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Voorwoord van de voorzitter
Met gepaste trots presenteer ik het jaarverslag van onze stichting Wings of
Support over 2015. Een fantastische stichting waarmee we wereldwijd
duizenden kinderen helpen op weg naar een fijner bestaan. Het unieke van
deze stichting is dat we deze hulp kunnen bieden dankzij de vrijwillige inzet
van vele KLM medewerkers, veelal tijdens hun verblijf op hun wereldwijde
bestemmingen. Hierdoor zijn onze kosten vrijwel nihil en gaat ruim 96% van
alle ontvangen donaties rechtstreeks naar onze projecten. Met veel projecten
werken we jarenlang samen, zodat een duurzame relatie ontstaat. Een aantal
projecten wordt in dit jaarverslag kort uitgelicht, waarbij het accent ligt op
onze bijdrage in 2015.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verandering en vernieuwing.
Allereerst zijn er nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter benoemd.
Hierdoor is een nieuwe dynamiek in het bestuur ontstaan. Dat wordt nog
versterkt doordat ik (de nieuwe voorzitter) hiervoor als projectcoördinator
actief was en onze stichting dus ook ken vanuit “het veld”. Met steun van
zowel de vertrekkende als de aanblijvende bestuursleden, hebben we de reeds
ingeslagen weg – met daarop nog een aantal andere veranderingen –
succesvol kunnen vervolgen.
Een niet te missen verandering is onze nieuwe huisstijl en de verbeterde
website, met bijbehorende vernieuwde communicatiestrategie. Trots mocht ik,
als een van mijn eerste publieke activiteiten, bij de onthulling aanwezig zijn.
Inmiddels hebben we al veel positieve reacties ontvangen. De nieuwe
communicatiestrategie omvat ook een verdere vereenvoudiging van onze
interne manier van werken. Een noodzakelijke ontwikkeling om de groei die
we in de afgelopen 18 jaar als stichting hebben doorgemaakt, goed te kunnen
verwerken. Ik ben ervan overtuigd dat we in deze vereenvoudiging nog
verdere stappen moeten zetten. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk
energie en inspiratie blijven inzetten om het doel van onze stichting te
realiseren: het wereldwijd helpen van kinderen.
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Dat doel is en blijft actueel, vandaar dat we in de komende jaren op zoek gaan
naar meer donateurs, maar zeker ook meer sponsors. Ook onze stichting is
afhankelijk van voldoende financiële middelen; met alleen de inzet van
(vrijwillige) menskracht kunnen we te weinig betekenen.
Onze inzet is verder om ook steeds meer duurzame hulp en ondersteuning te
stimuleren. Dit vereist voor iedereen in onze organisatie wellicht een andere
manier van denken, maar ik weet zeker dat we daardoor nog beter in staat
zijn om écht het verschil te kunnen maken. Zowel voor de kinderen zelf, als
voor de maatschappij daaromheen.
Het Jaarverslag 2015 is opgesteld conform “Richtlijn 650” voor
fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De
verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe
richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit Jaarverslag is de
verantwoordingsverklaring integraal opgenomen als bijlage II.
Tenslotte wil ik iedereen die Wings of Support op welke manier dan ook
ondersteunt en ondersteund heeft hartelijk danken.
Veel leesplezier gewenst!
Namens het bestuur en de Raad van Toezicht
van de Stichting Wings of Support,

Martine Röell
Voorzitter
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Uitgelicht project (1)
Sinds 2007 werkt Wings of Support samen met de Mr. Huberstichting (MHS) in
Paramaribo in Suriname. Deze stichting vangt kinderen met een meervoudige
beperking op. Projectcoördinator Johanna Paul (stewardess bij de KLM) vertelt:
“Helaas is dat nog heel erg nodig in Suriname. Er rust vaak een enorm taboe op het
hebben van een kind met een meervoudige beperking. De Mr. Huberstichting vangt
de kinderen door de week op en ze slapen ook daar. Voor zover mogelijk, gaan ze in
het weekend naar huis om de band met de familie in stand te houden. Recent is een
dependance geopend in het district Commewijne. Ik vind het erg leuk om samen te
werken met de MHS. De contacten zijn heel prettig en vriendschappelijk. Het laatste
project is de bouw en inrichting van een snoezelruimte.”

“Wings of
Support brengt
licht in het leven
van onze
kinderen in
nood.”
“De nieuwe snoezelruimte betekent een heel mooie en kostbare aanwinst voor de
dagbesteding van onze kinderen met meervoudige beperking”, aldus directrice
Saliema Jahangier van de Mr. Huberstichting. “Het is een ruimte met gedempt licht,
zachte muziek, geuren en meubilair dat een ontspannen houding toelaat en een
kalmerende invloed heeft op onze kinderen. Als instelling koesteren wij de relatie
met Wings of Support. Bijna op alle fronten zijn ze ingesprongen met ondersteuning,
zowel in natura als in contanten om zo licht te brengen in het leven van onze
kinderen in nood. Waar wij van zo’n snoezelruimte alleen maar konden dromen,
hebben zij deze wens voor ons tot werkelijkheid gemaakt!”

”
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1. 2015 in het kort
In 2015 heeft Wings of Support 83 projecten uitgevoerd, verdeeld over 22 landen.
Daarmee hebben zo’n 100 medewerkers van Wings of Support op vrijwillige basis
18.719 kinderen geholpen, voor een totaalbedrag van € 735.061.
In 2015 is € 347.178 ontvangen van 3.069 periodieke donateurs (gemiddelde bijdrage
per donateur: € 113,12) en € 281.183 uit giften en sponsoring. Van elke ontvangen
100 eurocent gaat
96,1 eurocent naar
het goede doel.
De goede doelen,
variërend van
Summer Camps
tot aanschaf
vervoermiddelen
en bouw van
schoollokalen, treft
u aan in Bijlage I.
In 2015 volgt het bestuur, met daarin 4 nieuwe leden, de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan (2014-2017) en het Operationeel Plan 2015. Het verslagjaar staat
daarmee in het teken van het verbeteren van de organisatiestructuur met het oog op
beheerste groei, de eerste stappen op weg naar risicomanagement, het verder
verlichten van de werkdruk en de implementatie van een nieuwe communicatiestrategie. Deze communicatiestrategie, waarin ook het gebruik van social media en
het sponsorbeleid zijn opgenomen, is ontwikkeld in samenwerking met Marlou
Bullens. Het Social Media Team heeft een “social kalender” gemaakt en richtlijnen
uitgezet voor Facebook. Ons bereik is hiermee aanzienlijk vergroot.
Daarnaast is er een creatief concept ontwikkeld voor onze nieuwe huisstijl.
Desmond Lissone en Demian LaVigne van reclamebureau Khanna\Reidinga hebben
dit geheel belangeloos voor ons uitgewerkt, inclusief nieuw logo. Met behulp van
hun netwerk is er een mooie moodfilm gemaakt en een geheel nieuwe website. Dit
alles is in mei live gegaan. In 2015 is ook een nieuwe sponsorcommissie in het leven
geroepen en zijn we gestart met het implementeren van ons nieuwe sponsorbeleid.
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In 2015 hebben we gesprekken gevoerd met KLM CSR om te kijken wat wij
wederzijds voor elkaar kunnen betekenen. Inmiddels publiceren wij op nagenoeg
alle KLM Newsapps en platformen (waaronder de Facebookpagina van de KLM).
Op deze manier krijgen wij meer exposure, terwijl de activiteiten van WOS prima
aansluiten bij het MVO beleid van de KLM.
In december 2015 is ons relatiemagazine WOSwijs voor de laatste
keer in papieren vorm verschenen.
Onze sponsor, KLM Flight Operations,
is “paperless gegaan” en een digitale
WOSwijs past bij die ontwikkeling.
In 2015 is de digitale beeldbank,
waarmee in 2014 een start is gemaakt,
verder uitgerold. Het doel is om deze
in 2016 geheel operationeel te hebben
en toegankelijk voor iedereen.
Wij hebben de Salesforce functie
Chatter in gebruik genomen en ons
oude forum opgeheven. Alle
communicatie via Chatter blijft nu
bewaard en is eventueel direct gelinkt
aan projecten of accounts.
In 2015 is het aantal donateurs nagenoeg constant gebleven; de gemiddelde
bijdrage per donateur is licht gedaald.
Met dit jaarverslag geeft Wings of Support u een verantwoording van de
werkzaamheden in 2015 en bieden we tegelijkertijd een kijkje achter de schermen
van onze unieke en betrokken vrijwilligersorganisatie.
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2. Wie we zijn
2.1 Historie
Medewerkers van een luchtvaartmaatschappij komen over de hele wereld en
verblijven vaak in luxueuze hotels. Maar naast het reizen, de luxe en het maken van
leuke uitstapjes, zijn ook lokale normen en waarden en de grote verschillen tussen
arm en rijk veelal goed zichtbaar. Luchtvaartpersoneel ziet vaak bedelende,
gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is het kijken uit het
hotelraam al voldoende om deze ellende te zien. Kinderen zijn meestal het grootste
slachtoffer van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van
deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde of
vertrouwen. Frustrerend genoeg kan een individu hier weinig aan doen, omdat de
tijd, middelen en mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht
gezagvoerder Marius den Dulk ertoe om, samen met collega’s, een oproep te
plaatsen in een vakblad om nog meer collega’s de handen ineen te laten slaan. Een
aantal collega’s reageerde op de oproep en op 6 november 1998 was de oprichting
van Wings of Support een feit.

2.2 Statutair doel en missie
Het statutaire doel van de stichting is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke
steun aan groepen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het
bijzonder, alsmede het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de
kwaliteit van het leven van kinderen in hun eigen woonomgeving, een en ander
uitdrukkelijk zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging, en voorts
al hetgene dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Missie
Wings of Support steunt groepen kinderen op bestemmingen van KLM door middel
van het geven van financiële steun en, indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve
van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent
rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidsgedachte. Tegelijkertijd geeft Wings of Support donateurs en sponsors
mogelijkheden om de projecten te bezoeken en aldaar de handen uit de mouwen te
steken.
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3. Organisatie
Wij zijn er oprecht trots op dat de stichting Wings of Support het CBF-Keur mag
dragen. Als keurmerkhouder onderschrijven wij de volgende drie principes voor
goed bestuur:
1. Binnen de stichting is het toezicht duidelijk gescheiden van het bestuur en
de uitvoering.
2. De stichting werkt voortdurend aan een zo goed mogelijke besteding van
middelen, zodat doelstellingen effectief en doelmatig worden gerealiseerd.
3. De stichting streeft naar optimale relaties met belanghebbenden en
stakeholders.
Een uitgebreide Verantwoordingsverklaring is als Bijlage II in dit verslag
opgenomen.

