Jaarverslag 2016

2

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter

Pagina

4

Bestuursverslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2016 in het kort
Wie we zijn
Organisatie
Fondsenwerving
Financiën
Projecten
Toekomst: next steps
Ondertekening bestuursverslag

7
9
10
19
23
27
33
35

Jaarrekening 2016
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten over 2016
Toelichting algemeen
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
Overzicht lastenverdeling

36
37
38
39
42
44

Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

45

Bijlagen
I Projectenlijst
II Verantwoordingsverklaring

50
56

Uitgelichte projecten
• Een dak en dan muziek (Cali, Colombia), pagina 6
• Sportprogramma voor jongeren (Rosario, Argentinië), pagina 11
• Schoolkosten (Entebbe, Oeganda), pagina 14
• Hulp vanaf het prille begin (Gyayaquil, Ecuador), pagina 18
• Rappend naar een betere toekomst (Kaapstad, Zuid-Afrika), pagina 21
• Opgelapt gebouw voor opgelapte kinderen (Accra, Ghana), pagina 24
• Laat Felis shinen! (Willemstad, Curaçao), pagina 27
• Kindertehuis Prasoro (Paramaribo, Suriname), pagina 29
• De clowndoctors zijn er (Dar es Salaam, Tanzania), pagina 32
• Breng het Lifebook naar Zuid-Afrika (Johannesburg, Zuid-Afrika), pagina 48

3

Voorwoord van de voorzitter
Met gepaste trots presenteer ik het jaarverslag van onze stichting Wings of
Support (WoS) over 2016. Dit mag ik met veel plezier voor het tweede jaar
doen. WoS is 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 meer dan 96% van alle
ontvangen donaties rechtstreeks naar onze projecten. Met veel projecten
werken we jarenlang samen, zodat er een duurzame relatie ontstaat. Een
aantal projecten wordt in dit jaarverslag kort uitgelicht, waarbij het accent
ligt op onze bijdrage in 2016.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van betrokkenheid en
vastberadenheid. De eerste helft van het jaar begonnen we als vanouds met
goede moed. Maar in de loop van het jaar bleken de sponsorinkomsten en de
eenmalige donaties toch minder groot dan gewend en gewenst. Hierdoor
hebben we een hele tijd geen nieuwe projecten kunnen aannemen. Het
projectcoördinator-schap kreeg opeens een hele andere dimensie, maar door
iedereens betrokkenheid wisten we toch onze projecten te blijven
ondersteunen, al was het maar met een bezoekje. Door de vastberadenheid
van onder andere de nieuwe leden van de Sponsor Commissie, samen met het
bestuur en onze erevoorzitter zijn we er uiteindelijk in geslaagd om over het
jaar 2016 alsnog een mooi financieel resultaat te laten zien. In de tweede helft
van afgelopen jaar kwam de focus van de stichting te liggen op het actief
werven van fondsen. De Sponsor Commissie heeft zich – met succes –
vastgebeten om het aantal eenmalige donaties te vergroten. De
projectcoördinatoren konden hierdoor weer extra projecten oppakken, die
even ‘on hold’ waren gezet. Een prestatie om trots op te zijn.
Hierdoor hebben we ons als stichting eens te meer gerealiseerd dat het
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven cruciaal is. Daarom gaan we ook in
de komende jaren op zoek naar nog meer donateurs, maar zeker ook meer
sponsors. In combinatie met de inzet van (vrijwillige) menskracht zorgt dit
ervoor dat we onze doelstelling als stichting kunnen realiseren.
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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 2016 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)
Marlies van Waveren (senior purser
bij de KLM en projectcoördinator):
“Het Centro Maria del Carmen is een
school in Aqua Blanca; de armste wijk
van Cali (Colombia). Scholen worden
hier niet neergezet door de overheid
maar op initiatief van ouders. Deze
school is er speciaal voor de kinderen
die door geweld, drugs of een
handicap niet naar school gaan. Om
in aanmerking te komen voor steun
vanuit de overheid werken ze hier
met een puntensysteem. Heb je
voldoende punten, dan steunt de
overheid de school met leerkrachten
en eten.”

”

“Wapens inleveren
om muziek te
mogen maken.”

”

“Om aan de punten te komen, hebben wij ze geholpen met een nieuw dak en
een trap. Nu hebben ze het maximale haalbaar aantal punten. Daarnaast
wilden ze graag instrumenten aanschaffen om de kinderen enthousiast te
maken voor muziek, zodat ze geen tijd overhouden om bij de drugsbendes rond
te hangen. Als ze hun wapens inleveren, mogen de kinderen muziek maken.
Het project is een succes. Ook jeugd van buiten de school is nieuwsgierig naar
en wil heel graag meedoen. De kinderen mogen na schooltijd drie uur lang
oefenen. Als ze willen, mag het instrument ook een avond mee naar huis om te
laten horen wat ze leren. Twee lieve oudere dames vormen de schoolleiding. Ze
noemen ons ‘engelen uit de hemel’. Ze hebben ons al ontelbare keren bedankt.
Wij geven ze geld, maar het zijn deze dames die met hart en ziel opkomen voor
deze kwetsbare kinderen.”
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1. 2016 in het kort
In 2016 heeft Wings of Support 67 projecten uitgevoerd, verdeeld over 20 landen.
Daarmee hebben zo’n 95 medewerkers van Wings of Support op vrijwillige basis
14.423 kinderen geholpen.
In 2016 is € 359.343 ontvangen van 3.200
periodieke donateurs (gemiddelde bijdrage
per donateur: € 112,30) en € 307.780 uit
giften en sponsoring. Van elke ontvangen
euro gaat meer dan 96 cent naar het goede
doel. De goede doelen, variërend van after
schoolprogramma’s tot aanschaf van
vervoermiddelen en bouw van schoollokalen, treft u aan in Bijlage I.
Net zoals in 2015 volgt het bestuur in 2016
de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan
(2014-2017) en het Operationeel Plan 2016.
Het verslagjaar staat daarmee in het teken
van het verder professionaliseren van de
organisatiestructuur met het oog op
beheerste groei, continue aandacht voor het verlichten van de werkdruk van de
vaste vrijwilligers en het verbeteren van het werkplezier van deze vaste
vrijwilligers. Door gastsprekers op projectvergaderingen uit te nodigen en via
inleesrondes van projecten tijdens de vergadering wordt gepoogd de betrokkenheid
en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te vergroten. Het uitvoeren van de
communicatiestrategie, zoals opgesteld in 2015, heeft eraan bijgedragen dat social
media, de komst van de digitale WOSwijs en het in gebruik nemen van de WoS
beeldbank de beoogde professionalisering en bereikbaarheid van de stichting
hebben vergroot.
De gesprekken met KLM CSR in 2015 hebben ertoe geleid dat in 2016 de
gezamenlijke wens is uitgesproken tot het opzetten van een partnership. Het
ultieme doel is employee engagement: Wings of Support is hét goede doel van alle
KLM’ers. Ondersteuning op gebied van logistiek en kennis en het verhogen van
naamsbekendheid van Wings of Support staan voorop. De samenwerking wordt in
2017 officieel bekrachtigd.

