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1 . Voorwoord 

Geachte lezer, 

Voor u l igt het Jaarverslag 201 2 van Wings of Support. We bevelen het van harte bij u aan. 

In 201 2 voerde Wings of Support 66 projecten uit, verdeeld over 1 5 landen. Daarmee hielp Wings 

of Support tenminste 21000 kinderen. 

Naast de vele projecten die steun van Wings of Support ontvangen, zi jn w i j in 201 2 begonnen met 

het voorz icht ig en geleidel i jk invoeren van de zogenoemde WoSscan. Hiermee kunnen projecten en 

organisaties z ichzel f beoordelen. Aan de hand van de WoSscan word t het mogel i jk om te bepalen 

of een project en /o f organisat ie groei doormaakt en z o j a , op welke v lakken. Ook kunnen de 

projectcoördinatoren van Wings of Support gerichter projecten sturen op welke vlakken zi j z ich 

minimaal dienen te verbeteren om in aanmerking te bl i jven komen voor steun. 

De intensieve t ra in ing van Wings of Suppor t -medewerkers heeft in november 2012 

plaatsgevonden. 

Met deze t ra in ing kunnen zi j de leiding van onze projecten bi jstaan in het invul len van de WoSscan. 

In 2012 heeft de driejaarl i jkse hertoetsing door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

plaatsgevonden; ook de komende 3 jaar draagt Wings of Support het CBF-Keurmerk. 

Het aantal donateurs b l i j f t nagenoeg gel i jk, daar waar we op een lichte groei gehoopt hadden. 

Sponsoring in geld neemt l icht af, maar tegel i jker t i jd maakt de sponsor ing in natura een groei 

door. 

Het Meerjarenbeleidsplan 201 2 -201 6 is in 201 2 onveranderd gebleven. Het l igt in onze bedoel ing 

het Meerjarenbeleidsplan eind 2013 te updaten. 

Het Operat ioneel Plan 2012 en 201 3 alsmede de begrot ingen voor 2012 en 201 3 z i jn , mede gelet 

op de afnemende inkomsten, in vergel i jk ing met het Meerjarenbeleidsplan neerwaarts bi jgesteld. 

Wij houden er, evenals vor ig jaar , als organisatie vertrouwen in dat we de komende ja ren meer 

donateurs en sponsors aan onze st icht ing kunnen binden. 

In het Jaarverslag 2011 meldden wi j dat "het resultaat van 2010 en 2 0 1 1 , bij elkaar ± € 100.000, 

zal nu in 201 2 worden uitgegeven aan onze doelstel l ing". Dat is, met dank aan onze 

pro jectcoördinatoren, in 201 2 voor een groot deel gelukt . 

Tot slot k i jken wi j uit naar het 1 5-Jarig bestaan van de Sticht ing in november 201 3. 

Namens bestuur en Raad van Toezicht , 

Eugène van Halder 

voorzitter 
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2. Verantwoordingsverklaring 

Het Jaarverslag 2012 is opgesteld conform de nieuwe 'Richtl i jn 650 ' voor fondsenwervende 

instel l ingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverk lar ing van het bestuur 

is onderdeel van de nieuwe r icht l i jnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In d i t 

bestuursverslag is de verantwoordingsverk lar ing integraal opgenomen. Het bestuur van Wings of 

Support (WoS) onderschr i j f t de volgende drie principes: 

1. Binnen Wings of Support dient het toez icht houden duidel i jk te zi jn gescheiden van het 

besturen; 

2. Wings of Support werkt 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 c.q. 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 daarbi j horende plannen van de commissies en de begrot ing worden aan de Raad van 

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

Wings of Support in haar ui tvoering van het beleid. 

2.2 Optimale besteding van middelen 

Wings of Support werkt 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 ui tvoeren van de 

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

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

en doordat veel faci l i teiten zoals vergaderru imte 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 mogel i jk percentage van fondsen kan worden besteed 

aan de doelstel l ing. 

• Projectcoördinatoren die zeer geregeld bij de projecten komen die zi j u i tvoeren en zo 

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

2.3 Optimale 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 website word t in twee talen 

gepubl iceerd en is dus ook voor de meeste belanghebbenden in het bui tenland goed te 

begri jpen 
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• Op de website l<an men zich aanmelden voor de "nieuwsflash" en daardoor wo rd 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 z i jn en de ontwikke l ingen die de st icht ing doormaakt 

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

sponsoren en beschikbaar is voor iedere geïnteresseerde. Het jaaroverz icht t oon t beknopte 

f inanciële informat ie en toon t een overz icht 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: 

in fo@wingsofsupport .org en worden doorgestuurd naar de betreffende afde l 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 

toez ichthouder . De RvT is belast met het toez icht 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 organisat ie. 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 toez icht 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 Toez icht worden benoemd uit een groeper ing of 

organisatie die door de Raad van Toezicht als belanghebbende part i j word 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 j n " . 

Gedurende 201 2 vergaderde de Raad van Toezicht viermaal en alle vergaderingen werden 

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

kwartaalci j fers en f inanciële rapportages. De vergader ing van j un i werd gebru ik t om de cijfers over 

het jaar 2011 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. 

Uit deze evaluatie z i jn geen bi jzonderheden voor tgekomen. 
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3. Wie we zijn 

3.1 Historie 

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

hotels. Maar naast deze luxe en het maken van leuke uitstapjes wo rd j e vaak geconfronteerd met 

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

het ki jken u i t j e hotelraam voldoende om de ellende te z ien, waarbi j vooral de kinderen het 

grootste slachtoffer z i jn van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van 

deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast wein ig l iefde of ver t rouwen. 

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

mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht gezagvoerder 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 fei t . 

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 

groeperingen 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 kwal i te i t van het leven van kinderen in 

hun eigen woonomgev ing , een en ander u i tdrukkel i jk zonder onderscheid naar ras, geloof of 

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

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

Miss ie 

Wings of Support steunt groepen kinderen op bestemmingen van Nederlandse 

luchtvaartmaatschappi jen door middel van het geven van f inanciële 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 vanuit een 

duurzaamheidgedachte. Tegel i jkert i jd geeft WoS donateurs en sponsors mogel i jkheden om op 

projecten de handen uit de mouwen te steken. 

Visie 

WoS streeft naar integr i te i t en opt imale inzet van haar vr i jwi l l igers en de middelen die to t haar 

beschikking staan en legt een transparante en zorgvuld ige verantwoord ing af over de resultaten. 