3.1 Bestuur
Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Naam en Functie in bestuur

In bestuur sinds /
Termijn tot

Functie

Martine Röell
Voorzitter

2015 / 2018

Senior Purser KLM

Jos Meijer
Secretaris

2015 / 2017

Privacy Officer KLM
Global

Manon Smits
Penningmeester

2015 / 2016

Controller KLM

Danette Toet
Bestuurslid communicatie &
fondsenwerving
Angela van de Burgt
Bestuurslid Projecten

2015 / 2016

2014 / 2017

Purser KLM

Cabin Attendant KLM

In 2015 zijn er vier wijzigingen in de samenstelling van het bestuur geweest. Jos
Meijer, Manon Smits en Danette Toet hebben de resterende zittingstermijn van hun
voorgangers overgenomen.
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Uitgelicht project (2)

”
“Het programma is
ontwikkeld om kleine
kinderen te helpen
zich sterk en veilig
te voelen.”
In Bangkok (Thailand) heeft Wings of Support in 2015 de Human Development
Foundation ondersteund bij de realisatie van een mobiele bibliotheek en de uitvoering
van het All Children Being Safe (ACBS) programma. ACBS is een programma dat
speciaal ontwikkeld is om kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar te helpen om zich
sterk en veilig te blijven voelen in hun gemeenschappen. Veiligheid wordt uitgelegd
met behulp van verhalen over dieren in het oerwoud. Deze verhalen worden
ondersteund met het educatieve activiteiten, kunst / ambacht, drama en muziek.

Projectcoördinator Lex de Vries (co-piloot bij de KLM op een Boeing 777): “ACBS is een
bijzonder aansprekend programma van de Human Development Foundation.
Het programma maakt de allerkleinste, meest kwetsbare kinderen spelenderwijs
bewust van de gevaren die ze dagelijks tegenkomen in ‘de sloppenwijken van
Bangkok’ en hoe ze hiermee het beste om kunnen gaan.”
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Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door het bestuur. Het
bestuur is bevoegd bestuurders te schorsen en te ontslaan. De Raad van Toezicht
keurt de benoeming van bestuurders goed en is tevens bevoegd om bestuurders te
schorsen.
Het bestuur kent plaatsvervangers. Dit zijn de heren Daniël Cesar (Financiën), Bram
Snel (Communicatie en fondsenwerving) en Robin Ruijter (projecten). Mevrouw
Laura Pot is plaatsvervangend secretaris.
Het bestuur is in 2015 zesmaal in vergadering bijeengekomen. Tijdens de eerste
vergadering heeft het bestuur het eigen functioneren en de eigen samenstelling
geëvalueerd.
Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen
vergoeding. Slechts noodzakelijke kosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve
van de uitvoering van projecten. In 2015 heeft het bestuur voor € 414,- aan kosten
gedeclareerd.

3.2 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2015 uit de volgende personen:

Naam & Functie in Raad van
Toezicht
Michiel van Dorst*
Voorzitter
Arjen de Jong**
Lid financiën
Janneke Gökemeijer
Lid

In RvT sinds /
Termijn tot 1
januari

Functie

2012 / 2018

EVP KLM Flight Operations

2015 / 2020
2012 / 2019

CFO van ODS BV &
ASD Metal Services
General Manager
Regional Jet Center BV

*Michiel van Dorst heeft per 1 januari 2016 tijdens zijn lopende zittingsperiode afscheid
genomen. Voor de resterende twee jaren, 2016 en 2017 (tot 01-01-2018), heeft Bart de Vries
(Hoofd Vliegdienst KLM) het voorzitterschap op zich genomen.
**Arjen de Jong heeft in juni 2015 voor de resterende termijn (tot en met 31 december 2015) de
functie van Rob de Fluiter Balledux in de Raad van Toezicht overgenomen. Vervolgens is hij
per 1 januari 2016 benoemd voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Evenmin declareerden leden van de Raad van Toezicht kosten.
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De wijze 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 schorsen en te
ontslaan. Elk lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk vijf jaren na zijn
benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het
aftredende lid is herbenoembaar. Indien een lid van de Raad in een tussentijdse
vacature wordt benoemd, neemt deze op het rooster de plaats in van zijn
voorganger.
In 2015 vergaderde de Raad van Toezicht viermaal en alle vergaderingen werden
bijgewoond door het bestuur van de stichting. Vaste onderdelen op de agenda
waren de kwartaalcijfers en financiële rapportages. De vergadering van juni werd
gebruikt om de cijfers over het jaar 2014 te bespreken en goed te keuren.
Op de eerste vergadering van het jaar evalueert de Raad van Toezicht de
samenstelling en het functioneren van de raad. Tevens evalueert de Raad van
Toezicht de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Uit deze evaluatie
zijn in 2015 geen bijzonderheden voortgekomen.

3.3 Auditcommissie
De Auditcommissie bestond op 31 december 2015 uit de volgende personen:
Naam & Functie in
Auditcommissie
Arjen de Jong
Voorzitter
Ad Röling
Lid
Rob Melchiot
Lid

Functie
CFO van ODS BV & ASD Metal Services
Gepensioneerd Hoofd KLM Accounting Services
SVP Internal Audit & Control KLM

De werkzaamheden van de Auditcommissie zijn geregeld in het Huishoudelijk
Reglement. De leden van de Auditcommissie worden vooralsnog voor onbepaalde
tijd benoemd.
De Auditcommissieleden vergaderden op regelmatige basis en veelal per
conference-call, waarbij ook de penningmeester en plaatsvervangend
penningmeester aanschoven. Bovendien kwamen zij in het verslagjaar een tweetal
keren bij elkaar.
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Uitgelicht project (3)
In Kaapstad maakte Wings of Support in 2015 een gaarkeuken mogelijk én een zonneenergiesysteem voor zowel deze gaarkeuken als een crèche in township de 7de Laan
voor organisatie HOSA (Hope Southern Africa). Chairman Marco Spalke van HOSA
hierover: “We would like to thank Wings Of Support for their amazing support during
the last years. WOS is not only a partner that gives money but also shows its
involvement in many different ways and plays a big role in our 7de Laan family.
Regular visits from KLM crew members and regular communications with the project
manager reflects that we are not just a project but friends and partners. The
sustainable way how WOS operates in 7de Laan, shows us the love and heart they
have for our community. Broken communities don’t need a quick fix but a long term
solution and this is how we see Wings of Support operating in 7de Laan and other
projects as well.”

“We are not
just a project,
but friends and
partners.”

”

Projectcoördinator Jura Sala (Cabin Attendant bij de KLM): “De betrokkenheid in deze
gemeenschap is opvallend. Waar mensen zo intensief met elkaar leven, is werkelijk
alles zichtbaar. Gemeenschapsleidster Kathy had haar eigen krotje beschikbaar gesteld
om te koken en alle kinderen iedere dag te voeden. Deze situatie was onhoudbaar.
Drank, drugs, prostitutie, verwaarlozing, misbruik en honger: alles liep door elkaar.
Deze kinderen moesten beschermd worden en daar was hulp bij nodig. De gaarkeuken
is een constructieve basis van waaruit verder gewerkt kon worden. Met dit project is
het fundament gelegd voor een duurzame samenwerking. Het enthousiasme en de
drive van Marco zijn inspirerend en wekken een groot vertrouwen. Bij vlagen werken
we zeer intensief samen. We hebben lange whatsapp sessies en gesprekken om zo
doordachte keuzes te maken. Ik vind het fijn dat ik mag meedenken en betrokken ben
bij de ontwikkelingen in deze gemeenschap. Intussen is er zo veel verbeterd!”
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3.4 Medewerkers / vaste vrijwilligers
Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december 2015
waren er bij Wings of Support 100 medewerkers actief die op vrijwillige (maar niet
vrijblijvende) basis de organisatie vormen. Dit aantal is inclusief het bestuur.
Als Wings of Support op zoek is naar nieuwe vrijwilligers
voor bepaalde functies, dan wordt hier onder meer aandacht
voor gevraagd op de website bij het vacature-overzicht.
Binnen Wings of Support is de afdeling secretariaat (P&O)
verantwoordelijk voor de medewerkerslijst en
vrijwilligerslijst.
In 2015 is voor iedere medewerker die direct in aanraking
komt met kinderen, het bezit van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) verplicht gesteld, naast het onderschrijven
van de Code of Conduct die Wings of Support intern
gebruikt. Vanaf 2015 geldt dit voor alle medewerkers van Wings of Support. Het
bestuur wil hiermee de kans op (bijvoorbeeld) seksuele intimidatie verkleinen. Het
geeft meer zekerheid over het verleden van medewerkers en het vermindert de kans
dat mensen die eerder een grens hebben overschreden, een functie binnen Wings of
Support kunnen uitoefenen.
De kernkracht van Wings of Support zijn de medewerkers. Hen voor de stichting
behouden en binden is in het licht van de continuïteit van het grootste belang. Door
zaken anders in te richten, door concentratie van het aantal projecten waar Wings of
Support zaken mee doet en door verdergaande vereenvoudiging en automatisering
via het softwarepakket Salesforce neemt de werkdruk die de medewerkers ervaren
af. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor projecten steeds meer gedeeld
door de functie van Projectcoördinator daar waar mogelijk in te richten als
“duobaan”.
Hiermee creëert het bestuur meer mogelijkheden om mensen te behouden en
nieuwe instroom laagdrempelig te houden. Hoewel er eind 2015 nog enkele
vacatures zijn, is het aantal vaste vrijwilligers in 2015 goed te noemen. Wel is er
continu behoefte aan nieuwe instroom van medewerkers.

15

3.5 Vrijwilligers op incidentele basis
Naast de 100 vaste vrijwilligers, kan Wings of Support rekenen op enkele honderden
vrijwilligers die op incidentele basis helpen, bijvoorbeeld bij presentaties op diverse
locaties. Alle vrijwilligers ontvangen een aantal keer per jaar een update met
verzoeken vanuit de organisatie. Hieraan wordt bijna altijd gehoor gegeven.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website van Wings of Support en komen
zo op onze vrijwilligerslijst. Ze kunnen aangeven op welke vlakken ze Wings of
Support willen helpen.