7

In het voorjaar van 2016 is ons
relatiemagazine WOSwijs voor
het eerst in digitale vorm
uitgebracht. Een kersverse
nieuwe redactie is deze
moderne uitdaging met instant
magazine aangegaan. Met
meer beeldmateriaal, filmpjes
en makkelijk te delen artikelen
is de bereikbaarheid en
aantrekkelijkheid van het
magazine enorm vergroot. Ons
social media beleid is hierin
ook geïntegreerd.
De digitale beeldbank, waarmee in 2014 een start is gemaakt, is uitgerold maar door
problemen met de licentieovereenkomst heeft de daadwerkelijke ingebruikname
vertraging opgelopen.
In 2016 is het aantal periodieke donateurs iets gestegen: van gemiddeld 3.090 in
2015 naar gemiddeld 3.200 in 2016. Het aantal eenmalige donaties is afgelopen jaar
juist gedaald: in 2015 en de jaren daarvoor kon Wings of Support nog rekenen op een
aantal grote eenmalige donaties die in 2016 helaas uitbleven. Hierdoor was er werk
aan de winkel voor de nieuw opgezette Sponsor Commissie. Er moesten fondsen
geworven worden om potentiële projecten toch te kunnen financieren. Het
bestaande sponsorbeleid werd afgestoft en opgefrist weer geactiveerd. De
resultaten volgden snel, met als kers op de taart het aantrekken van een lange
termijn sponsor (Stichting 1913) waarmee een meerjarige samenwerking is
aangegaan. Dankzij de stijging in de sponsorinkomsten waren de totale inkomsten
in 2016 nog hoger de jaren daarvoor. Dat staat haaks op de daling in het aantal
projecten (van 83 in 2015 naar 67 in 2016) en de bijbehorende projectuitgaven (van
€ 735.061 naar € 554.170). Deze tegenstelling komt doordat in 2015 een groot deel
van de projecten gefinancierd is met de vrije reserve – die begin dat jaar nog erg
groot was. In 2016 is de stichting juist veel voorwaardelijke verplichtingen
aangegaan voor meerjarige projecten (lopende kosten), waarvoor we veel donaties
apart hebben moeten zetten. In hoofdstuk 5 van dit jaarverslag leest u meer over
financiën van de stichting.
Met dit jaarverslag geeft Wings of Support u een verantwoording van de
werkzaamheden in 2016 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 2016 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

Eva Bosnjakovic
Secretaris en vice-voorzitter

2016 / 2017

Cabin Attendant KLM

Daniël Cesar
Penningmeester

2016 / 2019

Controller KLM

Danette Toet
Bestuurslid Communicatie &
fondsenwerving

2017 / 2020

Purser KLM

Marthe Klap
Bestuurslid Projecten

2016 / 2017

Cabin Attendant KLM

In 2016 zijn er drie wijzigingen in de samenstelling van het bestuur geweest.
Eva Bosnjakovic en Marthe Klap hebben de resterende zittingstermijn van
respectievelijk Jos Meijer en Angela van de Burgt overgenomen. Daniël Cesar heeft
het stokje overgenomen van Manon Smits.
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Uitgelicht project (2)

”

“Their goal? To
help the young
to own the
present and
create a future.”

Project-coordinator Robin de Geus (KLM cabin attendant): “The foundation El
Desafio in Rosario, Argentina has been fighting poverty for over 10 years now.
Through different programs they have been teaching the young life skills. Their
goal? To help the young own the present and create a future. Sports are a very
important part in this strategy. Sports bring people together, are essential for
human development and also have the power to teach lifeskills that are
indispensable. Girls are taught how to play hockey while the boys play soccer.
All progress is being monitored so that the effectiveness of the methods can be
analysed. My motto? Accept the challenge!”
Mario Raimondi, the co-founder says: “The Argentinian economy is facing a lot
of challenges nowadays and here in Rosario children and teenagers are
tempted to get involved in drug trafficking. That is why it is so important to
keep the programs at El Desafio running, to make sure the young are kept on
the right track.”
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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 Victor Munnichs
(Penningmeester), Bram Snel (Communicatie en fondsenwerving) en Robin Ruijter
(Projecten). Mevrouw Laura Pot is plaatsvervangend secretaris.
Het bestuur is in 2016 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 2016 heeft het bestuur geen kosten
gedeclareerd.

3.2 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2016 uit de volgende personen:

Naam & Functie in Raad van
Toezicht
Bart de Vries
Voorzitter
Arjen de Jong
Lid financiën
Janneke Gökemeijer
Lid

In RvT sinds /
Termijn tot 1
januari
2016 / 2018
2015 / 2021
2012 / 2019

Functie
Executive Vice President
Flight Operations
Directeur Concern Control
Klöckner & CO SE
General Manager
Regional Jet Center BV

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Evenmin declareerden leden van de Raad van Toezicht kosten.
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.
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In 2016 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 2015 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 2016 geen bijzonderheden voortgekomen. Daarnaast zijn we in 2016
begonnen om tijdens de eerste bestuursvergadering van het jaar een risico-analyse
te maken van de continuïteit van de stichting.

3.3 Auditcommissie
De Auditcommissie bestond op 31 december 2016 uit de volgende personen:
Naam & Functie in
Auditcommissie
Arjen de Jong
Voorzitter
Ad Röling
Lid
Rob Melchiot
Lid

Functie
Directeur Concern Control Klöckner & CO SE
Gepensioneerd Hoofd KLM Accounting Services
VP International Stations Air France 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.
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Uitgelicht project (3)
“Dankzij Wings of Support zijn onze dromen voor de kinderen uitgekomen.”
Bij elk bezoek aan Foodstep in Entebbe (Oeganda) krijgen we deze
dankbare woorden te horen van Nathalie en Werner, een Belgisch echtpaar
dat daar woont. Ze zetten zich volledig in voor de kinderen die onder
andere uit de kinder-gevangenis van Kampiringisa komen, slachtoffer van
hekserij zijn geworden of simpelweg als weeskind op straat leven. Met
onze bijdrage hebben zij Foodstep kunnen uitbreiden, zodat ze deze
kinderen nu ook onderdak en onderwijs kunnen bieden. Maar voor Nathalie
is dat niet het enige: “Liefde geven en de kinderen normen en waarden
leren, is minstens zo belangrijk. Vaak zijn de kinderen getraumatiseerd; ze
komen als het ware uit de hel.”

“Kinderen die
slachtoffer van
hekserij zijn
geworden of
die als
weeskind op
straat leven.”