WoS heeft geen betaalde krachten en werkt alleen met vr i jwi l l igers, die door de aard van hun werk 

geen reis en verbl i j fkosten hebben. WoS streeft op deze manier naar duurzame relaties met 

vertegenwoordigers van de lokale projecten, die op hun beurt ervoor zorgen dat zoveel mogel i jk 

kinderen geholpen worden. 
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4. Organisatie 

4.1 Bestuur 

Op 31 december 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Naam & Functie in bestuur 
In bestuur sinds / 

Termi jn to t en met 

Functie / 

Nevenfuncties 

Eugène van Halder, 

voorzitter 
2012 / 2015 

Gepensioneerd Senior Purser 

KLM 

Petros Linaras, 

secretaris 
2008 / 2014 

Customer Support Manager 

KLM 

Sharon Kustarjo, 

penningmeester 
2011 / 2013 Control ler KLM 

Marleen Hartkamp, 

bestuurslid communicatie 
2009 / 2013 Hub Control Mart inair 

Paul Rommerts, 

bestuurslid projecten 
2007 / 2014 Cabin At tendant KLM 

Gedurende 201 2 werd de heer Ernst Rensink als voorz i t ter opgevolgd door de heer Eugène van 

Halder. 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 tussent i jdse vacature word t benoemd, neemt deze 

op het rooster de plaats in van z i jn voorganger. 

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

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

In 201 2 werd door het vol ledige bestuur voor € 1 20 aan kosten gedeclareerd. 
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4.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 201 2 uit de volgende personen: 

Naam & Functie in Raad van 

Toezicht 

In RvT sinds / 

Termi jn to t en met 

Functie / 

Nevenfuncties 

Michiel van Dorst, 

voorzitter 
2012 / 2013 

Accountable Manager, Deputy 

COO & Executive Vice President 

KLM Flight Operations 

Rob de Fluiter Balledux, 

iid financiën 
2009 / 2015 CFO van Gansewinkel Groep 

Janneke Gökemeijer, 

fid 
2012 / 2014 VP HR Martinair Hol land N.V. 

Gedurende 201 2 werd de heer Jan Ernst de Groot opgevolgd door de heer Michiel van Dorst als 

voorz i t ter en de heer Diederik Pen door mevrouw Janneke Gökemeijer. 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezold ig ing voor hun werkzaamheden. Evenmin 

declareerden leden van de Raad van Toezicht kosten. 

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 te ontslaan en te schorsen. Elk lid van de Raad van Toezicht 

treedt ui ter l i jk v i j f j a r e n na zi jn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster 

van af t reden. Het af t redende lid is herbenoembaar. Indien een lid van de Raad in een tussent i jdse 

vacature word t benoemd, neemt deze op het rooster de plaats in van z i jn voorganger. 

4.3 Auditcommissie 

De audi tcommissie bestond op 31 december 2012 uit de volgende personen: 

Naam & Functie in 

Audicommiss ie 

Functie / 

Nevenfuncties 

Rob de Fluiter Balledux, 

voorzitter 
CFO van Gansewinkel Groep 

Ad Röling, 

iid 

Gepensioneerd 

Hoofd KLM Account ing Services 

Rob Melchlot, 

iid 

SVP Internal Audi t & Control 

KLM 
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Gedurende 2012 werd de heer Eugène van Halder opgevolgd door de heer Rob Melchlot. 

4.4 Medewerkers 

Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december 201 2 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 funct ies, dan word t 

hieraan o.a. via de websi te en ons kwartaalblad WoSwijs kennis gegeven. Doorgaans word t hier 

zeer actief op gereageerd en is het voor de organisat ie eenvoudig om vacatures op te vu l 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 js t . 

4.5 Vrijwilligers 

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 doelste l l ingen. 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 vanui t de organisat ie waaraan bi jna 

al t i jd gehoor word t 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 websi te 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. 

4.6 Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

Sinds 26 maart 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-Keurmerk. 

Het CBF houdt al sinds 1 925 alle mogel i jke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in 

Nederland. Deze gegevens staan overzichtel i jk gerangschikt op hun websi te www.cbf .n l . Daarmee 

bevordert het CBF de transparant ie van de goededoelensector in Nederland. 

In 2012 heeft, met posi t ief resultaat, de reguliere (driejaarl i jkse) hertoets ing plaatsgevonden. 

4.7 Relatie met KLM en Martinair 

Wings of Support is opger icht door het personeel van KLM en Martinair. Ondanks het fe i t dat de 

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

st icht ing, in 2012 in natura: 

• Zowel KLM als Mart inair biedt Wings of Support vergaderruimte aan. 

•9 KLM Flight Operat ions betaalt de kosten voor het drukken en verspreiden van het 

kwartaalblad WoSwijs. 

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

verzonden en word t op de afdel ing SPL/NK bewaard voor Wings of Support . 
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O Ten behoeve van de ui 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 gebru ik t deze punten onder andere om tickets aan te 

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

Support. 

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

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

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

go l f toernoo i , ten behoeve van de vei l ing van onze sponsor de Gol fmannen. 

5. Fondsenwerving 

Wings of Support verkr i jg t haar fondsen door eigen fondsenwerv ing, acties door derden en door 

renteopbrengsten. In 2012 kwam ru im 97% van de inkomsten uit baten van eigen fondsenwerv ing. 

De wi jze van fondsenwerving verschil t per groep. Er word t (nog) geen actief 

sponsoracquisl t iebeleid gevoerd, sponsors hebben meestal een band met iemand die verbonden is 

met de st icht ing en komen op deze manier in aanraking met Wings of Support . Potentiële 

donateurs worden enerzi jds bereikt door mond op mond reclame of via art ikelen die over Wings of 

Support worden gepubl iceerd, anderzi jds verzorgt Wings of Support met enige regelmaat 

presentaties bij collega's van KLM en Martinair. De meeste donateurs worden per iodiek donateur 

en doneren per maand, kwartaal of jaar een vast bedrag aan Wings of Support . Wings o f Support 

benadert haar donateurs niet voor extra bi jdragen. 

In 2012 is 1,4% van de totale baten van fondsenwerving besteed aan kosten voor fondsenwerv ing. 

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

gemiddeld maximaal 25% mag z i j n . 

De kosten voor beheer en administrat ie bedroegen € 14 .551 . Dit is 2,6% van de totale baten en 

bi jna gel i jk aan het percentage van 2 0 1 1 . 

De totale kosten van Wings of Support komen hiermee op 4,0% van de tota le baten van de 

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

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

5.1.1 Periodieke bijdrage donateurs 

Op 31 december 2012 kende de st icht ing 3050 donateurs, die per maand, kwartaal of 

jaar l i jks een vast bedrag doneren aan Wings of Support. Dit is een lichte s t i jg ing ten 

opzichte van eind 2 0 1 1 . 

De totale inkomsten van periodieke donateurs bedroeg € 362.605, tegenover € 362.875 in 

2 0 1 1 . 

5.1.2 Donaties en giften 

Onder donaties en gi f ten vallen de eenmalige donaties die aan Wings of Support zi jn 

gedaan. In totaal kwam er in 201 2 € 55.409 binnen, tegen € 70.598 in 2 0 1 1 . 