3.6 ANBI en Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Wings of Support is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Sinds 26 maart 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-Keurmerk.
Het CBF houdt sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en
goede doelen in Nederland. Deze gegevens staan overzichtelijk gerangschikt op hun
website www.cbf.nl. Daarmee bevordert het CBF de transparantie van de
goededoelensector in Nederland. In 2015 heeft de driejaarlijkse hertoetsing door het
CBF plaatsgevonden. Wings of Support heeft na deze hertoetsing opnieuw het
keurmerk gekregen (tot april 2018).
Wel heeft het CBF bij deze hertoetsing twee verbetervoorstellen gedaan. Het eerste
voorstel betreft het vastleggen van gemaakte afspraken rondom jaarplan, begroting
en (her)benoemingen. Het tweede voorstel heeft betrekking op de rapportage van
de jaarlijkse evaluatie van Raad van Toezicht en bestuur. Daarnaast is geadviseerd
om de jaardoelstellingen meer SMART te formuleren. Ook is het Jaarverslag 2014
beoordeeld op beschikbaarheid, controleverklaring, en een aantal belangrijke
bepalingen uit de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

3.7 Relatie met KLM
Wings of Support is opgericht door het personeel van KLM en Martinair. De stichting
opereert onafhankelijk. Wel treedt KLM op als sponsor van de stichting. Tevens:
• biedt KLM Wings of Support vergaderruimte aan.
• betaalt KLM Flight Operations de kosten van het kwartaalblad WOSwijs.
• kan post gericht aan Wings of Support per interne post binnen KLM worden
verzonden. Post wordt op de afdeling SPL/NK bewaard voor Wings of
Support.
• kunnen projectcoördinatoren ten behoeve van de uitvoering van projecten
verzoekreizen indienen om tijdens hun werkperiode een project in het
buitenland te bezoeken.

16

•

•

•

beschikt Wings of Support 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 tickets boeken naar
bestemmingen in het netwerk van de KLM Groep en haar partners, waarbij
alleen de belastingen over de tickets dienen te worden betaald. Wings of
Support gebruikt deze punten onder andere om met tickets medewerkers
van projecten naar Nederland te halen voor bijvoorbeeld opleidingen en
cursussen.
kan Wings of Support bij KLM gebruikmaken van het interne netwerk om
belangrijk nieuws, zoals vacatures, onder de aandacht te brengen van het
personeel.
geeft KLM Nederland tweemaal VIP-tickets weg voor twee personen voor
het KLM Open golftoernooi, ten behoeve van de veiling van onze sponsor
www.golfmannen.nl.
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Uitgelicht project (4)
Executive director Sean Jones from the Rwandan Orphans Project (ROP) in Kigali: “It’s
not easy to find the words to adequately express the impact Wings of Support has had on
our program. In 2015 Wings of Support donated so much clothing to us that we didn’t
have to buy a single item of clothing all year long, saving us thousands of dollars that we
could apply to other important needs such as education. That alone is truly remarkable
enough, but on top of that WOS generously donated enough money to ROP to allow us to
buy new storage boxes for our children, giving them a secure place to keep their personal
belongings and keepsakes, which is something they never had before. I cannot
emphasize enough the value we place on our relationship with Wings of Support. Rarely
have I come across an organization that is so determined to help others so quickly and
efficiently, and with such enthusiasm. I truly wish more charitable organizations could
follow the example of Wings of Support.

	
  
Projectcoördinator Manon Justus (stewardess bij de KLM): “ROP is mijn eerste project en
het heeft direct mijn hart gestolen. De mensen die voor dit project werken, doen dat met
ontzettend veel toewijding en liefde en dat heeft me geraakt. Ze willen de jongens weer
zelfvertrouwen en een toekomst geven en dat doen ze op veel verschillende manieren. Ik
vond het bijvoorbeeld mooi om te horen dat niet de leiding of docenten de sleutels van
bepaalde ruimtes (zoals de bibliotheek) hebben, maar klassenvertegenwoordigers die de
jongens zelf mogen kiezen. Een prachtige wijze om respect naar deze jongens te tonen.”

“I truly wish that
more charitable
organizations could
follow the example
of Wings of Support.”

”
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4. Fondsenwerving
Wings of Support verkrijgt haar fondsen door eigen fondsenwerving en door
renteopbrengsten. In 2015 kwam 99% van de inkomsten uit baten van eigen
fondsenwerving.
De wijze van fondsenwerving verschilt per groep. Er wordt (nog) geen actief
sponsoracquisitiebeleid gevoerd. Sponsors hebben meestal een band met iemand
die verbonden is met de stichting en komen op deze manier in aanraking met Wings
of Support. Potentiële donateurs worden enerzijds bereikt door mond tot mond
reclame of via artikelen die over Wings of Support worden gepubliceerd, anderzijds
verzorgt Wings of Support met enige regelmaat presentaties bij collega’s van KLM.
De meeste donateurs worden periodiek donateur en doneren per maand, kwartaal of
jaar een vast bedrag aan Wings of Support. Wings of Support benadert haar
donateurs niet voor extra bijdragen.

4.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Wings of Support kent binnen de categorie “eigen fondsenwerving” drie soorten
baten:
4.1.1 Periodieke bijdrage donateurs
In 2015 kende de stichting 3.069 periodieke donateurs,
die per maand, kwartaal of jaarlijks een vast bedrag
doneren aan Wings of Support. De totale inkomsten
van periodieke donateurs bedroeg € 347.178 tegenover
€ 362.854 in 2014.
4.1.2 Donaties en giften
Onder donaties en giften vallen de eenmalige donaties
die aan Wings of Support zijn gedaan. In totaal kwam er
in 2015 € 160.658 binnen, tegen € 162.316 in 2014.
4.1.3 Sponsoring
Ieder jaar ontvangt Wings of Support aanzienlijke bedragen in de vorm van
sponsoring. Daarnaast sponsoren veel organisaties Wings of Support door hun
producten of diensten voor de stichting ter beschikking te stellen. In 2015 kwam er
€ 120.525 aan sponsorgelden binnen, tegen € 114.556 in 2014.
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4.2 Rente-inkomsten
Als stichting heeft Wings of Support ervoor gekozen om risico’s te mijden en
derhalve worden de fondsen niet belegd. Om de fondsen verder veilig te stellen is in
het kader van de depositogarantieregeling het vermogen over verschillende banken
gespreid in beheer gegeven. In totaal kwam over 2015 € 2.818 binnen aan rente op
onze spaarrekeningen (2014: € 5.349).

4.3 Geoormerkte donaties/sponsoring
De volgende projecten ontvingen in 2015 donaties, giften en sponsoring die in
overleg met de gevers geheel of ten dele ten gunste komen van de desbetreffende
projecten:
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CPT-133 (€ 2.500)

School of Hope, Kaapstad. Financiering maatschappelijk
werker voor het ondersteunen van de leerlingen.

CPT-138 (€ 3.000)

Good Hope Psychological Service, Kaapstad.
Psychologische hulp door professionele dienstverleners
aan getraumatiseerde kinderen in de Kaapregio.

BUSH-2015 (€ 13.600)

Bushcamp, Kenia. Een onbezorgde tijd op kampeersafari
voor 140 weeskinderen uit Kenia. (Het gesponsorde
bedrag viel hoger uit dan de uiteindelijke kosten van
2015. Het restant is in overleg met de sponsor aan
andere projecten ten goede gekomen.)

Uitgelicht project (5)
In een van de armste wijken van de Colombiaanse stad Palmira, ligt opvanghuis
Corjuconi. De wijk biedt een trieste aanblik en is erg deprimerend. Als tegenhanger is het
interieur van het opvanghuis licht en vrolijk met mooie beschilderde muren. Hier proberen
de medewerkers van Corjuconi de vele dakloze en kansarme kinderen (in de leeftijd tussen
7 en 15 jaar) een zinvolle dagbesteding te geven zoals scholing, ontspanning en een vak
leren. Ze proberen zo de spiraal van geweld en zinloosheid te doorbreken en eraan bij te
dragen dat de kinderen opgroeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. Wings of Support
heeft in 2015 een bijdrage geleverd aan de inrichting van de school waaronder
schrijftafels, bibliotheekkasten en schoolmaterialen.
Projectcoördinator Yvonne Welzen (Senior Purser bij de KLM): “Toen ik de school vroeg
wat ze van ons vinden, kreeg ik het volgende antwoord: ‘Jullie zijn echte mensen. Jullie
komen op bezoek, lachen en spelen met de kinderen. Jullie lunchen met ons en luisteren
naar onze verhalen. Wij zijn er trots op om met jullie mooie stichting samen te werken.
Jullie hebben een gezicht; zijn echt. Dat is het wezenlijke verschil met stichtingen die
alleen wat geld op ons account storten.’ Dat antwoord heeft me zeer ontroerd.” Ze gaat
verder: “Ik heb dankzij Wings of Support tientallen bijzondere mensen leren kennen en er
vele nieuwe vrienden bij gekregen. Soms, als de schrijnende omstandigheden je
moedeloos maken, is er altijd weer de glimlach of nieuwsgierige blik van een kind dat
vertrouwen heeft. Dat geeft hoop en zin om door te gaan met dit mooie werk. Door Wings
of Support zijn veel deuren opengegaan; soms ook deuren waar je eigenlijk liever niet
doorheen was gegaan. Maar als de deur open is,
kan en wil je niet meer terug. Het klinkt
wellicht wat poëtisch, maar zo voel ik het echt.”

“Jullie komen op
bezoek, lachen en
spelen met de
kinderen. Jullie
hebben een gezicht.”

”
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5. Financiën
5.1 Analyse van het resultaat
Wings of Support begon 2015 met een groter bedrag in de reserves dan nodig is om
de continuïteit van de stichting te waarborgen. Het gebudgetteerde doel voor 2015
was dan ook in te teren op de reserves. Ondanks hogere inkomsten dan
gebudgetteerd, is dit dankzij de inzet van de Projectencommissie gelukt. Het
uiteindelijke negatief resultaat bedroeg € 128.608. Hierdoor zijn de reserves van de
stichting weer op het gewenste niveau gekomen.
De totale inkomsten van de stichting bedroegen € 631.179 versus een budget van
€ 575.000. De hogere inkomsten komen van hoger dan verwachte eenmalige
donaties. Inkomsten uit periodieke donaties waren betrekkelijk constant.
Met de hoger dan verwachte inkomsten en het beoogde doel in te teren op de
reserves van de stichting, was de uitdaging van Wings of Support de uitgaven aan
projecten aanzienlijk te verhogen ten opzichte van voorgaande jaren. Met
uiteindelijk € 735.061 aan uitgaven aan projecten is dat goed gelukt (uitgaven aan
projecten 2014 en 2013 respectievelijk: € 643.061 en € 523.157).
Nu de reserves van de stichting weer op het gewenste niveau zijn, heeft het bestuur
besloten de begrote uitgaven gelijk te stellen aan de begrote inkomsten (zie
Begroting 2016 op de volgende pagina).
De kosten eigen fondswerving als
percentage van baten uit eigen
fondswerving bedroegen in 2015 1,2%
(2014: 0,7%). De kosten beheer en
administratie als percentage van totale
baten bedroegen in 2015 2,7% (2014:
2,0%). De totale eigen kosten als
percentage van de totale baten van de
stichting bedroeg in 2015 3,9% (2014:
2,6%). Deze verhoging heeft met name
te maken met de additionele kosten van
het CBF (i.v.m. de driejaarlijkse
controle). Het bestuur streeft naar een
totaal kostenpercentage dat niet boven
de 5% uitkomt.
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5.2 Begroting 2016
Zoals vastgesteld in het bestuur en in de Raad van Toezicht.