”

“Iedere keer als ik Foodstep bezoek, is het weer mooi om te zien hoe de
kinderen bijna als een familie samenleven. Mede dankzij de bijdrage van
Wings of Support is Foodstep uitgegroeid tot een goed lopende organisatie.
Nathalie heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat de leefomstandigheden van
de kinderen die in de gevangenis (moeten) blijven, beter zijn geworden. Waar
die kinderen eerder naakt rondliepen, dragen ze nu allemaal kleren die door
onze vrijwilligers naar Entebbe gevlogen zijn. De eerste kinderen die bij
Foodstep zijn opgevangen, zijn inmiddels afgestudeerd en hebben werk
gevonden. Ze zullen Foodstep altijd dankbaar zijn. Het is een bijzonder gevoel
om daar een klein beetje deel van te mogen uit te maken,” aldus
projectcoördinator Richard Waning (steward bij KLM).
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3.4 Medewerkers / vaste vrijwilligers
Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december 2016
waren er bij Wings of Support 95 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 vrijwillige medewekers 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 medewerkers-/vrijwilligerslijst.
Vanaf 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. 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 medewerkers vormen de kernkracht van Wings of Support. 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 twee projectcoördinator in plaats van één. Hiermee creëert het bestuur meer
mogelijkheden om mensen te behouden en nieuwe instroom laagdrempelig te
houden. Hoewel er eind 2016 nog enkele vacatures zijn, is het aantal vaste
vrijwillige medewerkers in 2016 goed te noemen. Wel is er continu behoefte aan
nieuwe instroom van medewerkers, vooral op specialistische plekken (webmaster,
Salesforce expert, grafisch vormgever). Het aantal projectcoördinatoren blijft
constant en stabiel.
15

3.5 Vrijwilligers op incidentele basis
Naast de 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).
Ook is het Jaarverslag 2015 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 digitale 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.
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•

•

•

beschikt Wings of Support over een AirCares Flying Blue-account, waarmee
Flying Blue-kaarthouders van de KLM 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. Daarnaast vliegen de vrijwilligers van Bushcamp ook op Flying
Blue-punten naar Kenia.
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)
Projectcoördinator Hanna Paul (stewardess bij KLM):
“In één van de arme buitenwijken van de miljoenenstad Guayaquil, zijn de Nederlandse arts Els van der
Linden en haar Ecuadoriaanse echtgenoot en arts
Gonzalo Bonilla acht jaar geleden een medisch
centrum gestart: La Sonrisa Naranja. Dankzij Els en
Gonzalo is de zorg voor de mensen in de wijk een
stuk toegankelijker geworden.”

”

“Enorme
vooruitgang in
hulp aan
patiënten.”

In de praktijk hebben zij vaak te maken met tienerzwangerschappen. In Ecuador
is bij een kwart van de zwangerschappen de aanstaand moeder jonger dan 18
jaar. In 2016 heeft WoS, samen met een andere Nederlandse stichting, een
echoapparaat gedoneerd. Zo kunnen de zwangerschappen veel beter begeleid
worden en afwijkingen en onregelmatigheden in een vroeg stadium opgespoord
worden. La Sonrisa Naranja is het enige medische centrum in een gebied van
50.000 personen dat echo’s uitvoert. Els van der Linden: “Voor ons is de aanschaf
van het echoapparaat een enorme vooruitgang in de hulp die we kunnen bieden
aan onze patiënten. In vergelijking met ons vorige apparaat zijn de beelden van
veel betere kwaliteit en de onderzoeken betrouwbaarder. Hierdoor kunnen
veel risico’s tijdens de zwangerschap beter worden ingeschat, zodat complicaties
veelal voorkomen kunnen worden.”
Naast medische projecten, organiseert Els ook eenmaal per jaar een uitstapje
naar zee voor ongeveer 50 tieners en voor de kleintjes zijn er knutselmiddagen in
de vakantie en een kerstfeest. WoS heeft ook hieraan bijgedragen. Hanna:
“Samen met projectcoördinator Astrid Pauwels kom ik al een aantal jaren bij Els.
Zij is een sprankelende persoonlijkheid en voor 100% betrokken bij het wel en wee
in de wijk.”
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4. Fondsenwerving
Het grootste deel van de inkomsten van Wings of Support komt uit eigen
fondsenwerving. 54% van deze inkomsten komt vanuit onze trouwe donateursgroep,
die ons met periodieke bijdragen elke maand, kwartaal of jaar weer steunen. Veelal
zijn deze donateurs KLM’ers. Op dit moment is ongeveer 10% van de hele KLM
populatie donateur van Wings of Support. De nauwere samenwerking tussen Wings
of Support en KLM biedt een kans om via grotere naamsbekendheid dit beperkte
percentage te vergroten en daarmee ons donateursbestand uit te breiden.
Naast de inkomsten uit periodieke donaties, resulteert de fondsenwerving in
eenmalige donaties en sponsoring bijdragen. De sponsorinkomsten zijn
verantwoordelijk voor 42% van de totale inkomsten uit fondsenwerving. De overige
4% van de inkomsten is afkomstig uit eenmalige donaties.
Door het ontbreken van significante eenmalige donaties ontstond er in de loop van
het jaar een behoefte aan additionele inkomsten. Ten opzichte van de jaren daarvoor
is daardoor in 2016 actiever sponsoring geworven. Veelal ging deze sponsorwerving
via projectplannen, waarbij een sponsoraanvraag direct wordt gekoppeld aan één
van de projecten van Wings of Support (zie 4.3 voor de resulterende geoormerkte
donaties). De stichting streeft naar langdurige samenwerkingen met deze nieuwe
sponsoren.

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 2016 kende de stichting gemiddeld 3.200 incasso-donateurs, die per maand,
kwartaal of jaarlijks een vast bedrag doneren aan Wings of Support. De totale
inkomsten van periodieke donateurs bedroeg € 359.343 tegenover € 347.178 in 2015.
In 2015 waren er gemiddeld 3.090 incasso-donateurs.
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4.1.2 Donaties en giften
Onder donaties en giften vallen de eenmalige donaties die aan Wings of Support zijn
gedaan. Giften van bedrijven na benadering door Wings of Support worden onder
Sponsoring geschaard, zie 4.1.3. In totaal heeft Wings of Support in 2016 € 30.461
aan eenmalige donaties ontvangen, tegen € 160.658 in 2015. In 2015 kwam 73% van
dit bedrag van vier grote eenmalige donaties.
4.1.3 Sponsoring
In het afgelopen jaar zijn de geworven sponsorgelden aanzienlijk gestegen. Waar er
in 2015 € 120.525 als sponsoring binnenkwam, is dit bedrag in 2016 gestegen naar
€ 277.319. Naast deze ontvangen sponsorgelden zijn er veel organisaties die de
Stichting steunen door hun producten of diensten zonder- of tegen kleine
vergoeding aan te bieden.

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 2016 € 682 binnen aan rente op
onze spaarrekeningen (2015: € 2.818).
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4.3 Geoormerkte donaties/sponsoring
De volgende projecten ontvingen in 2016 donaties, giften en sponsoring die in
overleg met de gevers geheel of ten dele ten gunste komen van de desbetreffende
projecten. De bedragen achter de projectcodes zijn de hoogtes van de
donaties/sponsoring. Indien de bestemde donaties voor een project groter zijn dan
de uiteindelijke projectkosten, wordt het resterende bedrag in overleg met de
donateur/sponsor aan andere Wings of Support projecten besteed.
Bedrag donatie/
sponsoring

Projectcode

Project

ACC-052

OTC, Accra, Ghana

€ 31.619

BUSH-2016

Bushcamp, Nairobi, Kenia

€ 15.300

CLO-003

Fundación Voluntad de Dios, Cali,
Colombia

CPT-143

Sibongile, Kaapstad, Zuid-Afrika
e

€ 1.000
€ 37.137
€ 14.787

CPT-148

7 Laan, Kaapstad, Zuid Afrika

CPT-151

Tereo Mission School, Kaapstad,
Zuid-Afrika

€ 4.596

CPT-154

Our Second Home, Kaapstad,
Zuid-Afrika

€ 2.900

EBB-068

Foodstep Uganda, Entebbe,
Oeganda

€ 28.146

EBB-073

Hope for the Future Organisation,
Entebbe, Oeganda

EBB-075

Mercy Primary School, Entebbe,
Oeganda

EZE-012

Detras de Todo, Buenos Aires,
Argentinië

JNB-047

The Buskaid Trust,
Johannesburg, Zuid-Afrika

€ 8.400

JNB-053

Sizanani Children’s Home,
Johannesburg, Zuid-Afrika

€ 5.642

LIM-025

Brazos Abiertos, Lima, Peru

€ 10.700

NBO-203

Kamanau School, Nairobi, Kenia

€ 9.458

OTP-041

Asociatia Touched Romania,
Boekarest, Roemenië

€ 2.500

PBM-069

Ilonka Elmont Foundation,
Paramaribo, Suriname

€ 5.125
Totaal

€ 6.100
€ 11.883
€ 750

€ 186.584
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Uitgelicht project (5)
“Een groots
evenement
waar veel
aandacht is
voor jong
talent.”