5.1.3 Sponsoring 

Wings of Support kent vele t rouwe sponsoren. In 201 2 kwam er € 1 26.378 aan sponsor ing 

binnen ( 2 0 1 1 : € 1 19.242). 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 d rukken . 

5.2 Baten uit acties van derden 

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

of Support vloeit. Aangezien Wings of Support nooit op voorhand weet welke act iv i tei ten d i t z i jn en 

wat de opbrengst is, word t er in de begrot ing uitgegaan van € 3.000. In 201 2 z i jn er geen baten 

uit acties van derden. 

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 2012 € 7.033 binnen aan rente op onze spaarrekeningen. 
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5.4 Geoormerkte donaties/sponsoring 

De volgende lijst toon t alle in 201 2 ontvangen donaties, g i f ten en sponsor ing die in overleg met de 

gever geheel of ten dele ten gunste kwamen aan specifieke projecten. 

ET-022 

ET-022 

ZA-151 

KE-153 

KE-153 

KE-153 

KE-153 

KE-153 

Z A - 1 2 8 

ZA-128 

KE-109 

KE-156 

Child Support Program 201 2 

idem 

Schoolkampen Manenberg 2012 

Eigen waterput voor Boston Chi ldren Centre 

idem 

idem 

idem 

idem 

Thandabantu Wendy House Inventory 

idem 

Bushcamp 2 0 0 9 - 2 0 1 1 

Eigen waterput voor greenhouses 

€ 1.600 

€ 200 

€ 2.200 

€ 1.000 

€ 172 

€ 1.000 

€ 100 

€ 26.447 

€ 100 

€ 50 

€ 50 

€ 7.500 
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6. Projecten 

6.1 Soorten projecten 

In 201 2 voerde Wings of Support 66 projecten uit verdeeld over 1 5 landen. Daarmee hielp Wings of 

Support tenminste 21000 k inderen. 

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 k inderen, zodat zi j naar 

school kunnen, hierbi j word t al t 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 d i t k luswerk nodig is, valt onder de categorie 

klusreizen; 

• Train ingskosten: TAK Afr ica, gevestigd te Nairobi Kenia, geeft t ra in ingen, waaronder 

bi jvoorbeeld leadershiptra in ingen, aan de leiding van WoSprojecten in Kenia en Uganda. 

6.2 Verdeling uitgaven 

De uitgaven waren als vo lgt verdeeld: 

Soort project Uitgaven Aantal projecten 

Eenmalige projecten € 429.896 50 projecten 

Lopende kosten € 91.374 5 projecten 

Noodhulp € 751 1 project 

Schoolgeld € 18.571 2 projecten 

Klusreizen 

T r a i n i n n ' s k n < ; 1 ' p n 

€ 3.263 
£ 5 z l Q 7 Q 

4 projecten 

1 1 CA 1 1 1 1 1 1 M I V U / J L C I 1 

€ 578.834 66 projecten 

6.3 Gestopte projecten en bijzonderheden projecten 

In 2012 zi jn de volgende projecten gestopt: 

T H - 0 3 4 Een beschutte werkplaats 

IN-051 Education Development of Street Chi ldren 

ET-01 9 Education for deaf chi ldren. 
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Voor de projecten KE-1 56 (Waterput voor greenhouses ad € 26.741) en KE-1 70 (aanschaf 

waterboor FloFlo2 ad € 33.000) geldt, ten t i jde van het vaststellen van dit Jaarverslag, dat nog geen 

een van de vooraf gestelde doelen is gehaald en dat er op d i t moment op dat terrein ook geen 

vorder ingen te melden z i jn . Het wachten is o.a. op een aantal handtekeningen vanuit Ministeries op 

vergunningen en toelat ingsdocumenten. 

Diverse afhandel ingsagenten te Schiphol en Nairobi hebben er samen met consultants en met 

Mart inair Cargo voor gezorgd dat het t ranspor t Amsterdam - Nairobi geheel gesponsord kon 

plaatsvinden. 

Bij KE-1 56 is (nog) geen waterput geboord en een groot deel van het aan TAK Afr ica gedoteerde 

bedrag is gebruik t voor het repareren en prepareren van de FloFlo2 voor toekomst ige 

boorprojecten in een ander gedeelte van Kenia, waar de FloFloZ, door de samenstel l ing van het 

terre in, beter in staat is om waterput ten te slaan. Op dit moment brengt TAK Afr ica offertes uit 

teneinde orders binnen te halen voor het slaan van een aantal waterput ten. 

In 2013 zal het bestuur, na grondig onderzoek, rapport u i tbrengen over deze projecten, inclusief 

een verantwoording van de f inanciën. 

6.4 Bestemmingsreserve 

Op 31 december 201 2 bestond de bestemminqsreserve uit : 

Projectcode / 

omschrijving 

ZA-158 

KE-164 

Reserve bouw & 

renovatie 

Reserve 

onderwi ismat. 

Totaal 

€ 53.094 

€ 12.097 

€ 50.000 

€ 50.000 

€ 165.191 

* De projecten z i jn terug te v inden in de appendix . 

6.5 Overzicht projecten 

Achterin d i t 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 daarin kor t toegel icht. Op de websi te van Wings of Support staat ui tgebreidere informatie 

onder het kopje 'pro jecten ' . 
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7. Toekomst 

7.1 Toekomstvisie 

"Beheerste groei is voor Wings of Support een randvoorwaarde in haar verdere on tw ikke l ing . WoS 

zal, zonder haar unieke karakter van kleinschal igheid te verl iezen, moeten ant ic iperen op een 

professionele overkoepelende organisatie die grotere geldstromen aan kan". Zo staat het 

omschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2 0 1 2 - 2 0 1 6, dat eind 2011 gepresenteerd is. Sinds die t i jd 

is er rondom ons nogal wat veranderd. Gelet op de wereldwi jde economische situatie en die van 

Nederland in het bi jzonder hebben wi j in het Operationeel Plan 2012 en 2013 de begrot ingen 

neerwaarts bi jgesteld, gelet op nagenoeg gel i jkbl i jvende inkomsten. 

Mede gegeven het bovenstaande zal het bestuur eind 2013 een nieuw Meerjarenbeleidsplan 

opstel len. 

Om enige vorm van groei mogel i jk te maken zal Wings of Support zich de komende jaren gaan 

richten op de volgende doelstel l ingen: 

• Duurzame steun bli jven bieden aan groepen kinderen in (voornameli jk) 

ontwikkel ingslanden 

• Meten van de effect ivi tei t van de projecten van WoS om daarmee een betere feedback te 

kunnen geven aan donateurs en sponsors (WoSscan) 

• Verbeteren van de relatie met sponsors c.q. nieuwe sponsors aantrekken 

• Nieuwe donateurs werven 

• Mogel i jkheden verkennen to t samenwerking met andere part i jen om zodoende de 

inkomsten te verhogen 

• Verbeteren van de organisat iestructuur met het oog op groei 

• De communicat ie strategie aanpassen, tevens ter bevordering van de realisatie van 

bovenstaande doelste l l ingen. 