Inkomsten
Periodieke donaties
Eenmalige donaties
Sponsoring
Rente-inkomsten
Som der inkomsten

€
€
€
€
€

362.000
135.000
120.000
4.000
621.000

Uitgaven
Besteed aan doelstellingen
Algemene projecten
Lopende kosten projecten
Trainingskosten projecten
Noodhulp
Uitvoeringskosten buitenland
Kosten eigen fondsenwerving
Algemeen en Communicatie
Notaris
Kosten beheer en administratie
Sociale kosten
Registratiekosten
Verzekeringskosten
Financiële kosten
Overige kosten
Totaal der uitgaven

€ 1.500
€ 2.500
€ 1.500
€ 8.500
€
750
€ 621.000

Resultaat

€

€ 457.250
€ 120.000
€ 15.000
€
5.000
€
2.500
€
€

6.000
500

0
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Uitgelicht project (6)
De Jan Madhyam Foundation in India biedt hulp
aan de armste kinderen met verstandelijke of
lichamelijke beperkingen. Naast financiële en
medische hulp, krijgen de kinderen lessen in het
leercentrum zoals koken en persoonlijke
verzorging. Indien het voor de kinderen niet
mogelijk is om naar het centrum te komen,
krijgen ze hulp aan huis. Er wordt veelal gewerkt
met zowel de ouders als de kinderen zelf. Per jaar
worden er op verschillende manieren 7000
kinderen geholpen. Er zijn op dit moment negen
verschillende Jan Madhyam-locaties in Delhi.
Wings of Support heeft in 2015 bijgedragen aan
de arbeidskosten voor een spraak- en
fysiotherapeut voor de kinderen.

Projectcoördinator Lyda Mallant (stewardess bij de KLM): “Wanneer je mensen helpt door
ze te stimuleren hun hand op te houden voor geld, dan help je ze niet. Ieder mens, ieder
kind; gehandicapt of levend op de armoedegrens, kun je motiveren iets terug te geven
door ze te iets te laten doen, zoals koken, schoonmaken of meehelpen bij een festival. Zo
bevorder je het gevoel van eigenwaarde en ben je samen verantwoordelijk voor het
verbeteren van leefomstandigheden.”

”

“Zo ben je samen
verantwoordelijk
voor het verbeteren
van de leefomstandigheden.”
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6. Projecten
6.1 Projecten Commissie
Voor de Projecten Commissie is 2015 weer een prachtig en druk jaar geweest. Zo
hebben we 83 projectaanvragen gehandeld, waarmee we 18.719 kinderen bereikt
hebben. Daarbij hebben we het recordbedrag van maar liefst € 735.061 kunnen
besteden aan onze doelstellingen. We hebben projecten uitgevoerd in 22
verschillende landen met het eveneens recordaantal van 42 projectcoördinatoren.
We zijn in 2015 verder gegaan met ons motto “kwaliteit boven kwantiteit”: we
willen investeren in een diepere relatie met de organisaties waarmee we
samenwerken. Op een goede fundering is het beter bouwen. Wederzijds vertrouwen
geeft een goede basis en veel inzicht in wat er nodig is om de organisatie echt
verder te helpen. Het uiteindelijke doel blijft altijd om onszelf overbodig te maken,
maar daarnaast weten we ook dat dit niet altijd mogelijk is wanneer je werkt met
groepen kinderen.
2015 is een jaar van veranderingen geweest. Zo hebben we een nieuwe voorzitter
verwelkomd en afscheid genomen van ons oude forum. Al onze functionaliteiten zijn
nu onder één paraplu gebracht, namelijk ons Salesforce systeem. Dit was absoluut
wennen, omdat we op ons forum steeds alle projectaanvragen bekeken en
besproken hebben met de projectcoördinatoren. Groot voordeel is dat alle informatie
en communicatie nu op een plek te vinden zijn. Binnen de Projecten Commissie is in
2015 continu gewerkt aan verbetering op allerlei vlakken, zoals werkdrukverlichting
en dynamische vergaderingen. Voor Wings of Support vormen vergaderingen de
mogelijkheid tot live contactmomenten met alle medewerkers, daarom willen we ze
graag zo effectief en aangenaam mogelijk maken. De vergaderingen zijn immers de
basis van onze samenwerking. De betrokkenheid van de projectcoördinatoren
tijdens de vergaderingen is op een aantal manieren vergroot. Verder proberen we
om iedere vergadering een gastspreker te hebben. Een van de vernieuwingen op het
gebied van werkdrukverlichting, is een deskundigenpanel. Specialisten op
allerhande vakgebieden stellen hun expertise vrijwillig beschikbaar om ons te
helpen bij het beoordelen van de aanvragen. Ook in de projectaanvragen die we
behandelen, is vernieuwing te zien. We kiezen ervoor om te investeren in de
organisaties waar we mee samenwerken. Dat resulteert in een toename van
meerjarige aanvragen. We gaan hierbij een samenwerking aan om de organisaties
meerdere jaren te ondersteunen met bepaalde terugkerende kosten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan salariskosten voor leerkrachten en psychologische hulpverlening.
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Wings of Support hecht er belang aan dat kinderen de mogelijkheid krijgen om ook
echt kind te zijn. Daarom financieren we al jaren verschillende culturele en informele
uitstapjes voor kinderen, georganiseerd door organisaties waarmee we
samenwerken. Voor de meeste kinderen is dat de allereerste keer dat zij uit de wijk
komen waar zij geboren zijn en leven. Het opent letterlijk hun wereld en geeft ze
inzicht in de mogelijkheden. Sommige kinderen zien tijdens zo’n uitstapje voor de
eerste keer in hun leven de zee!
Daarnaast hechten wij veel waarde aan duurzaamheid. Een mooi voorbeeld hiervan
is de financiering van zonnepanelen op verschillende locaties. De voordelen zijn
meervoudig. Het helpt de betreffende organisatie bij het reduceren van de
maandelijkse lasten en daarnaast is het goed voor de maatschappij doordat de
ecologische voetafdruk vermindert.
Wanneer KLM nieuwe bestemmingen opneemt in haar routenetwerk, betekent dit
ook meer mogelijkheden voor Wings of Support om kinderen te helpen. Zo hebben
we in 2015 nieuwe aanvragen kunnen behandelen in Colombia. Nu de KLM ook
vliegt op Cali en Bogotá, hebben we contact gelegd met organisaties aldaar die
onze hulp goed kunnen gebruiken.
In 2015 voerde Wings of Support 83 projecten uit in 22 landen. Wings of Support
maakt onderscheid in de volgende soorten projecten:
• Eenmalige projecten: projecten waarbij Wings of Support alleen betrokken is
om de betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de werkzaamheden zijn
opgeleverd houdt de betrokkenheid van Wings of Support op;
• Lopende kosten: bij dit type project betaalt Wings of Support langer dan één
jaar lopende kosten van het project (zoals het betalen van leraren), al dan
niet met een afbouw in de bijdrage;
• Noodhulp: projecten kunnen plotseling, door bijvoorbeeld een natuurramp, in
de problemen komen. In zeer schrijnende gevallen die potentieel
levensbedreigend zijn, kan er noodhulp worden toegepast;
• Schoolgeld: hierbij betaalt Wings of Support het schoolgeld van kinderen,
zodat zij naar school kunnen, hierbij wordt altijd gezocht naar een externe
sponsor;
• Klusreizen: een aantal keer per jaar worden er klussen gedaan bij projecten,
zoals schilderwerk. Het materiaal dat voor dit kluswerk nodig is, valt onder
de categorie klusreizen;
• Trainingskosten: trainingen, waaronder bijvoorbeeld leadershiptrainingen,
aan de lokale leiding van Wings of Support-projecten.
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Uitgelicht project (7)

Grapevine Community School is een groeiende school in de Matopeni sloppenwijk van
Nairobi (Kenia). De school is in 2008 begonnen met een aantal kleine klaslokalen, maar
inmiddels uitgegroeid tot twee locaties (tegenover elkaar in dezelfde straat) met in totaal
tien leraren. De school groeit nog steeds. Ook in 2015 heeft Wings of Support geholpen
met het betalen van de lerarensalarissen en bij de aanschaf van schooluniformen.

	
  
Directeur en oprichter van de school, Josephat Nyagwaya: “Grapevine Hope Centre
fraternity is incredibly grateful to Wings of Support for the unwavering support.
Support from WOS has made indelible marks in the growth & development of GHC. Your
support for textbooks, uniforms, track suits & bags, school furniture, staff salary and
many gifts speak volumes of the good work done by WOS to GHC. GHC has grown in
reaps & pounds because of WOS. We have moved from worse to good, good to better and
better every other time we get support from you. A very sincere heartfelt thanks to
Suzanne & Hanna for the marvelous work. May you continue to support GHC. With lots
of great gratitude on behalf of GHC children, parents, staff & management.”

”

“We have moved from worse
to good, good to better and
better every other time we
get support from you.”
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6.2 Verdeling uitgaven
De uitgaven waren als volgt verdeeld:
Soort project

Uitgaven

Aantal projecten

Eenmalige projecten

€ 553.177

55 projecten

Lopende kosten

€ 134.570

11 projecten

Klussen

€ 5.042

6 projecten

Training

€ 10.225

2 projecten

Noodhulp

€ 3.050

3 projecten

€ 26.231

6 projecten

€ 2.766

---

€ 735.061

83 projecten

Projectverhogingen
Bankkosten buitenland
Totaal

6.3 Gestopte projecten
In 2015 is de samenwerking met de stichting Zikomo (project LUN-010, vervoer voor
mindervalide kinderen) stopgezet. Het project behelsde financiële ondersteuning
voor de huur van een speciale bus voor vervoer van de kinderen. De organisatie had
een niet-functionerende board; zo zijn afgelopen jaar zeven van de tien
boardmembers zonder opgave van reden opgestapt. De projectleider is hierdoor zo
gedemotiveerd geraakt dat ook hij gestopt is. Per 31 december 2015 is Zikomo
gestopt als NGO. De bus is inmiddels teruggegeven aan de eigenaar. De
verplichting voor 2015 ad € 5.819 is niet opgenomen in het lopende boekjaar.
In 2015 is door medewerkers en bestuur geen fraude bij de projecten geconstateerd.
De frequentie van inspecties is opgevoerd en er zijn meer deelbetalingen toegepast
waardoor bij constatering van fraude onmiddellijk de financiering kan worden
gestopt.
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Uitgelicht project (8)

“Many of the
children now
have hope.”