In 2016 is Wings of Support met Stichting Heal the Hood in Kaapstad een nieuwe
samenwerking aangegaan. Heal the Hood is een groep enthousiaste jonge
muzikanten, dansers & kunstenaars, die de jeugd in hun buurten een positief
alternatief wil bieden. Met workshops – van Rap, HipHop, Urban dance tot DJ &
Graffiti – worden kinderen en jongeren gestimuleerd meer de regie over hun eigen
toekomst te nemen. Bij de workshops komen verschillende levenslessen aan bod,
zoals het creëren van meer zelfvertrouwen, seksuele voorlichting en kinderrechten.
Door deze activiteiten blijven de kinderen van de straat – waar ze anders met veel
negatieve invloeden zoals geweld en drugs worden geconfronteerd. Het hele jaar
door zijn er op negen verschillende scholen in Kaapstad wekelijks workshops.
Ieder jaar organiseert Heal the Hood ook verschillende grote evenementen waar de
jongeren, onder begeleiding, hun talenten laten zien in battles en audities.
Daarnaast worden ook regelmatig ‘motivational talks’ georganiseerd. Het paradepaardje, de ‘Indaba hiphop lecture series’ in november, is een groots evenement met
veel aandacht voor jong talent. Wings of Support heeft geholpen met de aanschaf
van geluidsapparatuur en laptops voor het opnemen en bewerken van muziek en het
uitvoeren van de workshops. We hebben een workshop meegemaakt en dat was
een hele bijzondere ervaring. De positieve energie en het plezier van de kinderen
zijn onvergetelijk.
Eva Bosnjakovic en Desiree de Vroomen
(beiden projectcoördinator en stewardess bij KLM)
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”

5. Financiën
5.1 Analyse van het resultaat
In 2016 heeft Wings of Support een mooie toename gezien van de periodieke
bijdragen van individuele donateurs. De totale periodieke bijdrage van gemiddeld
3.200 donateurs was in 2016 € 359.343, versus € 347.178 in 2015 door gemiddeld
3.090 donateurs. Het aantal eenmalige donaties en giften – voorgaande jaren een
significante, maar onvoorspelbare bron van inkomsten – daalde helaas van € 160.658
(2015) naar € 30.461 (2016). Door deze afname ontstond een grotere behoefte aan een
actieve Sponsor Commissie. Deze commissie is in de loop van het jaar met nieuwe
leden, een opgefrist beleid, veel enthousiasme en tomeloze inzet aan de slag
gegaan. De resultaten volgden snel, met een grote toename in sponsorinkomsten tot
gevolg (2016: € 277.319 versus 2015: € 120.525). Zo zijn de totale inkomsten uit
fondsenwerving van Wings of Support in 2016 uiteindelijk meer dan € 30.000 hoger
geëindigd dan het gemiddelde van 2015 en 2014 (respectievelijk € 628.361 en
€ 639.726).
Door de lage rentestanden in 2016 eindigden de rente inkomsten op slechts € 682
versus € 2.818 in 2015.
In tegenstelling tot de totale inkomsten, waren de directe uitgaven van Wings of
Support aan projecten in 2016 lager dan in voorgaande jaren. In 2014 en 2015
bedroegen deze respectievelijk € 643.061 en € 735.061, versus € 554.170 in afgelopen
jaar. De reden dat de directe projectuitgaven afgelopen jaar lager waren dan
daarvoor, met aan de andere kant hogere inkomsten, is de relatief grote toename die
de stichting in 2016 heeft gezien van de reservering voor toekomstige kosten voor
meerjarige projecten. Wanneer Wings of Support nieuwe lopende kosten projecten
aangaat, streeft ze ernaar de toekomstige kosten die hieruit volgen op haar balans
te reserveren; dat legt beslag op de verworven inkomsten. In 2016 is de
bestemmingsreserve gestegen van € 177.048 (2015) naar € 289.691. Daarnaast waren
de directe projectuitgaven in 2015 hoger dan gewoonlijk doordat er in dat jaar is
ingelopen op de vrije reserve.
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De kosten eigen fondswerving als percentage van baten uit eigen fondswerving
bedroegen in 2016 0,8% (2015: 1,2%). De kosten beheer en administratie als
percentage van totale baten bedroegen in 2016 2,8% (2015: 2,7%). De totale eigen
kosten als percentage van de totale baten van de stichting bedroeg in 2016 3,6%
(2015: 3,9%). Het bestuur streeft naar een zo laag mogelijk eigen kostenpercentage,
waarbij deze in ieder geval niet boven de 5% dient te komen.
Qua financiën heeft Wings of Support in 2016 een goed jaar gehad, waarin zowel het
aantal incasso-donateurs als de inkomsten uit sponsorgelden significant zijn
toegenomen. Naast deze twee trends is de toename van de reservering van liquide
middelen voor toekomstige kosten van aangegane meerjarige projecten kenmerkend
voor afgelopen jaar.
In vergelijking met de vooraf opgestelde begroting van 2016 zijn de uiteindelijke
totale baten circa € 47.000 hoger uitgevallen. De uiteindelijke projectkosten zijn
daarentegen circa € 46.000 lager dan begroot. Deze tegenstellende beweging komt
door de eerder omschreven toename van de reservering van middelen voor
toekomstige projectuitgaven. De kosten beheer en administratie zijn helaas hoger
geëindigd dan begroot door hogere accountantskosten. De totale eigen kosten van
de stichting wijken echter niet ver af van de begroting en zijn met 3,6% van de totale
baten nog steeds bijzonder laag.
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5.2 Begroting 2017
Zoals vastgesteld in het bestuur en in de Raad van Toezicht.

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

€ 356.000
€ 45.000
€ 270.000
€
2.000
€ 673.000

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

€ 1.000
€ 2.100
€ 1.500
€ 10.000
€ 1.200
€ 689.050

Resultaat

€ -16.050

€ 460.000
€ 200.000
€
5.000
€
2.500
€
2.750
€

3.000
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Uitgelicht project (6)
Orthopedic training centre
(OTC) is a non-profit
organization in Nsawan
whose mission is enabling
the handicapped in Ghana,
mainly children, to gain
independent and productive
lives. The centre consists of
an orthopedic clinic &
workshop, a children’s
department and the
prosthetics training college.
A mobile orthopedic unit
also travels around Ghana
on a regular basis, providing
support to those unable to
visit the centre.