7.2 jaarplan 2013 

Met inachtneming van bovenstaande doelstel l ingen zal het bestuur zich bli jven r ichten op het 

verbeteren van de organisat iestructuur. Zo zu l len , in pr incipe voor alle bestuursfunct ies, 

plaatsvervangende (plv) bestuursleden geïntroduceerd worden. Voordeel hiervan is dat de 

work load beter verdeeld word t en dat de aanwezigheid van (plv) bestuursleden op 

bestuursvergaderingen toeneemt, waardoor het bestuur als geheel slagvaardiger kan opt reden. Wel 

dient het bestuur het Huishoudel i jk Reglement h ierop aan te passen. 

Op communicat iev lak is in 201 2 de nieuwe websi te gelanceerd. In 201 3 zal het bestuur zowel de 

website (www.wingsofsuppor t .org) als het Forum (de plaats binnen de websi te waar tussen 

medewerkers discussies plaatsvinden, waar ideeën worden uitgewisseld en waar oproepen worden 

geplaatst), als Salesforce (softwarepakket voor het beheer van projecten, donateurs etc.) zo bli jven 

verf i jnen dat de gebruikers er het meest effect uit kunnen halen. 
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In mei 201 3 z i jn een nieuw bestuursl id en een plv bestuursl id Communicat ie benoemd als 

opvolgers van Marleen Hartkamp. 

Het bestuur doet nader onderzoek naar de invoering van Social Media ten behoeve van WoS. 

Ook zal het bestuur ki jken naar de mogel i jkheid om de WoSwijs (zoveel mogel i jk) digitaal te 

verspreiden. 

Binnen de afdel ing f inanciën is inmiddels in 2013 een collega gevonden die de penningmeester in 

haar werkzaamheden zal bi jstaan. 

In samenspraak met de accountant vinden verf i jn ingen plaats aan de gegevens in Salesforce en in 

Exact (softwarepakket voor f inanciën) en de samenhang tussen beide. Dit betreft de p ro jec ten- en 

donateursadministrat ies. 

Met de Audi tcommiss ie is afgesproken dat een u i tbre id ing van het Handboek (o.a. met de opzet 

van het internal f ramework: het managen van risico's) volgt , zodra daar, door assistentie, t i j d voor 

is. 

In 201 3 zi jn een nieuw bestuursl id en een nieuw plv bestuursl id Projecten benoemd, als opvolgers 

van Paul Rommerts. 

In 201 3 gaan wi j verder met de introduct ie en het gebruik van WoSscan. Ook hier zal het bestuur 

het gebruik van de scan st imuleren door middel van cursussen en /o f een helpdesk. 

8. Ondertekening bestuursverslag 

Schiphol, 4 j u l i 2013 

Eugène van Halder Sharon Kustarjo Petros Linaras 

voorzitter penningmeester secretaris 
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Jaarrekening 
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9. Balans per 31 december 2012 

(na resultaatverwerking) 

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

Activa € € € € 

Vlottende activa 

Vorder ingen en overlopende 

activa 4.1 12.203 57.551 

Liquide middelen 4.2 369.574 394.189 

381 .777 451 .740 

Passiva 

Reserves en fondsen 

Reserves 

Continuïteitsreserve 4.3 20.000 20.000 

Bestemmingsreserves 4.4 165.191 199.230 

Overige reserves 4.5 98.603 1 13.551 

283.794 332.781 

Fondsen 

Bestemmingsfondsen 4.6 1.000 O 

Kortlopende schulden 4 .7 96.983 118.959 

381 .777 451 .740 
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10. Staat van baten en lasten over 2012 

Baten: 

Actueel 

2012 

€ 

Begroting 

2012 

€ 

Actueel 

2011 

€ 

Baten uit eigen fondsenwerv ing 

Baten uit acties van derden 

Baten uit beleggingen 

5.1 

5.2 

5.3 

544.392 

0 

7.033 

480.000 

3.000 

3.600 

552.71 5 

5.190 

5.429 

Som der baten 551.425 486 .600 563 .334 

Lasten: 

Besteed aan doelstellingen 5.4 577.280 524.340 513.849 

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerv ing 5.5 7.581 13.000 4.963 

Beheer en administratie 

Kosten beheer en administrat ie 5.6 14.551 12.000 1 1.245 

Som der lasten 599.412 549.340 530 .057 

Resultaat (47 .987) (62 .740) 33.277 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan: 

Continuïteitsreserve 

Bestemmingsreserve 

Overige reserves 

Bestemmingsfondsen 

0 

(34.039) 

(14.948) 

1.000 

0 

0 

(62.740) 

0 

0 

91.540 

(29.111) 

(29.152) 

Totaal (47 .987) (62 .740) 33.277 
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11. Toelichting algemeen 

Doelstelling 

Het doel van de st icht ing is het verlenen van steun aan groeper ingen, k inderen 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 kwali 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 waardering en van bepaling van het resultaat 

De jaarrekening over 2012 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 verslaggevingsvoorschr i 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 dekk ing 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 fondswerv ing en 

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

opgevangen zodat de ui tvoering van reeds goedgekeurde projecten kan worden afgerond. 
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Bestemmingsreserves 

Deze reserves z i jn tweeledig. Ten eerste z i jn er langlopende exploi tat iekosten projecten. Deze 

reserve word t aangehouden ter f inancier ing van exploi tat iekosten van projecten die meerdere jaren 

beslaan. 

Ten tweede heeft het bestuur van de st icht ing een tweetal reserves bestemd voor bouw & renovatie 

projecten en onderwi jsmater iaal . Een groot gedeelte van het Wings of Support budget wordt 

jaar l i jks gespendeerd aan deze twee categorieën en beslaan ongeveer de hel f t van het budget dat 

Wings of Support jaar l i jks spendeert. Het belang van beide soorten projecten heeft z ich bewezen, 

om die reden heeft het bestuur van de st icht ing een tweetal reserves bestemd om in de toekomst 

uit te gaan geven aan di t type projecten. 

Overige Reserve 

Wings of Support ontvangt veel sponsor ing in natura, zoals bi jvoorbeeld het administrat iesysteem 

Salesforce, het boekhoudsysteem Exact, de notaris en de advocaat. Aangezien deze diensten niet 

of niet vol ledig worden gefactureerd, kunnen deze niet in de continuïtei tsreserve worden 

opgenomen. 

Om die reden houdt Wings of Support een overige reserve aan van ongeveer € 100.000 om al deze 

diensten minimaal een jaar te kunnen betalen, mocht daar in een u i tzonder l i jk geval noodzaak toe 

z i jn . 