”

Kayda is een organisatie in Kampala (nabij Entebbe in Oeganda) die zich richt zich op
de opvang van straatkinderen. Het doel is de kinderen uiteindelijk terug te brengen bij
familie of aanverwanten. Naast het opvangcentrum runt Kayda ook een sportacademie
voor jongeren waar veel aandacht aan voetbal wordt besteed. Een aantal teams van de
academie speelt op serieus niveau mee in Oeganda. Er zijn zelfs jonge mannen die
inmiddels in het buitenland voetballen en zo hun families kunnen onderhouden. Wings
of Support werkt sinds 2008 samen met Kayda. In 2015 is een bijdrage geleverd aan het
energiezuinig maken van het opvangcentrum met solar. Daarnaast is de sportacademie
financieel ondersteund.
Faisal Nsubuga, manager en penningmeester van de Kayda Association: “We are
working with street children who flee their homes escaping poverty, neglect and abuse,
orphans and other vulnerable children from the community who lack care and guidance
plus support. Often it is too late when they realize that the same thing awaits them on
the streets. They are often treated as criminals but we know they are full of potential if
given an opportunity to grow and learn. The solar energy system of power we use at
Kayda has improved our lives as we no longer lack power at the center. The children are
always having light while doing school homework. Besides, we save money for paying
electricity. The sports academy has improved and changed lives of many of these
children and youth. They have attended life skills workshops, behaviour change
workshops and have developed their talents. During this period seven of our children
have joined formal schools with half school fees bursary due to the talent identified
during the camping and training plus the many games played. If it had not been for
Wings of Support many of them would not have got this opportunity. Sports also has
helped us reduce on the health expenditure and now few cases are reported. Many of
the children now have hope and think of the future with pride.”
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6.4 Bestemmingsreserve
Op 31 december 2015 bestond de bestemmingsreserve uit:
(Project)bestemming
NBO-200 Grapevine Hope Centre
EZE-016 Asociacion Civil 25 de Mayo
DEL-033a Sharan Delhi
DEL-032 Jan Madhyam
CPT-138 Good Hope Psychological Service
CPT-061 Immanuel’s Haven
ACC-044 UPCO
PBM-056 Youth Empowerment Suriname
NBO-201 St. Macheo Nederland
Jubileum 2018
Totaal

Saldo
€ 15.324
€ 6.798
€ 20.711
€ 6.861
€ 45.062
€ 1.318
€ 45.000
€ 9.622
€ 23.352
€ 3.000
€ 177.048

* De projecten zijn terug te vinden in de bijlage.

6.5 Overzicht projecten
Achterin dit jaarverslag staat in Bijlage I een overzicht van alle projecten die
Wings of Support in 2015 heeft ondersteund. Op de website van Wings of Support
(www.wingsofsupport.org) staat uitgebreidere informatie onder het kopje Projecten.
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7. Toekomst: next steps
Wings of Support wil steeds meer duurzame hulp en ondersteuning stimuleren. Het
aangaan en continueren van langdurige samenwerkingen – mits de resultaten goed
zijn en blijven – past hierbij. Ook inhoudelijk zal duurzaamheid meer aandacht
krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten die inzetten op toepassing van
zonne-energie.
Afgelopen jaar zijn we, bewust, ingelopen op onze financiële reserves. Tegelijkertijd
hebben we een sponsorbeleid ontwikkeld om onze financiële spankracht
evenwichtig en sterk te houden. De komende jaren zal het werven van nieuwe
sponsors, en het behouden van bestaande sponsors, een belangrijk speerpunt zijn.
Zoals eerder vermeld, blijven we daarnaast streven naar meer donateurs onder onze
collega’s, waarbij we ook de betrokkenheid bij WOS willen vergroten.
“Vergroten” is tevens het trefwoord voor ons werkgebied. Als de KLM nieuwe
bestemmingen opneemt in het vluchtschema, inventariseert WOS of we rondom die
locaties nieuwe projecten en kinderen kunnen ondersteunen.
Onder het motto “samen sterk” zoeken we meer en meer naar samenwerking.
Een voorbeeld hiervan is het initiatief dat we samen met KLM zullen uitrollen: we
mogen als stichting meer gebruikmaken van de expertise die KLM in huis heeft,
bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, social media, financiën of
risicomanagement.
Ook zien we mogelijkheden in samenwerking met andere hulporganisaties; we
kunnen profiteren van lessen die zij al geleerd hebben. Een mooi voorbeeld is het
initiatief van Wilde Ganzen onder de naam “changing the game”, waarbij de focus
ligt op fondsenwerving. Dit biedt mogelijkheden om grotere projecten aan te gaan
onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid
De komende jaren zullen in het teken staan van het consolideren en verder
uitbouwen van de recente veranderingen. Belangrijk fundament hierbij is het borgen
van onze communicatieboodschap binnen onze eigen gelederen, maar ook naar onze
sponsors en andere stakeholders toe. Het bestaande beleidsplan zullen we in deze
lijn actualiseren. Daarnaast willen we voorkomen dat cruciale functies binnen WOS
plotseling vrijvallen. We zijn begonnen om deze functies als een soort duobaan in te
vullen. We verwachten dat het vrijwilligerswerk meer vreugdevol zal zijn omdat
verantwoordelijkheden en taken gedeeld kunnen worden. Bovendien vergroten we
zo de actuele kennis binnen het bestuur en diverse commissies.
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Uitgelicht project (9)
Tropenarts Els van der Linden van de Stichting Sonrisa Naranja Guayaquil uit Ecuador:
“Het project Sonrisa Naranja is 8 jaar geleden gestart in een buitenwijk van de
miljoenenstad Guayaquil. Aanvankelijk zijn twee jonge artsen, een uit Ecuador en een uit
Nederland, begonnen met een medische praktijk, die steeds verder is uitgegroeid tot een
medisch centrum met verschillende specialisaties, zoals verloskunde, tandheelkunde,
laboratorium, vaccinaties en echografie. Vanaf het begin is de stichting niet alleen
betrokken bij medische projecten, maar worden er ook sociale projecten uitgevoerd. Sinds
enkele jaren helpt Wings of Support ons ook met de financiering van een kerstfeest, een
vakantieknutselcursus en een uitstapje voor	
  jongeren uit onze wijk. De sociaaleconomische omstandigheden in onze wijk zijn verre van optimaal. Hierdoor bevinden
veel jongeren zich in een precaire situatie. Velen maken hun middelbare school niet af;
drugs en criminaliteit zijn altijd dichtbij. De stichting probeert de jongeren een hart onder
de riem te steken en iets om naar uit te kijken door elk jaar een uitstapje naar het strand te
organiseren. Voor velen is het de eerste keer dat ze de zee zien. Verder is de ervaring dat
ze een eigen bed hebben, een douche kunnen gebruiken en zelf mogen beslissen wat ze
gaan eten, een ervaring op zich. Het is een ervaring waar maanden naar wordt uitgekeken
en waar tijden over wordt nagepraat. Het helpt om het zelfvertrouwen te vergroten en
extra veerkracht te geven aan de jongeren die dit het hardst nodig hebben. We zijn
dankbaar voor de hulp die Wings of Support ons geeft, zodat we het leven van deze
jongeren zonder veel vooruitzicht kunnen verbeteren.”
Projectcoördinator Astrid Pauwels (stewardess bij de KLM): “La Sonrisa Naranja in
Guayaquil is ontwikkelingshulp op mensenmaat, kleinschalig, professioneel en
doeltreffend. Bij elk bezoek als projectcoördinator van Wings of Support ben ik getroffen
door de positiviteit en de vanzelfsprekendheid waarmee de dokters Els en Gonzalo zich
inzetten voor de kinderen van kansarme families. La Sonrisa, oftewel de glimlach, is er
nooit ver te zoeken!”

	
  

“Het helpt om het
zelfvertrouwen te vergroten
en extra veerkracht te geven
aan de jongeren die dit het
hardst nodig hebben.”

”
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8. Ondertekening bestuursverslag

Schiphol, 27 juni 2016

Martine Röell
Voorzitter

Manon Smits
Penningmeester

Jos Meijer
Secretaris
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9. Balans per 31 december 2015
1.1

(na resultaatverwerking)
Toelichting

31-12-2015
€

Activa

31-12-2014
€

€

€

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

(1)
(2)

6.230
363.100

40.920
386.891

369.330

427.811

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

(3)
(4)
(5)

25.000
177.048

40.000
113.259

22.901

198.898
224.949

352.157

Fondsen
Bestemmingsfondsen

(6)

0
224.949

1.400
368.559

Kortlopende schulden

(7)

144.381

74.254

369.330

427.811
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10. Staat van baten en lasten over 2015
Actueel
2015
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit beleggingen

(8)
(9)

Som der baten

Begroting
2015

Actueel
2014

€

€

€

628.361
2.818

575.000
6.000

639.726
5.349

631.179

581.000

645.075

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Projectenkosten

(10)

735.061

625.000

643.061

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

(11)

7.669

4.500

4.304

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

(12)

17.057

21.500

12.712

759.787

651.000

660.077

(128.608)

(70.000)

(15.002)

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserves
Bestemmingsfondsen

(15.000)
63.789
(175.997)
(1.400)

0
0
(70.000)
0

0
(50.092)
38.215
(3.125)

Totaal

(128.608)

(70.000)

(15.002)

Som der lasten

Resultaat
Resultaatbestemming
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11. Toelichting algemeen
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
De jaarrekening over 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling
jaarverslaggeving fondsenwervende instellingen (R.J. 650). In deze richtlijn zijn voor
de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften 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 stichting zoals hierboven
omschreven.
Continuïteitsreserve
Deze wordt aangehouden ter dekking van risico’s op de korte termijn en om zeker te
stellen dat Wings of Support in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De
hoogte daarvan is volgens CBF norm gemaximaliseerd op 1,5 maal de jaarlijks
kosten voor eigen fondswerving en beheer en administratie.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves betreft langlopende exploitatiekosten projecten. Deze
reserve wordt aangehouden ter financiering van exploitatiekosten van projecten die
meerdere jaren beslaan.
Overige Reserve
Wings of Support ontvangt sponsoring in natura, zoals het administratiesysteem
Salesforce, het boekhoudsysteem Exact, de notaris en de advocaat. Aangezien deze
diensten niet, of niet volledig worden gefactureerd, kunnen deze niet in de
continuïteitsreserve worden opgenomen. Om die reden houdt Wings of Support een
overige reserve aan om deze diensten tijdelijk te kunnen betalen, mocht daar in een
uitzonderlijk geval noodzaak toe zijn.
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Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor ontvangen donaties, giften en
sponsoring, waarvoor de schenker een bijzondere (project-)bestemming heeft
aangegeven, maar waarvan op balansdatum de middelen nog niet zijn besteed.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben, uitgaande van historische kosten.
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12. Toelichting op de balans per 31 december 2015
Vlottende activa