”

“Now we no
longer have to
worry about the
dangers of
asbestos.”

Project-coordinators Marthe Klap and Caroline Grandia (KLM cabin attendants):
“When you are in Accra, go and visit OTC in Nsawan, about 40 km from Accra
the capital of Ghana. Sister Elizabeth, who is responsible for the day-to-day
management and her team will give you a warm welcome and are happy to
show you around. Recently we have funded the isolation of a asbestos ceiling
and a new roof above the child care center and school.”
Sister Elizabeth from the centre: “It is with gratitude in my heart that thank you
for the recent project you have funded for our centre. The ceiling on the veranda
is now made of T&G plastic which makes it not only attractive but safe and
hygienic as wel. We are very grateful for this project, now we do not have to
worry about the dangers of asbestos any more. Thank you for your support of
our children and for the many ways you have helped us.”
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6. Projecten
6.1 Projecten Commissie
De Projecten Commissie heeft in 2016 weer veel werk verzet en het geld is nuttig
besteed. We hebben 67 projectaanvragen behandeld in 20 verschillende landen en
daarmee 14.423 kinderen geholpen. Dit hebben we met 46 projectcoördinatoren voor
elkaar gekregen. In totaal hebben we € 554.170 kunnen besteden aan onze
doelstellingen.
De astronomische resultaten van 2015 zijn niet bereikt. Dit komt deels doordat in
2015 is ingelopen op de vrije reserve – die begin dat jaar nog erg groot was – en
deels doordat we ons in 2016 veel hebben gecommitteerd aan projecten met
meerjarige lopende kosten. Hierdoor hebben de projectcoördinatoren in de tweede
helft van 2016 minder nieuwe eenmalige projecten kunnen opstarten.
Het motto ‘kwaliteit boven kwantiteit’ is in 2016 doorgezet: er is nadruk gelegd op
projecten met meerjarige lopende kosten. Met andere woorden: we zijn met de
betreffende organisaties een duurzamere samenwerking aangegaan. Ook is er met
het oog op de toekomst – en in lijn met het aankomend meerjarenbeleidsplan – een
begin gemaakt met het borgen van de continuïteit van Wings of Support. De komst
van een nieuw bestuurslid Projecten was een goed moment om het huidig beleid
rond projectcoördinatoren (PC’ers) iets aan te scherpen, om zo zowel de kwaliteit als
de continuïteit te verbeteren.
Ook in 2016 is er gewerkt aan het verder verlagen van de werkdruk voor de PC’ers.
Zo is het aantal inlezers per project teruggeschroefd naar drie. Bovendien hoeft er
per nieuw project nog maar één communicatiestuk geschreven te worden en is het
werkbezoekverslag afgeschaft. Daarnaast zijn handvatten ontwikkeld om de
administratieve taken efficiënter te maken, zoals een projectplan-template en
‘project doen in 10 stappen’.
De doelstelling van Wings of Support is het leven van kinderen te verbeteren op het
gebied van onderwijs, onderdak en gezondheid. Hoe mooi is dat deze gebieden
elkaar vaak overlappen bij onze projecten? In 2016 zijn er in Kenia bijvoorbeeld
bedden gesponsord, zodat meisjes op school kunnen blijven slapen. Hierdoor zijn ze
beter beschermd tegen de besnijdenissen die daar nog worden uitgevoerd. Of we
betalen salarissen van leraren of schoolgeld voor kinderen. Als kinderen naar school
kunnen gaan, betekent dat niet alleen dat ze onderwijs krijgen maar óók een stevige
maaltijd in hun buik.
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Wat we altijd benadrukken bij aanvragen die te maken hebben met de gezondheid
van kinderen, is dat we uitgaan van gezondheid in de breedste zin. Het begrip
omvat ook het verwerken van trauma’s, het hebben van plezier en zelfwaardering.
Zo hebben we het afgelopen jaar ‘Lifebook for Youth’ gesponsord. Dit is een
empowering programma waarin kinderen leren dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat
hun verleden niet hoeft te bepalen wie ze in de toekomst zullen zijn. De bedoeling is
dat project dit over heel Zuid-Afrika uitgerold wordt. We vinden het verder
belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk echt kind kunnen zijn, ook als ze
bijvoorbeeld in het ziekenhuis moeten verblijven. Hoe leuk is het dan als een clown
even ‘de dokter’ is, zodat je wellicht even vergeet hoe ziek je bent? En je zelfs nog
even kunt lachen tijdens je behandeling? Van dit soort projecten gaat ons Wings of
Support hart sneller kloppen.
Vier projecten zijn in samenwerking met Wilde Ganzen gefinancierd. Dit was in het
kader van een pilot om te onderzoeken of een structurele samenwerking tussen
beide stichtingen mogelijk is. De pilot wordt nog geëvalueerd.
KLM heeft in 2016 veel nieuwe bestemmingen opgenomen in haar routenetwerk. Dit
biedt Wings of Support de kans om nog meer kinderen te helpen en wij zijn dan ook
actief op zoek naar projecten in deze nieuwe gebieden.
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.
• Bushcamp: jaarlijks organiseert Wings of Support een Bushcamp in Kenia.
Dit kamp is bedoeld voor kinderen uit weeshuizen en overige projecten.
Ieder jaar worden vier achtereenvolgende kampen georganiseerd van elk
vier dagen. Veel kinderen komen anders nooit uit hun (vaak zeer arme)
omgeving. Bushcamp biedt ze de mogelijkheid om weer even echt kind te
zijn. Om even uit hun dagelijkse omgeving te kunnen ontsnappen. Er is
altijd veel begeleiding, dus de kinderen krijgen tijdens deze dagen,
anders dan in hun dagelijks leven, ook heel veel aandacht. In de
financiële rapportage valt Bushcamp overigens onder de eenmalige
projecten.
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•

•

Klusreizen: een aantal keer per jaar doen vrijwilligers klussen bij
projecten, zoals schilderwerk. Het materiaal dat hiervoor nodig is, valt
onder de categorie klusreizen.
Trainingskosten: trainingen, zoals leadershiptrainingen, aan de lokale
leiding van Wings of Support-projecten.

6.2 Verdeling uitgaven
De uitgaven waren als volgt verdeeld:
Soort project

Uitgaven

Aantal projecten

Eenmalige projecten

€ 324.046

44 projecten

Lopende kosten

€ 221.817

17 projecten

€0

0 projecten

Klussen

€ 5.873

5 projecten

Training

€0

0 projecten

Projectverhogingen

€ 1.467

1 project*

Bankkosten buitenland

€ 2.795

---

- € 1.829

---

€ 554.170

67 projecten

Noodhulp

Vrijvallende projectverplichtingen
Totaal

* Het genoemde bedrag omvat vijf projectverhogingen, waarvan er vier betrekking hebben op projecten die
al in de reguliere projectentelling voorkomen. Deze vier verhogingen worden niet als apart project geteld.
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Uitgelicht project (7)

”

“Kinderen
krijgen bij
Felis weer
aandacht en
liefde.”