Bestemmingsfondsen 

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

waarvoor de schenker een bi jzondere (pro jec t - )bestemming heeft aangegeven, maar waarvan op 

balansdatum de middelen nog niet z i jn besteed. 

Grondslagen van resultaatbepaling 

De baten en lasten z i jn toegerekend aan de periode waarop deze betrekk ing 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. Toelichting op de balans per 31 december 

Vlottende activa 

(4.1) Kortlopende vorderingen 

Toegezegde donaties en sponsor ing 

Te verrekenen project betal ingen 

Nog te ontvangen rente 

(4.2) Liquide middelen 

ING Rentemeerrekening 

ING Rekening-courant 

ABN AMRO bestuur spaarrekening 

ABN AMRO bestuurrekening 

Fortis ASR spaarrekening 

Passiva 

Reserves en fondsen 

(4.3) Continuïteitsreserve 

Saldo per 1 januar i 

Bi j /Af: bestemming resultaat 

Saldo 31 december 

(4.4) Bestemmingsreserves 

Saldo per 1 januar i 

Bi j /Af: bestemming resultaat 

Saldo 31 december 

2 

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

€ € 

5.215 52 .639 

0 0 

6.988 4 .912 

12.203 57.551 

137.579 133.807 

37.938 70.413 

90.789 89 .940 

(23) 29 

103.291 100.000 

369.574 394 .189 

2012 2011 

€ € 

20.000 20 .000 

0 0 

20.000 20.000 

199.230 107.690 

(34.039) 91 .540 

165.191 199 .230 
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Het ver loop is als volgt : 

Goed 

gekeurde 

Saldo per pro jec ten/ Bestedingen/ Saldo per 31 

1 januar i toevoeging ont t rekk ingen december 

2012 2012 2012 2012 

€ € € € 

GH-037 UPCO, Ghana 21.117 0 21 .117 0 

T H - 0 3 0 Hansa Ant . , Thai land 21.879 0 21.879 0 

PH-036 Uitbreiding Bahay Aurora 6.234 0 6.234 0 

Bouw en renovatie 75.000 29 .347 54.347 50.000 

Onderwi jsmater iaal 75.000 8.912 33.912 50.000 

ZA-158 Good Hope 

Psychological Service 0 53.094 0 53.094 

KE-164 Bushcamp 0 12.097 0 12.097 

199.230 103.450 137.489 165.191 

Zover er een verp l icht ing is aangegaan, z i jn deze bedragen opgenomen in de niet in de 

balans opgenomen rechten en verp l icht ingen. 

(4.5) Overige reserves 

Saldo per 1 januar i 

Bi j /Af: bestemming resultaat 

Saldo 31 december 

2012 2011 

€ € 

1 13.551 142.662 

(14.948) (29.11 1) 

98.603 1 13.551 
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2012 201 1 

€ € 
(4.6) Bestemmingsfondsen 

Saldo per 1 januar i 0 29.152 

Bij /Af: bestemming resultaat 1.000 (29.152) 

Saldo 31 december 1.000 O 

Het ver loop is als volgt : 

Ontvangen 

Saldo per geoormerkte 

1 januar i bedragen 

2012 2012 

bestedingen 

2012 

Saldo per 

31 december 

2012 

KE-1 82 Boston Children 

Centre 1.000 

(4.7) Kortlopende schulden 

Goedgekeurde projecten 2012 

Goedgekeurde projecten 2011 

Overlopende passiva 

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

€ € 

91.746 0 

0 112.514 

5.237 6.445 

96.983 1 18.959 
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3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 

€ € 

Goedgekeurde projecten 2012 

GH-037 UPCO 10.960 0 

KE-1 56 St. Pauls 26.741 0 

KE-1 74 Macheo Chi ldren's Home 13.000 0 

KLUS-015 Klusreis 916 0 

PH-036 Bahay Aurora 6.234 0 

RO-039 Asociatia Touched Romania 6.427 0 

UG-055 Kaja Nafasi Family Home 5.441 0 

ZA-163 Biblionef Zuid Afr ika 10.937 0 

GH-040 Maranatha School 1.560 0 

UG-059 Mercy Primary School Ssisa 1.146 0 

KE-1 79 St. Michael's Holy Unity Academy 8.384 0 

91.746 0 

Goedgekeurde projecten 2011 

KE-109 Bushcamp 2011 0 2.900 

G H - 0 3 7 UPCO 0 5.000 

KE-140 Good Hope Orphanage 0 5.500 

Z A - 0 8 8 School of Hope 0 12.329 

PH-042 Vir lanie 0 2.516 

KE-1 53 Boston Chi ldren Centre 0 12.817 

UG-050 Booksteps Gulu 0 27.062 

KE-1 52 Act ion for Chi ldren in conf l ict 0 17.650 

BR-033 St. Magic Care 0 3.229 

CO-001 Colombia Hogares de Solidaridad 0 2.273 

RO-038 Fundatia Inocenti 0 3.500 

IN-049 Hazrat Inayat Khan Foundation 0 6.000 

ZA-1 28 Thandabantu Wendy House 0 2.966 

UG-032 Hands for Hope 0 2.979 

ZA-1 50 Goeie Hoop 0 2.708 

ET-020 English Alive Academy 0 3.085 

0 112.514 

Overlopende passiva 

Accountantskosten 5.000 5.000 

Bankkosten 0 523 

Overige 237 922 

5.237 6.445 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Van de bestemmingsreserve zi jn voorwaardel i jke 

verpl icht ingen aangegaan voor een bedrag van € 65.1 91 

(zie pagina 24). 



13. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 

2012 2011 

(5.1) Baten uit eigen fondswerving 

Periodieke bi jdragen donateurs 362.605 362.875 

Donaties en g i f ten 55.409 70.598 

Sponsoring bi jdragen 126.378 119.242 

544.392 552.71 5 

(5.2) Baten uit acties van derden 

Stichting Tr ip le Play Events O 545 

Diverse andere 0_ 4.645 

O 5.190 

(5.3) Baten uit beleggingen 

Rente 7.033 5.429 

(5.4) Besteed aan doelstelling: projectkosten 

Eenmalige projecten 

Lopende (operationele) kosten subsidies 

Schoolgeld 

Noodhulp 

Klussen door WOS op bestemming 

Training 

Vri jval lende pro jec t - /subs id ieverp l ich t ingen in 

boek jaa r ' 

Voor details over de in 2012 goedgekeurde projecten 

verwijzen wij naar het bestuursverslag en de 

Appendix. 