(1)

31-12-2015

31-12-2014

€

€

4.000
0
2.086
144

31.631
5.940
3.349
0

6.230

40.920

26.978
43.580
94.546
(12)
342
102.807
94.859

66.466
16.181
93.692
146
342
102.000
108.064

363.100

386.891

2015

2014

€

€

40.000
(15.000)
25.000

40.000
0
40.000

Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat

113.259
63.789

163.351
(50.092)

Saldo 31 december

177.048

113.259

Kortlopende vorderingen
Toegezegde donaties en sponsoring
Te verrekenen project betalingen
Nog te ontvangen rente
Overige

(2)

Liquide middelen
ING Rentemeerrekening
ING Rekening-courant
ABN AMRO bestuur spaarrekening
ABN AMRO bestuurrekening
Van Lanschot Rekeningcourant
Van Lanschot spaarrekening
Fortis ASR spaarrekening

Passiva
Reserves en fondsen

(3)

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat
Saldo 31 december

(4)

Bestemmingsreserves
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Het verloop is als volgt:

Bouw en renovatie
Onderwijsmateriaal
LUN-010 Vervoer voor
mindervalide kindjes
NBO-181b 2ND Year
Renumeration of Staff Salaries
NBO-200 Grapevine Hope
Centre
EZE-016 Asociacion Civil 25 de
Mayo
DEL-033a Sharan Delhi
DEL-032 Jan Madhyam
CPT-138 Good Hope
Psychological Service
CPT-061 Immanuel’s Haven
ACC-044 UPCO
PBM-056 Youth Empowerment
Suriname
NBO-201 St. Macheo Nederland
Jubileum 2018

Saldo per
1 januari
2015
€

Goedgekeurde
(project-)
bestemmingen
2015
€

Bestedingen/
onttrekkingen
2015
€

Saldo per 31
december
2015
€

50.000
50.000

0
0

50.000
50.000

0
0

5.819

0

5.819

0

5.940

0

5.940

0

0

15.324

0

15.324

0
0
0

6.798
20.711
6.861

0
0
0

6.798
20.711
6.861

0
0
0

45.062
1.318
45.000

0
0
0

45.062
1.318
45.000

0
0
1.500

9.622
23.352
1.500

0
0
0

9.622
23.352
3.000

113.259

175.548

111.759

177.048

Zover er een meerjarenverplichting is aangegaan, zijn deze bedragen opgenomen in de niet in de
balans opgenomen rechten en verplichtingen.

(5)

2015
€

2014
€

198.898
(175.997)

160.683
38.215

22.901

198.898

Overige reserves
Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat
Saldo 31 december
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(6)

2015

2014

€

€

1.400
(1.400)

4.525
(3.125)

0

1.400

Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat
Saldo 31 december

Het verloop is als volgt:

ZA-207 Hans Katoen pavillion

(7)

Kortlopende schulden
Goedgekeurde projecten 2015
Goedgekeurde projecten 2014
Overlopende passiva
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Saldo per
1 januari
2015
€

Ontvangen
geoormerkte
bedragen
2015
€

bestedingen
2015
€

Saldo per 31
december
2015
€

1.400
1.400

0
0

1.400
1.400

0
0

31-12-2015

31-12-2014

€

€

138.439
0
5.942

0
66.790
7.464

144.381

74.254

Goedgekeurde projecten 2015
CPT-145 7de Laan
CLO-001 Corjuconi
KLUS-023 Good Hope Psychological
LUN-002 Kasis Children’s Home
PBM-064 Lotjeshuis
ACC-049 Maranatha School
PBM-059 Mr Huberstichting
LIM-024 Padma
ACC-048 SASO
JNB-056 Shelter Ministries
NBO-201 St Macheo Nederland
PBM-063 St Maria Internaat
CPT-140 Tereo Mission School
PBM-056 Youth Empowerment Suriname
CPT-142 HOSA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

19.164
4.212
333
4.899
13.340
19.740
200
5.613
21.422
8.680
10.543
6.264
413
9.622
13.994
138.439

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

13.366
11.676
3.793
1.569
9.732

0
0
0
0
0
0

818
4.674
4.055
11.897
5.210
66.790

Goedgekeurde projecten 2014
TH-039 Duang Prateep Foundation - Promote love
reading trough story
UG-068 Een muur voor veiligheid
TRAI-007 Vuselela Management Training
KE-206 GHC schoolgeld
BR-045 Onze nieuwe juf!
ZM-005 Chishawasha Children’s Home of Zambia schooluniformen
ZB-001 Hygiënische stappen voor IMBA
EC-008 Escuela Juan E. Pestalozzi - keukeninrichting
GH-046 Compassion Foundation for Humanity Ghana
ZA-197 Beyond the Lemonade Stand- Empowering

Overlopende passiva
Accountantskosten
Bankkosten
Overige

5.000
942
0
5.942

5.000
599
1.865
7.464

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Van de bestemmingsreserve zijn voorwaardelijke verplichtingen aangegaan voor
een bedrag van € 174.048 (zie pagina 39).
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13. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

(8)

2015

2014

€

€

347.178
160.658

362.854
162.316

120.525
628.361

114.556
639.726

2.818

5.349

553.177
134.570
5.042
10.225
3.050

555.387
75.924
2.765
3.814
0

706.064

637.890

26.231

1.686

0

0

732.295

639.576

2.766

3.485

Totaal bestedingen aan doelstelling projecten

735.061

643.061

Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de baten

116,5%

Baten uit eigen fondswerving
Periodieke bijdragen donateurs
Donaties en giften
Sponsoring bijdragen

(9)

(10)

Baten uit beleggingen
Rente uit spaarrekeningen

Besteed aan doelstelling: projectkosten
Eenmalige projecten
Lopende (operationele) kosten subsidies
Klussen door WOS op bestemming
Training
Noodhulp
Eenmalige projectverhogingen
Vrijvallende project-/subsidieverplichtingen in boekjaar
Voor details over de in 2015 goedgekeurde projecten
verwijzen wij naar het bestuursverslag en Bijlage I.

Bankkosten buitenland
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99,7%

(11)

Kosten eigen fondsenwerving

2015

2014

€

€

0
226
0
7.443

74
231
83
3.916

7.669

4.304

1,2%

0,7%

5.002
1.434
4.144
5.000
36
752
689

2.165
1.434
3.257
5.000
0
158
698

17.057

12.712

Kosten beheer en administratie als % van totale baten

2,7%

2,0%

Totaal van eigen kosten als % van totale baten

3,9%

2,6%

Notariskosten (opstellen akten voor donateurs)
Portokosten
Representatiekosten
Reiskosten

Kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit eigen
fondsenwerving
(12)

Kosten beheer en administratie
Registratiekosten
Verzekeringskosten
Bankkosten
Accountant
Vergaderkosten
Sociale evenementen kosten (intern WOS)
Overige kosten
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14. Overzicht lastenverdeling
Bestemming

Doelstelling

Werving baten

Lasten

Projecten

Eigen fondsenwerving

Beheer en
administratie

Totaal
2015

Begroot
2015

Totaal
2014

€

€

€

€

€

€

Project afdrachten
Lopende kosten
subsidies
Bankkosten
Algemene kosten
Communicatiekosten
Notariskosten

597.725

0

0

597.725

500.000

563.652

134.570
2.766
0

0
0
0

0
4.144
12.913

134.570
6.910
12.913

121.000
8.500
17.000

75.924
6.742
9.455

0
0

7.669
0

0
0

7.669
0

4.000
500

4.230
74

Totaal

735.061

7.699

17.057

759.787

651.000

660.077

Behoudens vergoeding van kosten (middels declaraties) zijn aan de
bestuurders als zodanig geen vergoedingen toegekend.

Schiphol, 27 juni 2016

Dagelijks Bestuur Wings of Support

Martine Röell
voorzitter
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Manon Smits
penningmeester

Jos Meijer
secretaris

Aan het Bestuur van
Stichting Wings of Support
Postbus 7700
1117 ZL SCHIPHOL
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 34 tot en met 44 opgenomen jaarrekening
2015 van Stichting Wings of Support te Schiphol gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over
2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk 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
Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (R.J. 650). Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Wings of Support per 31 december
2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
Nijkerk, 27 juni 2016

Alƒa Accountants B.V.
(origineel getekend door)
drs. A. van Norel RA
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Bijlagen
I Projectenlijst
II Verantwoordingsverklaring
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Bijlage I: Projectenlijst 2015
Instelling en aantal
kinderen

Projectnaam

Korte omschrijving
aanvraag

Begroting
aanvraag

Projectcode

Een muur voor
veiligheid

Bouwen van een muur ter
voorkoming van ontvoering
van kinderen, stelen en
vergiftigen van dieren en
diefstal van spullen

€ 1.259,00

EBB-063

€ 9.870,00

NBO-189

€ 17.137,00

ACC-047

Bouw / renovatie
Another Hope
Children’s Ministry in
Entebbe (Oeganda)

60

Kwawanzilu primary
school in Nairobi
(Kenia)

150 Opknappen
schoolgebouw

Opknappen van een
klaslokaal en aanschaf
nieuwe uniformen

OTC in Accra (Ghana)

140 New kitchen, new
dorm, new arms and
legs

De renovatie van de keuken
voor de inwonende
kinderen en de bouw van
een onderkomen voor de
inwonende studenten

Foodstep Uganda Ltd
in Entebbe
(Oeganda)
Anne in Afrika in
Kilimanjaro
(Tanzania)

200 Crisisopvang
Kamperingisa

Medicijnen, zeep kleren,
emmers, dekens

€ 1.050,00

EBB-067

280 Naar school

Klaslokalen afbouwen om
de school te kunnen
registreren

€ 5.575,00

JRO-004

Matoekoe in
Paramaribo
(Suriname)
Emmanuel’s new
hope rescue centre in
Nairobi (Kenia)

60

Gezellig wonen

Inrichting jongenshuis

€ 2.510,00

PBM-057

99

Een huis van stenen
om in te wonen

Bouw van de eerste
verdieping van het huis

€ 5.086,00

NBO-186

Foodstep Uganda Ltd
(Oeganda)