Marjan Otter en Benella Spelde, beiden projectcoördinator en stewardess bij
KLM, over Felis in Curaçao: “Felis is een afkorting van Felisidat, Espasia,
Libertat i Speransa: geluk, ruimte, vrijheid en hoop. Felis is gevestigd in de
wijk Otrabanda in Willemstad. De kinderen krijgen hier naschoolse opvang, een
warme, gezonde maaltijd en ze leren wat normen en waarden zijn. Tijdens de
huiswerkbegeleiding wordt ook het EQ aangesproken via sociale vaardigheden
en uitspreken van emoties. Dit wordt begeleid door de stagiairs van de
opleiding SPH (sociaal-pedagogische hulpverlening) uit Nederland. Elke
vrijdag wordt er bovendien theaterles gegeven, zodat de kinderen zichzelf
kunnen uiten en ontwikkelen. Kinderen krijgen bij Felis weer aandacht en
liefde!”
“In 2016 hebben we een bijdrage geleverd aan het creëren van een lichte en
veilige speelomgeving, waar ook na zonsondergang gebruik van gemaakt kan
worden. Zowel door de kinderen van het project zelf, als door kinderen uit de
buurt. Denk hierbij aan voetballen, danslessen, feestjes, verjaardagen en
andere speciale gelegenheden.”
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6.3 Gestopte projecten
In 2016 zijn er geen projecten voortijdig gestopt. Evenmin is door medewerkers of
het bestuur fraude bij de projecten geconstateerd. De frequentie van inspecties is
overigens opgevoerd en er wordt meer gewerkt met deelbetalingen. Bij constatering
van fraude kan de financiering onmiddellijk worden gestopt.

6.4 Voorwaardelijke verplichtingen
Op 31 december 2016 had Wings of Support de volgende voorwaardelijke
verplichtingen voor de lange termijn:

Voorwaardelijke verplichting

Saldo

ACC-044 UPCO
CPT-138 Good Hope Psychology Service
DEL-033a Sharan Delhi
NBO-201 St Macheo Nederland
EBB-068 Foodstep Uganda
EBB-075 Mercy Primary School
LIM-025 Brazos Abiertos
OTP-039 Alternative 2013

€ 34.800
€ 9.012
€ 9.826
€ 12.071
€ 112.584
€ 38.620
€ 10.700
€ 19.023

Totaal

€ 246.636

6.5 Overzicht projecten
Achterin dit jaarverslag staat in Bijlage I een overzicht van alle projecten die
Wings of Support in 2016 heeft ondersteund. Op de website van Wings of Support
(www.wingsofsupport.org) staat uitgebreidere informatie onder het kopje Projecten.
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Uitgelicht project (8)
“Wie de zon in
andermans leven
doet schijnen, zal
zelf ook haar
stralen voelen.”
Projectcoördinator Hilde Vas (stewardess bij de KLM): “Kindertehuis Prasoro in
Paramaribo voelt voor mij als een thuis, een warm veilig huis. Door de opzet van
het project met verschillende huisjes op een groot terrein, ontstaat het gevoel
van een klein dorp, waar kinderen in een veilige omgeving kunnen wonen. De 35
kinderen leven daar samen als een grote familie. Ze eten samen, gaan naar
school en in de middag hebben ze diverse naschoolse activiteiten. WoS heeft
afgelopen jaar een bijdrage gegeven voor houtluisbestrijding en de aanschaf van
hydroforen. Het zijn praktische structurele projecten die zorgen voor het behoud
van de huisjes en voor comfortabel wonen voor de kinderen. Prasoro betekent in
het Surinaams paraplu, de kinderen leven daar beschermd onder een grote
paraplu. Wij hopen dat WoS ook in de toekomst kan helpen ‘de paraplu’ in goede
conditie te houden om nog vele kinderen te kunnen beschermen.”
Een woordvoerder van de stichting: “We werken al enkele jaren samen met
Wings of Support. Eerder heeft Wings of Support al bijdragen gegeven voor de
renovatie van enkele huizen en de aanschaf van zonneschermen. Verder zorgt de
KLM Crew regelmatig voor leuke pakketten met onder andere kleding, schoenen,
beddengoed, schoolbenodigdheden en lekkers. Voor onze stichting is dit een
grote en aangename ondersteuning, omdat we grotendeels afhankelijk zijn van
sponsoren. Stichting Prasoro voor het kind in nood is bijzonder dankbaar voor de
gewaardeerde ondersteuning van Wings of Support en voor de hele prettige en
goede samenwerking.”
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7. Toekomst: next steps
Wings of Support wil duurzame hulp en ondersteuning stimuleren. Het aangaan en
continueren van langdurige samenwerkingen – mits de resultaten goed zijn en
blijven – past hierbij. Dit is in 2016 ook duidelijk zichtbaar geweest in het aangaan
van de grote hoeveelheid meerjarige lopende kosten projecten. Deze ingezette weg
zal ook in 2017 doorgaan. In het kader van ‘huis op orde’ zullen we vele bestaande
procedures, handboeken en protocollen tegen het licht houden en daar waar nodig
aanpassen en actualiseren. Voor 2017-2020 is een nieuw meerjarenbeleidsplan
opgesteld waar de focus ligt op professionaliseren van de organisatie, transparantie
van processen en het onderhouden van onze bestaande contacten.
In 2015 zijn we, bewust en met succes, ingelopen op onze onbestemde reserves. In
combinatie met het uitblijven van grote eenmalige donaties, werden we in de loop
van 2016 geconfronteerd met een situatie waarin er niet genoeg inkomsten waren
om de geformuleerde ambities waar te maken. Het nieuwe sponsorbeleid heeft
uiteindelijk geholpen om onze financiële spankracht evenwichtig, sterk en op peil te
houden. Aankomende jaren zal het accent liggen op het onderhouden van relaties
met onze bestaande sponsors. Daarnaast is er zeker ook ruimte voor het werven van
nieuwe sponsors. Ook zullen we meer aandacht moeten schenken aan onze
periodieke donateurs, die zorgen voor een vast inkomen van de stichting. Hopelijk
zal de overeenkomst met KLM – die in 2017 zijn beslag krijgt – het mogelijk maken
om donateurs te werven vanuit de hele KLM organisatie.
‘Diversiteit’ is nog steeds wenselijk voor ons werkgebied. De meeste van onze
projecten worden nu nog gerealiseerd in Afrika. We zouden onze aandacht graag
breder over meerdere continenten willen verspreiden. De komst van nieuwe KLM
bestemmingen vergroot de mogelijkheid om nieuwe projecten te starten. De eerste
zaadjes zijn geplant. De al genoemde samenwerking met KLM geeft ons in de
toekomst veel mogelijkheden. Het verder professionaliseren van de interne
organisatie en het bemannen van cruciale plekken binnen onze stichting, hopen we
ook met vrijwilligers van KLM te verwezenlijken. We mogen als stichting gebruik
blijven maken van de expertise die KLM in huis heeft, bijvoorbeeld op het gebied
van communicatie, social media, financiën of risicomanagement.
2016 heeft ons geleerd dat flexibiliteit van cruciaal belang is. Toen halverwege het
jaar de eenmalige donaties achterbleven, heeft de Sponsor Commissie meer dan
adequaat gereageerd. Ook de vrijwillige medewerkers hebben vervolgens grote
flexibiliteit en vastberadenheid getoond. Het enthousiasme van dit ‘WoS legioen’
zullen wij moeten blijven koesteren. In 2017 wordt een aanloop gemaakt naar ons
20-jarig bestaan, dat we in 2018 met al onze stakeholders feestelijk gaan vieren.
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Uitgelicht project (9)
“I was in tears
looking at all
the happy little
faces when the
clowns were
doing their act.”