' Uit 2010: CO-001, uit 2011: KE-109 

Reis- en algemeen kosten bui tenland O O 

Bankkosten bui tenland 3.1 87 2 .799 

3.187 2.799 

Totaal bestedingen aan doelstel l ing projecten 577.280 ^ 51 3.849 

Totaal besteed aan doelstel l ing / totaal van de baten 104,7% 91,2% 
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429 .896 

91.374 

18.571 

751 

3.263 

34.979 

(4.741) 

574.093 

365.766 

111.716 

20.500 

2.958 

2.520 

7.590 

O 

511.050 



(5.5) Kosten eigen fondsenwerving 2012 2011 

Notar iskosten (opstellen akten voor donateurs) 2.247 3.71 3 

Portokosten 280 175 

Representatiekosten 41 160 

Reiskosten Nederland 325 52 

Flying Blue kosten 2.653 81 1 

Drukwerkkosten 2.035 52^ 

7.581 4.963 

Kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit 

eigen fondsenwerv ing 1,4% 0,9% 

(5.6) Kosten beheer en administratie 

Registrat iekosten 4.940 1.971 

Verzeker ingskosten 1.335 1.333 

Bankkosten 2.492 2.622 

Accountantskosten 5.000 5.000 

Sociale evenementen kosten (intern WOS) O O 

Vergaderkosten 175 O 

Overige kosten 609 319 

14.551 1 1.245 

Kosten beheer en administrat ie als % van totale 

baten 2,6% 2,0% 

Totaal van eigen kosten als % van totale baten 4,0% 2,9% 
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14. Overzicht lastenverdeling 

Bestemming 

Lasten 

Doelstel l ing 

Werving 

baten Beheer en 

administrat ie 

Totaal 

2012 

Begroot 

2012 

Totaal 

2011 

Bestemming 

Lasten Projecten 

Eigen 

fondsen 

werv ing 

€ € € € € € 

Project 

afdrachten 482 .719 0 0 482.719 394.504 399 .334 

Lopende 

kosten 

subsidies 91.374 0 0 91.374 129.836 111.716 

Bankkosten 3.187 0 2.492 5.679 8.000 5.421 

Reiskosten 0 325 0 325 0 52 

Algemene 

kosten 0 0 12.059 12.059 8.000 8.623 

Communica t ie 

kosten 0 5.009 0 5.009 3.000 1.198 

Notariskosten 0 2.247 0 2.247 6.000 3.713 

577.280 7.581 14.551 599.412 549.340 530 .057 
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Overige informatie 

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

geen vergoedingen toegekend. 

Schiphol, 4 j u l i 2013 

Dageli jks Bestuur Wings of Support 

Eugène van Halder Sharon Kustarjo Petros Linaras 

voorzitter penningmeester secretaris 
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Controleverklaring 

Stichting Wings of Support, 

Postbus 7700, 

111 7 ZL SCHIPHOL 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het Bestuur van Stichting Wings of Support 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in d i t rapport op pagina 1 8 t o t en met 30 opgenomen jaarrekening 201 2 van 

Stichting Wings of Support te Schiphol gecontro leerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 201 2 met de toe l icht ing, waar in z i jn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor f inanciële verslaggeving en 

andere toe l icht ingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

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

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstel len van het 

jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtl i jn Jaarverslaggeving Fondsenwervende 

Instel l 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 fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordel i jkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verr icht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschr i f ten en dat w i j onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redel i jke mate van 

zekerheid word t verkregen dat de jaar rekening geen afwi jk ingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkr i jg ing van cont ro le - in fo rmat ie over 

de bedragen en de toel icht ingen in de jaar reken ing. De geselecteerde werkzaamheden zi jn 

afhankel i jk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegr ip van het 

inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwi jk ing van materieel belang bevat als gevolg 

van fraude of fou ten . 

Bij het maken van deze r is ico- inschat t ingen neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerk ing die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 

daarvan, ger icht op het opzet ten van contro lewerkzaamheden die passend zi jn in de 

omstandigheden. 
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Deze r is ico- inschat t ingen hebben echter niet to t doel een oordeel tot u i td rukk ing te brengen over 

de effect ivi tei t van de interne beheersing van de s t icht ing. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

f inanciële 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 z i 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 betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de groot te en de samenstel l ing van 

het vermogen van St icht ing Wings of Support per 31 december 2012 en van het resultaat over 

2012 in overeenstemming met de Richtli 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. 

Ni jkerk, 4 j u l i 2013 

Al ja Accountants B.V. 

(origineel getekend door) 

drs. A. van Norel RA 
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I Appendix Projectenlijst 

1 LOPENDE KOSTEN PROJECTEN 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

ET-022 
Child Support 

Program 

lopende kosten voor het chi ld 

support p rogram 2012. 

opvangcentr 

um 

El l i l ta- Women at 

Risk 
Addis Ababa 82 € 11.039 

KE-1 64a Bushcamp 201 2 
Nieuwe aanvraag voor 3 jaar 

Bushcamp 
anders Bushcamp Lake Naivasha 130 € 6.049 

KE-1 71 
Renumerat ion of 

Staff salaries 

Staff salaries voor 2 leerkrachten, 

1 project manager en 1 kok 
school 

Alice Nyambura 

Nursery School 

Renovation Project 

Ngangaini 40 € 5.935 

RO-039 Youth Counsel ing Salaris psycholoog 
opvangcentr 

um 

Asociatia Valent ina 

Romania 
Bucharest 40 € 11.537 

ZA-158a 
Traumahulp voor 

k inderen 

Psychologische hulp voor 

getraumat iseerde k inderen in de anders 

Good Hope 

Psychological 
Paarl/Stellenbos 

ch 
400 € 7.584 

Traumahulp voor 

k inderen 
Kaapregio Service 

Paarl/Stellenbos 

ch 

TOTAAL € 4 2 . 1 4 4 
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1 EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

AR-003 

Op weg naar 

herstel met hulp 

van WoS! 

Sportmateriaal en verbouwing voor 

veil ige opslag. 

opvangcentr 

um 

Fundación 

Defensores del 

Chaco 

1700 € 5 . 1 1 7 

BR-037 

Wij wi l len zelf 

ons brood 

verdienen! 

Aanbouw van een terras aan de 

bakkeri j : overkapping + tafels en 

stoelen. 

opvangcentr 

um 
Sitio Agar, CRU Sao Paulo 55 € 5.529 

GH-042 
Geen hut maar 

een put 
aanleg waterput school 

Meet Kate 

Chi ldren's Home 

(MKCH) 

Ekwamkrom, 

Ghana 
88 € 2.171 

GH-045 

muren en een 

dak voor school 

De complete afbouw van het 

schoolgebouw met 11 klaslokalen, school 
Chi ld A id 

foundat ion 
Accra 196 € 17.224 

in Accra een bib l io theekje en kantoor t je . 

Chi ld A id 

foundat ion 

Nieuwbouw 

GH-047 
Crèche en 

Bestrating 

Terre in. 

