
Donatie voor 40 2e hands 

naaimachines 
anders Jan Pohlmann € 600 

PA-002 
Hogar San José 

de Malambo 
Aankoop landbouwwerk tu ig . 

opvangcentr 

um 

Hogar San José de 

Malambo 

Arrai jan, 

Panama 
160 € 5.464 

PH-020 
Tahanan Sta. 

Luisa 

Crisis opvang voor meiden die 

sexueel misbru ik t z i jn e n / o f 

a fkomst ig uit de k inderprost i tu t ie . 

anders Tahanan Sta. Luisa 
Manila, Pasay 

City 
19 € 544 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE OVERIGE 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

PH-026 

Repairs & 

Equipment 

Vir lanie Houses 

Repairs & Equipment Vir lanie 

Houses. 

opvangcentr 

um 

Vir lanie 

Foundation 

4055 Yague 

Street Manil la 
914 € 5.720 

Tent en Nieuwe tent voor de regent i jd en 

PH-035 Geluidsset voor 

straateducatie 

t i jden van fel le zonneschi jn en een 

draaqbare geluidsinstal lat ie. 

anders Bahay Tuluyan Malate 300 € 582 

SR-056 

Twinf iets voor 

gehandicapte 

kinderen 

Twinf iets voor gehandicapte 

k inderen. 

opvangcentr 

um 

WIN/Zuster 

Dankers Centrum 
Nieuw Nickerie 23 € 2.782 

UG-036 

Another Hope 

Chi ldren 

Ministr ies 

fa rming project 

Uitbreiden van 

landbouwact iv i te i ten om 

zel fvoorz ienend te worden. 

weeshuis 
Another Hope 

Chi ldren Ministr ies 

Kampala, 

Uganda 
60 € 1.465 

TOTAAL € 57.793 

1 SCHOOLGELD 
Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

KE-125 Schoolgeld 
Schoolgeld voor het outreach 

programma van Goodhope. 
weeshuis Good Hope 

Vihiga, v lakbi j 

Kisumu 
130 € 13.591 

TOTAAL €13 .591 
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1 EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE TRANSPORT 
Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instel l ing 
Instel l ing Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begrot ing 

GH-039 OTC Out ings 
Financiering van 6 ui tstapjes 

t i jdens het OTC jub i leumjaar . 
k l in iek OTC 

Nsawam, 35 km 

van Accra 
65 € 1.537 

RO-030 Chi Ids Life 
Gedeeltel i jke f inancier ing van een 

tweedehands auto. 
anders Fundatia Inocenti Bucharest 345 € 3.000 

UG-045 Transpor tat ion 
Aanschaf tax i -bus je voor de 

school. 
school 

Mercy Primary 

School Ssisa 

Ssisa, Kampala 

- Uganda 
70 € 8.418 

Het co- f inanc iëren van een eigen 
Ath ione, 

Kaapstad 
Z A - 1 2 2 Voertu ig voertu ig om de lopende kosten te 

verlagen. 

schooi School of Hope 
Ath ione, 

Kaapstad 
70 € 15.462 

TOTAAL € 28.41 7 
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