95

3 Elements and 100
shoes

Bouw van waterzuiveringsinstallatie, een
auto, 100 paar schoenen en
10.000 “symbolische”
bakstenen (bouw van een
muur met opslag)

€ 20.660,00

EBB-061

Stichting Project in
Kralendijk (Bonaire)

20

Waterpomp

Vervanging van waterpomp

€ 1.964,00

BON-009

Stichting Samen
Succes in Nairobi
(Kenia)

236 Een klaslokaal voor de
kinderen van Masol
Hills

In dit afgelegen gebied is
niets, de school is zeer
armoedig, de bestaande
lokalen zijn slechts ruimtes
afgezet met golfplaten

€ 5.426,00

NBO-191

Stichting Samen
Succes in Nairobi
(Kenia)

834 Een school op de berg

Een gebouw met 3 ruimtes
waar leraren een plek
hebben om te vergaderen
en lessen voor te bereiden

€ 5.211,00

NBO-192

48

Garden of Mercy
Foundation in Taipeh
(Taiwan)
Stichting Prasoro in
Paramaribo
(Suriname)

10

Lekker in bad

Aanleg gelegenheid om de
HIV baby's te wassen

€ 3.607,00

TPE-004

35

Stop de muskieten

Verven van de daken en
aanbrengen van
muskietengaas bij 1 huis

€ 4.415,00

PBM-058

Brazos Abiertos in
Lima (Peru)

154 Onbekommerd spelen

Meubels en onderhoud voor
schooltje, vloer en
schaduwnet van speeltuin,
schoolmateriaal,
speeltoestel

€ 5.539,00

LIM-022

7de Laan in Kaapstad
(Zuid-Afrika)

70

Nieuwe soupkitchen
voor 7de Laan

Nieuwbouw gaarkeuken

€ 4.963,00

CPT-139

Sibongile in Kaapstad
(Zuid-Afrika)

52

Een hek voor Sibongile Omheining van nieuw
terrein Sibongile (en bouw
fysiotherapieruimte)

€ 9.914,00

CPT-134

The Homestead in
Kaapstad (ZuidAfrika)

75

Gezamenlijke sociale
ruimte

Verhoging finalisering
Hans Katoen Paviljoen

€ 15.938,00

CPT-136

Sitio Agar in São
Paolo (Brazilië)

40

Kleine wasjes, grote
wasjes

Aankoop industriële
wasmachine+ renoveren
van het waslokaal

€ 13.551,00

GRU-036

Boston Children
Centre in Nairobi
(Kenia)

146 Verbeteren en
beveiligen van de
secondary school

Het bouwen van een
keuken met eetzaal en een
muur voor de secondary
school

€ 22.370,00

NBO-195

Jolem Foundation in
Nairobi (Kenia)

150 Waarde toevoegen aan Aanschaf van materialen,
het trainingscentrum
constructiewerkzaamheden en
inrichting t.b.v. het
trainingscentrum

€ 5.000,00

NBO-197

Stichting Children
Asking in São Paolo
(Brazilië)

182 Een dak boven je
hoofd

Een dakconstructie voor
een evenementen /opvang
voor kinderen

€ 15.921,00

GRU-037

Blessed Generation
Ruiru in Nairobi
(Kenia)

60

Een renovatie van het
voormalige missiehuis:
realisatie van huiskamers
met keukentjes en
afgescheiden slaapplekken
voor de bewoners (meisjes).
Privacy voor elke leerling
en gezamenlijke ruimtes
voor sociale activiteiten
(samen koken/studeren)

€ 28.500,00

NBO-198

Een highschool om
trots op te zijn
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TAK Africa in Nairobi
(Kenia)

200 Tamalaki Expansion
Part 2

Construction of classrooms,
toilets and improvement of
quality of education via
training

€ 31.120,00

NBO-199

Cran in Bogota
(Colombia)

50

We houden het graag
droog

Reparatie daken van 3
speelruimtes op het terrein

€ 3.199,00

BOG-002

Mr Huberstichting in
Paramaribo
(Suriname)
Another Hope
Children’s Ministry in
Entebbe (Oeganda)

76

Snoezelruimte

Bouw en inrichting
Snoezelruimte

€ 12.131,65

PBM-061

60

Zon brengt water

Financiering van twee
zonnepanelen om water uit
de put onderaan het terrein
naar het huis bovenaan het
terrein te kunnen pompen

€ 1.961,00

EBB-066

Emmanuel’s New
Hope Rescue Centre
in Nairobi (Kenia)

62

Een opvanghuis van
stenen

Een stenen gebouw voor de
opvang van kinderen en
voor service aan de directe
omgeving

€ 12.390,00

NBO-196

Maranatha School in
Accra (Ghana)

371 Improvement

Verbeteringen voor de
nieuwe school, waaronder
aanschaf toiletten en
wasbakjes, afvoer voor het
regenwater, afwerken
pleisterwerk en verven

€ 19.740,00

ACC-049

7de Laan in Kaapstad
(Zuid-Afrika)

120 Duurzame energie
voor 7de Laan

€ 19.164,00

CPT-145

SASO in Accra
(Ghana)

100 Finishing touch voor
SASO

Aanvraag zonneenergiesysteem voor crèche
en gaarkeuken
Schoolbanken, uitbreiden
muur en schoolplein,
afbouw nieuwe klaslokalen,
septic tank, speeltoestellen,
solarlampen etc.

€ 21.422,00

ACC-048

Lotjeshuis in
Paramaribo
(Suriname)

40

Droog spelen

Bestraten, overkapping
bouwen en nieuwe kasten

€ 13.340,00

PMB-064

Aynimundo “san
gabriel alta” in Lima
(Peru)

80

Nieuwe school voor
kleine (b)engeltjes

Bouw kleuterschool
Verhoging bedrag

€ 5.288,00

LIM-017

IMBA private
voluntary
organization in
Harare (Zimbabwe)

850 Hygiënische stappen
voor IMBA

€ 750,00

HRE-001

50

Verhoging bedrag vanwege
valuta schommelingen.
Bouwen van toilet blok met
toiletten en wasbakken

Klusreis 2015
Yabonga in Kaapstad
(Zuid-Afrika)

12

Yabonga

Bouw- en klusmaterialen
(uitgevoerd in 2014 maar
betaald in 2015)

€ 1.052,00

KLUS-024

Immanuel’s Haven in
Kaapstad (ZuidAfrika)

20

Immanuel’s Haven

Bouw- en klusmaterialen

€ 455,00

KLUS-025

Thembalitsha
Foundation in
Kaapstad (ZuidAfrika)
Agapè Family
Ministries in
Kaapstad (ZuidAfrika)
Sibongile in Kaapstad
(Zuid-Afrika)

15

Village of Hope

Bouw- en klusmaterialen

€ 803,00

KLUS-027
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Agape House 3

Bouw- en klusmaterialen

€ 1.016,00

KLUS-029
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Sibongile

Bouw- en klusmaterialen

€ 662,00

KLUS-030

1000 Love and Faith

Bouw- en klusmaterialen

€ 1.054,00

KLUS-026

€ 1.362,00

LIM-023

SAEP ECD in
Kaapstad (ZuidAfrika)
Gezondheidszorg
Adesa in Lima (Peru)

40

Dierentuin en
Logopedie

Computer, therapeutisch
materiaal en met alle
kinderen naar de
dierentuin!

20

Safe and Sound in
Seko Village

Nieuwe inboedel voor de
nieuwe weeshuizen van de
tieners van Kondwa

€ 12.817,00

LUN-011

Veilig koken en
douchen

Het inrichten van de
keuken van een nieuw
opvanghuis en de aanschaf
van een wasmachine en
een douchecabine

€ 2.386,00

OTP-037

Inrichting
Kondwa in Lusaka
(Zambia)

Asociatia Touched
Romania in Boekarest
(Roemenië)
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Stichting Betheljada
in Paramaribo
(Suriname)

30

Lekker liggen en zitten Waterbedden en zitzakken
voor de kinderen nodig. En
krukken voor de
medewerkers

€ 3.619,00

PBM-060

Corjuconi in Cali
(Colombia)

42

Schoolmaterialen voor
de kinderen van
Palmira

Inrichting van de school.
schrijftafels,
bibliotheekkasten en
schoolmaterialen

€ 4.212,00

CLO-001

Tereo Mission School
in Kaapstad (ZuidAfrika)

57

Inrichting nieuw
klaslokaal

Interieur voor een leslokaal

€ 413,00

CPT-140

51

Stichting Maria
internaat in
Paramaribo
(Suriname)

30

Nieuwe bedden

Nieuwe bedden en
zonnepanelen ten behoeve
van warm water

€ 6.264,00

PMB-063

Escuela Juan E
Pestalozzi in Quito
(Ecuador)

52

Keukeninrichting voor
kansarme kinderen

Verhoging wegens koersschommelingen. Keukeninrichting om de kinderen
van een dagelijkse lunch te
voorzien en de oudere
kinderen te leren koken

€ 300,00

UIO-007

Fundacion La Sonrisa
Naranja in Guayaquil
(Ecuador)

40

De zee zien!