Nieuwbouw van de kindercrèche 

en bestrat ing van het ter re in. 

opvangcentr 

um 
UPCO Accra, Ghana 500 € 27.310 

KE-156 
Waterput voor 

Greenhouses 
Waterput voor bewater ing plant jes. weeshuis 

St. Pauls Chi ldren 

Care Centre 
Karen, Nairobi 76 € 26.741 

KE-1 60 
Slaapplaatsen op 

school 

Bouw badkamer en aanschaf 

bedden, matrassen etc. 
school 

Madiany Special 

School for the 

Mentally 

Handicapped 

Madiany, 

Nyanza 

Provincie 

55 € 3.082 
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Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

Inr icht ing 

KE-1 69 
bib l iotheek en 

afbouw 

b i jgebouw 

Afbouwen van een b i jgebouw en 

inr ichten bib l iotheek. 

opvangcentr 

um 
Kinyago United 

Pumwani Slum, 

Nairobi 
201 € 4.751 

Eburru Secondary School heeft 

KE-1 73 
Nieuw klaslokaal 

voor Eburru 

behoefte aan nog een klaslokaal, 

school kr i jg t steeds meer 

leerl ingen. 

school 
Eburru Secondary 

School 
Naivasha € 7.253 

KE-1 74 
10 Outreach 

Kitchens 

Bouw van 10 keukens bij 10 

verschi l lende scholen 
school 

St. Macheo 

Nederland 
Thika 6420 € 26.91 5 

Afmaken 3 Afmaken 3 rurale schoolt jes in 

KE-177 
schoolt jes en 

voorkomen 

besni jdenis. 

Pokot en sponseren promo 

materiaal tegen vrouwen 

besni jdenis. 

school 
St icht ing Samen 

Succes 
Pokot 1400 € 9.660 

KE-179 

WOS (We 

Organize 

StMichaels) 

afmaken en inr ichten nieuwe 

secondary school en lesmaterialen 

St. Michael's Holy 

Unity Academy 
Nairobi,Kenia 900 € 8.384 

PH-053 

Door renovatie 

een grote stap 

voorwaarts. . . 

A fmaken van renovatie / 

overkapping dakverd ieping. 
k indertehuis 

House of Refuge 

Foundat ion, Inc. 
37 € 4.272 

PH-054 
Keuken klaar...? 

Koken maar! 

A fbouw keuken + diverse 

onderhoudswerkzaamheden. 
k indertehuis Bahay Aurora Baras, Rizal 39 € 8.128 
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Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

Weg van de 

vui ln isbel t de 

toekomst 

tegemoet . . . 

Nieuwe computers voor 
Weg van de 

vui ln isbel t de 

toekomst 

tegemoet . . . 

computeronderwi js . Bouw van 

PH-056 

Weg van de 

vui ln isbel t de 

toekomst 

tegemoet . . . 

klaslokaal voor technisch 

onderwi js + aanschaf van 

gereedschap. Aanleg van to i le t ten. 

school Papaya School Rodriques, Rizal 200 € 10.899 

SR-064 
Spelen in het 

schelpenzand 

Ophoging en afwater ing 

speelplaats. 
kindercrèche Lotjeshuis 

Paramaribo, 

Suriname 
27 € 1.207 

SR-066 
Het Meisjeshuis 

opknappen. 
Renovatie meisjeshuis. St icht ing Prasoro 

Paramaribo, 

Suriname 
20 € 3.239 

UG-051 

God Can? Wos 

Can bui ld a 

school! 

Bouw school met 4 lokalen school 
Friends of the 

Needy 

Kampala, 

Makindye distr ic 
210 € 6.728 

HOLY CROSS 

UG-053 

De nieuwe school 

nog mooier 

maken 

Verf, solar power system, cement 

en vloertegels. 
school 

NAMUTENGA 

COMMUNITY 

ORPHANAGE 

PRIMARY SCHOOL 

Mmanze distr ict 83 € 7.939 

ZA-161 
Heatpumps voor 

Goeie Hoop 

Warmtepompen als duurzame 

energiebron 

opvangcentr 

um 
Goeie Hoop Kimon 

Gordon's 

Bay/Kaapstad 
30 € 4 .006 

ZA-1 66 
New Agape 3 

School 
Bouw Agape 3 School. school 

Agapè Family 

Ministr ies 

Grabouw/Cape 

Town 
60 € 30.395 

TOTAAL € 220.950 
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1 EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE INRICHTING 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

KE-163 

Energiezuinig 

l<ol<en bij Asante Een energy saving wood fuel stove. weeshuis 
Asante Childrens 

Home 
Naivasha 20 € 1.170 

Chi ldrens Home 

Asante Childrens 

Home 

Een echt thuis Vervanging computers , reparatie 

PH-047 voor de kinderen 

van Mango 

pool ta fe l , aanschaf meubi lair , 

kasten voor op kantoor. 

k indertehuis Mango Tree House Rodrigues, Rizal 38 € 6.041 

UG-055 

Medical care for 

Kaja Nafasi 

Family Home 

Hulp bij het inr ichten van een 

medische kamer in het 

opvanghuis. 

opvangcentr 

um 

Kaja Nafasi Family 

Home 
Kampala 20 € 5.441 

ZA-155 
Opgeru imd staat 

netjes 

Nieuwe kledingkasten in de 

k inderkamers 
k indertehuis Footprints P.L.A.Y. 

Lanseria, 

Johannesburg 
32 € 3.815 

TOTAAL € 1 6 . 4 6 7 
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1 EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE KAMP 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

RO-040 
Inocenti Summer 

Camp 201 2 
Zomerkamp 201 2 anders Fundatia Inocenti Bucharest 22 € 1.995 

ZA-151 
Schooll<ampen 

Manenberg 2012 
Schoolkampen 201 2 anders Precious Angels Kaapstad 625 € 14.493 

ZA-153 
Zeetr ip Durban 

2012 
Zeetrip Durban 201 2 

opvangcentr 

um 
Shelter Ministr ies Kriel 120 € 9.728 

Z A - 1 6 0 

Academisch 

Kamp voor de 

Hope Scholars 

5-daags academisch kamp voor 

leerl ingen van het Hope Scholars 

Programme. 