”

Yvonne Welzen, senior purser and project-coordinator: “The first time I visited the
Muhimbili Children’s Ward in Dar es Salaam, Tanzania, I was overwhelmed. It was so
impressive to see all those children together. One big family with one thing in
common: all the children are suffering from some sort of cancer. Yet, everybody is
determined to make the most of it. I was moved to see the love and compassion of all
caretakers. Wings of Support gave a big donation to facilitate clowns to work in the
ward several times a week. I was in tears looking at all the happy little faces when
the clowns were doing their act. This project truly stole my heart.”
Trish Scanlan, an Irish paediatric oncologist working in Muhimbili Children’s Ward,
visited Tanzania as part of a masters’ program in 2006: “It captured my heart. During
my stay, I visited the only cancer facility in the country – The Ocean Road Cancer
Institute (ORCI) – serving a population of more than 40 million (50% of whom were
children). I found a ward where children with cancer were left alone for hours,
unsupervised and untreated because there was no money to pay nurses to work
nightshifts. I found children dying from lack of medication, surgery, blood products or
senior supervision. I found a long term cure rate of possibly 5-10%. But despite what
you might think, it was not a hopeless place. Today, at Muhimbili Children’s Ward,
we really try to make a difference. It’s hard to teach compassion but when that’s in
abundance it is a smaller task to raise enough money to cure dying children.”
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8. Ondertekening bestuursverslag

Schiphol, 14 juni 2017

Martine Röell
Voorzitter

Daniël Cesar
Penningmeester

Eva Bosnjakovic
Secretaris
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9. Balans per 31 december 2016
(na resultaat verwerking)
Toelichting
€

Activa
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen

31-12-2016

(4.1)
(4.2)

€

31-12-2015
€

€

1.707
452.639

6.230
363.100

454.346

369.330

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Fondsen
Bestemmingsfondsen

Kortlopende Schulden
Totaal
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(4.3)
(4.4)
(4.5)

25.000
289.691
0

25.000
177.048
22.901
314.691

224.949

(4.6)

0
314.691

0
224.949

(4.7)

139.655

144.381

454.346

369.330

10. Staat van baten en lasten over 2016

Toelichting
Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit beleggingen

(5.1)
(5.2)

Som der baten

Actueel

Begroting

Actueel

2016

2016

2015

€

€

€

667.123
682

617.000
4.000

628.361
2.818

667.805

621.000

631.179

Lasten
Besteed aan doelstelling
Projectenkosten

(5.3)

554.170

559.750

735.061

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

(5.4)

5.334

6.500

7.669

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

(5.5)

18.558

14.750

17.057

578.062

621.000

759.787

89.742

0

-128.608

0
112.643
-22.901
0

0
0
0
0

-15.000
63.789
-175.997
-1.400

87.742

0

-128.608

Som der lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfondsen
Totaal
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11. Toelichting algemeen
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen aangevuld met de vereisten van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begroting is
geen accountantscontrole toegepast.
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 bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen is bestemd voor de
realisatie van de doelstellingen van Stichting Wings of Support.
Bovengenoemde beperking op de reserves is door het bestuur vastgesteld. Op de
bestemmingsreserves berust geen verplichting.
Overige reserve
Onbestemde reserve.
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
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de
aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald. Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder
de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om
bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last
gepresenteerd.
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12. Toelichting op de balans per 31 december 2016
31-12-2016
€

€

236
0
354
1.118

4.000
0
2.086
144

1.707

6.230

170.088
78.561
100.287
94
285
103.268
56

26.978
43.580
94.546
-12
342
102.807
94.859

452.639

363.100

2016

2015

€

€

Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat

25.000
0

40.000
-15.000

Saldo 31 december

25.000

25.000

Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat

177.048
112.643

113.259
63.789

Saldo 31 december

289.691

177.048

Vlottende activa
(4.1)

Kortlopende vorderingen
Toegezegde donaties en sponsoring
Vooruitbetaalde langlopende projecten
Nog te ontvangen rente
Overige

(4.2)

31-12-2015

Liquide middelen
Deze staan volledig ter vrije beschikking
van de stichting.
ING rentemeer rekening
ING rekening courant
ABN AMRO bestuur spaarrekening
ABN AMRO bestuur rekening
Van Lanschot rekening courant
Van Lanschot spaarrekening
Fortis ASR spaarrekening

Passiva
Reserves en fondsen
(4.3)

(4.4)

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves
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Het verloop is als volgt:
Onttrekkingen/

Saldo per

dotaties

31 december

1 januari 2016

2016

2016

€

€

€

174.048
3.000

111.143
1.500

285.191
4.500

177.048

112.643

289.691

2016

2015

€

€

22.901
-22.901

198.898
-175.997

0

22.901

Saldo per 1 januari
Bij/Af: bestemming resultaat

0
0

1.400
-1.400

Saldo 31 december

0

0

31-12-2016

31-12-2015

€

€

129.916
0
12.739

0
138.439
5.942

139.655

144.381

Saldo per

Doelstellingen
Jubileum 2018

(4.5)

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

(4.6)

(4.7)
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Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden
Goedgekeurde projecten 2016
Goedgekeurde projecten 2015
Overlopende passiva

Goedgekeurde projecten 2016
BUSH-2016 Bushcamp
CPT-137 Siyavuselela
CPT-143 Sibongile
CPT-153 SAEP
CPT-154 Our Second Home
CUR-022 Felis
DAR-023 Kigamboni Community Centre
EZE-015 El Desafio Foundation
GRU-038 C.I.A.M.
GUA-003 Niños de Guatemala
JNB-047 The Buskaid Trust
NBO-201 St Macheo Nederland
NBO-205 Boston Children Centre
PBM-072 Stichting Prosaro

596
17.353
24.012
8.010
4.959
8.034
17.334
4.697
3.356
4.871
5.000
11.281
15.799
1.614

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

126.916

0

31-12-2016
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

Overlopende passiva
Accountantskosten
Bankkosten
Overige

31-12-2015
€

€

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

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

0

138.439

9.075
1.372
2.292

5.000
942
0

12.739

5.942

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De stichting is voorwaardelijke verplichtingen aangegaan voor meerjarige projecten voor een
bedrag van € 246.636
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13. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

(5.1)

2016

2015

€

€

359.343

347.178

30.461

160.658

277.319

120.525

667.123

628.361

682

2.818

Eenmalige projecten

324.046

553.177

Meerjaren bijdragen

221.817

134.570

5.873

5.042

Training

0

10.225

Noodhulp

0

3.050

551.736

706.064

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

(5.2)

Baten uit beleggingen
Rente uit spaarrekeningen

(5.3)

Besteed aan doelstelling: projectkosten

Klussen door WOS op bestemming

Eenmalige projectverhogingen
Vrijvallende project/ subsidie verplichtingen in boekjaar