Uitstapje naar zee betalen
voor kansarme kinderen

€ 3.132,00

GYE-003

Fundashon Boso
Kosecha in
Willemstad (Curaçao)

16

Vakantiefeest 2015

Zomerfeest/kamp voor de
kids van Fundashon Boso
Kosecha

€ 1.854,00

CUR-023

Asociatia Valentina
Romania in Boekarest
(Roemenië)

40

Summer Camp 2015

Financiering zomerkamp
2015

€ 5.405,00

OTP-038

Shelter Ministries in
Johannesburg (ZuidAfrika)

130 Zeetrip Durban 2016

Zeetrip 2016

€ 8.680,00

JNB-056

Bushcamp in
Naivasha (Kenia)

140 Bushcamp

Een onbezorgde
kampeervakantie

€ 6.413,52

BUSH-2015

Father Ray
Foundation in
Bangkok (Thailand)

180 Blinde kindjes beter
laten horen

Koptelefoons voor het
computerlokaal

€ 527,00

BKK-043

Human Development
Foundation in
Bangkok (Thailand)

3000 Weerbaarheidstraining Materialen en apparatuur
voor de allerkleinsten
voor de mobiele bibliotheek
& het “All children being
safe” programma

€ 5.701,00

BKK-042

€ 2.200,00

TRAI-008

€ 35.012,05

CPT-137

Kamp

Onderwijsmateriaal

Stichting Che Amigo
in Buenos Aires
(Argentinië)

Siyavuselela in
Kaapstad (ZuidAfrika)
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Training van st. YES in Training en coaching van
Paramaribo
st. YES in Suriname. Deze
stichting draagt bij aan de
ontwikkeling van een
positief zelfbeeld en een
krachtig zelfbewustzijn van
Surinaamse jeugd

1688 Sports en
lifeskillstraining

Sports en lifeskillstraining
voor de kinderen van
Gugulethu

Transport
€ 12.623,00

ACC-046

€ 200,00

PBM-059

Aanschaf van een doubledecker bus als mobiel
community centre

€ 55.994,00

CPT-142

2ND Year
Renumeration of Staff
Salaries

2e Jaar termijn aanvraag
salaris voor de 2 leraren, 1
project manager en 1 kok

€ 5.940,00

NBO-181b

No bugs allowed in
Immanuel’s Haven

Ongediertebestrijding voor
2 jaar

€ 1.753,00

CPT-061

500 Meer liefdevolle,
professionele hulp in
de Kaap

Psychologische hulp door
professionele hulpverleners
voor getraumatiseerde
kinderen in de Kaapregio

€ 36.050,00

CPT-138

Jan Madhyam in New
Delhi (India)

123 Occupational and
Speech Therapy

Arbeidskosten voor Spraak
en Fysiotherapeut voor
geestelijk en lichamelijk
gehandicapte kinderen

€ 6.861,00

DEL-032

Sharan Delhi in New
Delhi (India)

500 Extra hulp voor de
Lopende kosten voor o.a.
straatkinderen in Delhi medicijnen, voedsel en
andere noodzakelijke hulp

€ 14.280,00

DEL-033a

UPCO in Accra
(Ghana)

500 De nieuwe Truck

Het restant van de
aanschafprijs

Mr Huberstichting in
Paramaribo
(Surinama)

40

Ticket voor
orthopedagoog

Ticket voor orthopedagoog

HOSA in Kaapstad
(Zuid-Afrika)

160 Community doubledecker

Alice Nyambura
Nursery School
Renovation Project in
Nairobi (Kenia)

40

Immanuel’s Haven in
Kaapstad (ZuidAfrika)

17

Good Hope
Psychological Service
in Kaapstad (ZuidAfrika)

Lopende kosten

Asociación Civil 25 de 250 Kansen door
Mayo in Buenos Aires
continuïteit
(Argentinië)

Salaris voor drie
medewerkers voor 1 jaar
met een eventuele
verlenging van een 2de jaar

€ 6.798,00

EZE-016

Youth Empowerment
Suriname (YES) in
Paramaribo
(Suriname)

Yes we can!

Het sponsoren van
trainingskosten voor 30
leerlingen van middelbare
scholen in Paramaribo,
zodat zij zichzelf
ontwikkelen en meer
zelfvertrouwen krijgen

€ 9.622,00

PBM-056

1000 UPCO 2015 - 2020

Steun in deel van lopende
kosten

€ 5.000,00

ACC-044

UPCO in Accra
(Ghana)

30
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€ 22.133,00

CPT-141

€ 17.130,00

GIG-007

€ 5.108,00

NBO-200

€ 10.543,00

NBO-201

Verhoging tickets

€ 298,00

HAV-004

Noodhulp voor de
kinderen

Voedselhulp voor de
kinderen in het weeshuis

€ 500,00

NBO-194

Noodhulp Nepal

Ondersteuning van
noodhulp na aardbeving
Nepal april 2015

€ 1.500,00

KTM-002

110 Een eigen opbergplek

IJzeren opbergkistjes voor
de privé spullen van de
jongens

€ 4.796,00

KGL-002

Local Dreamers in
Quito (Ecuador)

50

Aankoop voetbalkleding en
overig sportmateriaal

€ 2.968,00

UIO-011

TAK Africa in Nairobi
(Kenia)

200 Oppimpen handmatige Aanschaf van hulpstukken
waterboortoren
voor de handmatige
waterboortoren

€ 4.441,00

NBO-163

St. Paul’s Orthodox
High School in
Nairobi (Kenia)

200 Waterput voor
schoolkinderen

Schoon water voor
schoolkinderen

€ 2.061,00

NBO-159

TAK Africa in Nairobi
(Kenia)

N.v.t. Evalueren en scannen

TAK gaat de effecten van
de trainingen evalueren
met onze projecten. Ook
wordt er met de projecten
een WOS Scan gemaakt

€ 8.025,00

TRAI-009

PSP in Kaapstad
(Zuid-Afrika)

1000 Joint Mentorship
Project

Aanvraag voor ondersteuning van lopende
kosten en uitbreiding van
het succesvolle JMP, mede
gesponsord door “De
Ranken”
Aankoop school &
sportartikelen + 2 jaar
salaris sportleraar

REMER in Rio de
Janeiro (Brazilië)

288 Vooruitgang in de
achterbuurten van Rio

Grapevine Hope
Centre in Nairobi
(Kenia)

200 Salarissen voor GHC

Salarissen leraren en
uniformen kinderen

Stichting Macheo in
Nairobi (Kenia)

138 Family empowerment

Lopende kosten voor salaris
van sociale werkers voor
2016/17/18

Weather Report
Foundation Havana
(Cuba)
Emmanuel’s new
hope rescue centre in
Nairobi (Kenia)

300 Interactief kunstwerk
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Stichting Grace for
Victim Children in
Kathmandu (Nepal)

72

IMIZI Childrens
Centre in Kigali
(Rwanda)

Overig

54

Extra aandacht voor
het voetbalteam

met WOS projecten

Duang Prateep
Foundation in
Bangkok (Thailand)

100 Friend of Children
Center

Het opknappen en inrichten
van een lokaal met
leerhulpmiddelen wat zal
dienen als naschoolse
opvang van voormalige
school drop-outs

€ 25.021,00

BKK-044

KAYDA in Entebbe
(Oeganda)

150 Solar Energy & Sport
Academy Kayda

Upgrading Solar systeem
and Sports training

€ 10.826,00

EBB-072

Padma in Lima (Peru)

100 Speelplezier tijdens de Werking speelpleinen
vakantie
financieren

€ 5.613,00

LIM-024

Kasisi’s childrens
home in Lusaka
(Zambia)

209 Nice and warm at
Christmas time

€ 4.899,00

LUN-002

Schoeisel en dekens voor
de kinderen
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Bijlage II: Verantwoordingsverklaring

Verantwoordingsverklaring
Het bestuur van Wings of Support (WOS) onderschrijft de volgende drie principes:
1. Binnen Wings of Support dient het toezicht houden duidelijk te zijn
gescheiden van het besturen;
2. Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen;
3. Wings of Support streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.

Toezicht houden en besturen
Binnen Wings of Support is een strikte scheiding tussen besturen c.q. uitvoering
en toezicht houden. Het bestuur is belast met het besturen en leiding geven aan de
stichting. Het beleidsplan alsmede de daarbij horende plannen van de commissies
en de begroting worden aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd.
Tevens controleert de Raad van Toezicht het bestuur van Wings of Support in haar
uitvoering van het beleid.

Optimale besteding van middelen
Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen, door
middel van:
• Een zeer laag kostenpercentage voor beheer en administratie en doordat
veel faciliteiten zoals vergaderruimte en computersystemen worden
gesponsord. Wings of Support is continu op zoek naar sponsors die bereid
zijn om in natura te sponsoren, waardoor een zo hoog mogelijk percentage
van fondsen kan worden besteed aan de doelstelling.
• Projectcoördinatoren die zeer geregeld bij de projecten komen die worden
uitgevoerd en zo optimaal kunnen controleren of het geld op een
verantwoorde wijze wordt besteed.
• Het meerjarenbeleidplan en bijbehorende jaarplannen en begrotingen door
het bestuur en tevens door de Raad van Toezicht te laten goedkeuren.
• Een continue investering in de groep van huidige en toekomstige
medewerkers in de bewustwording van kosten en de focus om zoveel
mogelijk middelen aan de doelstelling te besteden.

Optimale relaties met belanghebbenden
Wings of Support streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden middels
diverse informatievoorzieningen.
• Op de website worden alle projecten zodanig beschreven dat het duidelijk
wordt wat de stichting met haar middelen doet. De informatie op de
website wordt in twee talen gepubliceerd (Nederlands en Engels) en is dus
ook voor de meeste belanghebbenden in het buitenland goed te begrijpen.
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Wings of Support heeft een Facebook-account waar veel gebruik van wordt
gemaakt; het faciliteert de betrokkenheid van de belanghebbenden en de
stakeholders.
Het kwartaalblad WOSwijs geeft de donateurs en sponsors een beeld van de
projecten die uitgevoerd zijn en de ontwikkelingen die de stichting doormaakt.
Elk jaar verschijnt het jaaroverzicht, welke (o.a. via de website) beschikbaar is
voor iedere geïnteresseerde. Het jaaroverzicht toont beknopte financiële
informatie en toont een overzicht van alle uitgevoerde projecten in dat jaar.
Alle publicaties zijn te downloaden vanaf de website.
Aanmerkingen, opmerkingen en suggesties komen binnen via het e-mailadres:
info@wingsofsupport.org en worden doorgestuurd naar de betreffende
afdeling.
De afdeling secretariaat is verantwoordelijk voor de adequate afhandeling van
deze berichten.

Klachtenregeling
Wings of Support kent een klachtenregeling (“Klachtenprocedure”). In 2015 zijn
geen klachten ontvangen (2014: 0).

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) die per 1 januari 2009 is ingesteld, vervult statutair
de taak van toezichthouder. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur
van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de
daarmee verbonden organisatie. Tevens staat de RvT het bestuur met advies
terzijde.
Wings of Support kent geen vast profiel voor de Raad van Toezicht, maar heeft in
haar huishoudelijk reglement wel het volgende vastgesteld rondom de
samenstelling van de Raad: “Twee van de drie leden van de Raad van Toezicht
worden benoemd uit een groepering of organisatie die door de Raad van Toezicht
als belanghebbende partij wordt gezien, dat wil zeggen een grote mate van
affiniteit met de luchtvaart hebben of daarin werkzaam (geweest) zijn.” De Raad
van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen.

Auditcommissie
Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de
verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht is een auditcommissie
ingesteld. De auditcommissie beoordeelt het financiële verslaggevingsproces, het
systeem van interne beheersing en beheersing van financiële risico's, het
controleproces en het proces waarmee Wings of Support de missie en doelstelling
van de stichting naleeft.
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Colofon
Dit jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de belangeloze medewerking van:
- Alle projectcoördinatoren en woordvoerders van de uitgelichte projecten
- Vos visuele communicatie (illustraties)
www.vosviscom.nl
- Bureau Broekman, reputatiebehartiging en positionering (advies en begeleiding)
www.bb.nl

Juni 2016

58