SAEP High School 

Programme 

Phil ippi, 

Kaapstad 
103 € 4.532 

TOTAAL € 30.748 
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1 KLUSREIZEN 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

KLUS-

012 
klusreis 2012 

Klussen bij 2 day care centres op 

14 maart 201 2 
kindercrèche SAEP Philippi 64 € 289 

KLUS-

013 
Klusreis 2012 

Declaratie gemaakte kosten 

klusreis 1 5 maart 201 2 

opvangcentr 

um 
Immanuel 's Haven Somerset West 24 € 1.482 

KLUS-

014 
Klusreis 2012 

Declaratie van de gemaakte kosten 

voor de klusreis 16 maart 201 2. 

opvangcentr 

um 

Etafeni Daycare 

Centre Trust 
Nyanga 70 € 576 

KLUS-

015 
klusreis 2012 

Declaratie kosten klusreis 13 en 

1 5 maart 201 2. 
kindercrèche Klusreizen CWD Delft, Kaapstad € 916 

TOTAAL € 3.263 
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EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE ONDERWIJSMATERIAAL 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

Striving for a 

AR-001 
ch i ldhood wi th 

Happiness and 

Hope 

aankoop kopieerapparaat anders LI.F.E. Buenos Aires 1000 € 2.158 

AR-002 Centro Conviven aankoop van computers 
opvangcentr 

um 
Centro Conviven 446 € 4 . 8 8 5 

GH-040 
Maranatha goes 

digi tal 
Computers en een pr inter. school Maranatha School Accra, Ghana 385 € 1.560 

KE-1 67 
Study & Sport for 

D.I.S.C. 

Lesmateriaal en aankoop 

Sportmater iaal . 

opvangcentr 

um 
The DISC Initiatives Donyo, Kenia 18 € 3.080 

Z A - 1 4 9 
Science Kits for 

Phil ippi Kids 

Aanschaf van 14 science kits en 

t ra in ing . 
anders PSP 

Phil ippi, 

Kaapstad 
€ 15.010 

Meer 

ZA-1 52 

zel fver t rouwen 

voor 500 

t o w n s h i p -

kinderen 

Financiering van het men to r 

programma op 5 scholen. 
anders Cool to be Me Kaapstad 506 € 7.503 

ZA-1 56 

De bl inde 

kinderen kunnen 

weer lekker 

spelen 

Nieuw speelgoed kindercrèche 

LOFOB (League Of 

Friends Of The 

Blind) 

Grassy Park, 

Kaapstad 
70 € 2.883 

ZA-1 59 
Educational 

Out ings 2012 

bi jdrage voor educatieve out ings 

2012 
anders Cape for Kids Kaapstad 60 € 2.905 
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Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 
, . , Begroting 
kmderen 

ZA -163 Love for reading Storybooks for chi ldren. k indercrèche 
Biblionef Z u i d -

Af ri ka 
Capetown 400 € 1 0 . 9 3 7 

TOTAAL € 50.921 
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1 EENMALIGE PROIECTEN. CATEGORIE OVERIGE 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

CU-004 
Hope Box In 

Cuba 

Het sponsoren van 5 

k inderkunstshows 
anders 

Weather Report 

Foundation 
Havana 100 € 4 .000 

KE-1 70 FloFlo WoS Aanschaf van FloFlo 2 anders TAK Afr ica Nairobi € 33.000 

NA-022 Zomerfeest 2012 
bi jdrage voor act ivi tei ten van 

vakantiefeest 201 2 
anders 

Fundaschon Boso 

Kosecha 
Curacao 16 € 1.997 

NL-006 Global Clowning Kadoboekjes Global Clowning anders Global Clowning Nederland € 1.500 

PE-016 
Noodhulp voor 

Iquitos 
Eerste levensbehoefte school El Manguare Iquitos € 751 

T H - 0 3 7 
Back to School 

for Girls 

Programma om het aantal school 

"d rop -ou ts " onder meisjes te 

verminderen. 

anders 
Duang Prateep 

Foundation 
Bangkok 3000 € 20.033 

Aanvraag voor u i tbre id ing van het 

"New Life Project" in Kanchanaburi , 

Thai land. Binnen dit project v ind 

T H - 0 3 8 
New Life Project, 

Kanchanaburi 

opvang, rehabi l i tat ie en educatie 

plaats van kinderen en j o n g 

volwassenen meisjes en jongens . 

Het budget is voornamel i jk 

bedoeld voor de meisjes. 

opvangcentr 

um 

Duang Prateep 

Foundation 
Kanchanaburi 50 € 16.484 

UG-052 
Van de regen in 

de water tank! 
water tank weeshuis 

Uganda Purpose 

Babies Home 

Entebbe, 

Oeqanda 
21 € 2.616 

Pagina 42 



1 EENMALIGE PROJECTEN. CATEGORIE OVERIGE 1 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

UG-057 
Varkens voor 

geld! 

Varkensproject om zelf inkomsten 

te genereren voor lopende kosten. 
school 

Hope for the 

Future 

organisat ion 

Entebbe 850 € 10.223 

ZA-125 

Transportbusje 

voor Vil lage of 

Hope 

Bijdrage voor de aanschaf van een 

personenbusje 

opvangcentr 

um 

Thembal i tsha 

Foundation 

Grabouw/Kaaps 

tad 
9 € 5.000 

ZA-162 Seasonal help Ondersteuning in lopende kosten weeshuis Immanuel 's Haven Capetown 24 € 9.551 

TOTAAL € 1 0 5 . 1 5 5 

Pagina 43 



6̂  
VOOR 

G O E D E D O E L E N 

SCHOOLGELD 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

KE-1 61 
Tuk Tuk voor 

schoolgeld 

Schoolgeld voor 20 weeskinderen 

en aanschaf Tuk Tuk. 
weeshuis 

Nyang'oma 

Children's Home 
Nyang'oma 20 € 8.571 

KE-1 65 Schoolgeld 2012 Schoolgeld voor 143 kinderen weeshuis Good Hope Vihiga 143 € 10.000 

TOTAAL € 18.571 

TRAININGSKOSTEN 

Project 

code 
Project naam Aanvraag 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

TRAI -

002 

Fundraising and 

Proposal Tra in ing 

Vervolg t ra in ing van alle projecten 

in Kenia 
anders TAK Afr ica Nairobi € 8.261 

TRAI-

003 

Leadership Leadership t ra in ing voor alle 

Tra in ing Oeganda projecten in Oeganda 
anders TAK Afr ica Kampala € 9.268 

TRAI -

004 

Fundraising and 

Proposal Tra in ing 

Vervolg t ra in ing projecten in 

Oeganda 
anders TAK Afr ica Kampala € 9.891 

TRAI -

005 

Project cycle 

management 

Tra in ing om je organisat ie op te 

zet ten. 
anders TAK Afr ica Nairobi € 7.559 

TOTAAL € 34.979 
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1 EENMALIGE PROJECTEN. CATECORIE TRANSPORT 

Soort 

instelling 
Instelling Locatie 

Aantal 

kinderen 
Begroting 

NA-021 
een donat ie voor een p i ck -up 

Pick-up! 
t ruck 

opvangcentr 

um 
Sticht ing Project Kralendijk 22 € 3.788 

UG-059 Veil ig de weg op Reparatie kosten bus. 
Mercy Primary 

School Ssisa 

Ssisa-Kampala, 

Oeganda 
68 € 1.146 

TOTAAL € 4.934 
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