1.467

26.231

-1.829

0

551.374

732.295

2.795

2.766

554.170

735.061

83%

116,5%

Voor details over de in 2016 goedgekeurde projecten verwijzen
wij naar het bestuursverslag en bijlage I

Bankkosten buitenland
Totaal bestedingen aan doelstelling projecten
Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de baten
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(5.4)

Kosten eigen fondswerving

Reiskosten

2015

€

€

4.822

7.443

Porto kosten

231

226

Promotiemateriaal

257

0

25

0

5.334

7.669

Kosten eigen fondswerving als % van baten uit eigen
fondswerving

0,8%

1,2%

Kosten beheer en administratie

2016

2015

€

€

Registratiekosten

2.099

5.002

Verzekeringskosten

1.434

1.434

Bankkosten

4.148

4.144

Accountant

9.075

5.000

0
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Sociale evenementen kosten (intern WOS)

838

752

Overige kosten

964

689

18.558

17.057

Kosten beheer en administratie als % van totale baten

2,8%

2,7%

Totaal van eigen kosten als % van totale baten

3,6%

3,9%

Notariskosten (opstellen akten voor donateurs)

(5.5)

2016

Vergaderkosten
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14. Overzicht lastenverdeling
Bestemming

Doelstelling

Werving
baten

Beheer en
administratie

Totaal
2016

Begroot
2016

Totaal
2015

Lasten

Projecten
€
329.557
221.817
2.795
0
0
0

Eigen fondswerving
€
0
0
0
0
5.309
25

Project afdrachten
Lopende kosten subsidies
Bankkosten
Algemene kosten
Communicatiekosten
Notariskosten

€
0
0
4.148
14.410
0
0

€
329.557
221.817
6.943
14.410
5.309
25

€
477.250
120.000
6.000
11.250
6.000
500

€
597.725
134.570
6.910
12.913
7.669
0

Totaal

554.170

5.334

18.558

578.062

621.000

759.787

De leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht hebben in het boekjaar
geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding ontvangen.

Schiphol, 14 juni 2017

Dagelijks Bestuur Wings of Support

Martine Röell
voorzitter
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Daniël Cesar
penningmeester

Eva Bosnjakovic
secretaris

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur en raad van toezicht van Stichting Wings of Support
A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Wings of Support te Schiphol
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Wings of
Support op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming
met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2016;
2.
de staat van baten en lasten over 2016; en
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wings of Support zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
B.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
•
het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
650 voor Fondsenwervende Instellingen is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen.
C.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
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•

•

•

•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het
in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Nijkerk, 14 juni 2017

Alfa Accountants B.V.

drs. M. Tessels RA
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Uitgelicht project
(10)
“Het Lifebook for Youth is een fantastische tool om kinderen met traumatische
ervaringen te helpen. Door het invullen van ‘opdrachten’ (zoals: wie waren je
beste vriendjes, hoe liep je vroeger naar school) in hun eigen exemplaar van
het Lifebook worden vooral positieve ervaringen van vroeger benoemd. Dat
traumatische en verdrietige verhalen óók naar boven komen, is precies de
bedoeling. Door de terloopse en speelse manier waarop dat gebeurt, wordt het
de kinderen makkelijker gemaakt over hun ervaringen te praten en ze te delen
met lotgenoten. Na alle inspanningen bezitten de kinderen hun eigen,
persoonlijke Lifebook en zíj bepalen wie het in mag zien en wie niet. Het is hun
schat en dat geeft ze zelfvertrouwen en innerlijke kracht; broodnodig om door
te kunnen met hun moeilijke levens. Ik had het voorrecht om een ‘train de
trainer’-dag mee te maken in Johannesburg. Een bijzondere ervaring. Zoveel
gedreven, gemotiveerde en vooral ook dappere mensen met dezelfde missie,
namelijk kinderen helpen. Ik werd er heel stil van,” aldus Leonie Wiegant
(projectcoördinator en purser bij KLM).

“Het gaat
hier echt om
co-creatie en
dat voel je!”

”

Martine Tobé van Lifebook vult aan: “Samenwerken met Wings of Support
voelt écht als samenwerken! Geen subsidiebesluiten vanuit een ivoren toren,
maar samen om tafel om de best mogelijke uitwerking van het project te
maken. Co-creatie; dat voel je! Het was fantastisch dat de
projectcoördinatoren de training in Zuid-Afrika zelf konden bijwonen. Zo
konden ze zien, voelen en ervaren wat Lifebook is!”
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Bijlage I: Projectenlijst 2016
Instelling en aantal geholpen
kinderen

Projectnaam

Omschrijving
aanvraag

35

Hulpmiddelen voor
Annie

Diverse hulpmiddelen
en materialen om de
kwaliteit van de zorg
verder te verbeteren

€ 2.550

PBM-066

Asociatia Touched Romania
(Roemenië)

40

Lekkend dak op
Renovatie dak na
elektricteitsbedrading zware regenval, zodat
het opvangcentrum
bewoonbaar blijft

€ 5.170

OTP-041

Boston Children Centre
(Kenia)

146

Extra studieplekken
voor meisjes Boston
Highschool

€ 15.799

NBO-205

Centro docente Maria del
Carmen
(Colombia)
Cran
(Colombia)

120

Een dak en dan
muziek

€ 2.854

CLO-004

87

Safety first

€ 2.866

BOG-004

Fundación Santa Rosa
(Colombia)
Fundación Voluntad de Dios
(Colombia)
Home of Hope
(Zuid-Afrika)

250

Een veiligere school

€ 5.107

CLO-003

320

Op naar overheidssubsidie
Walls to provide
protection

€ 2.449

CLO-002

€ 25.833

CPT-144

Hope for the Future
organisation
(Oeganda)
IMBA Private Voluntary
Organization
(Zimbabwe)
IMIZI Childrens Centre
(Rwanda)

350

New land for Jack &
Jill School.

€ 13.825

EBB-073

850

€ 5.091

HRE-002

€ 4.489

KGL-003

Ipoderac
(Mexico)

72

€ 25.246

MEX-014

Mr Huberstichting
(Suriname)
Niños de Guatemala
(Guatemala)

75

Sport voor
Bouwen van
ontwikkeling bij IMBA multifunctioneel
sportveld
A new start; let’s
Verbouwingskosten
renovate!
voor het nieuwe
onderkomen van de
kinderen
Een opvang voor
Meefinancieren nieuw
meisjes
huis voor meisjes
Muurschildering
Verf voor de
muurschilderingen
Education for more
Klaslokaal erbij voor
children
extra kinderen
Opgelapt gebouw
Nieuw dak en
voor opgelapte
plafonds
kinderen

€ 317

PBM-071

€ 4.871

GUA-003

€ 15.192

ACC-052

Eenmalige projecten
bouw / renovatie
Anniecrèche
(Suriname)

OTC
(Ghana)

50

37

110

400
140

3 extra slaapzalen en
een studiezaal voor de
meisjes van Boston
Highschool
Renovatie en
muziekinstrumenten
Vernieuwing dak
wasruimte, renovatie
muur en hekwerk,
aanleg waterafvoer
Renovatie
Renovatie van de
school
Bouw van een
omheining en trainen
personeel.
New Land for Jack &
Jill School

Uitgaven Projectcode

Stichting Prasoro
(Suriname)

35

“Drukte om water”

Tereo Mission School
(Zuid-Afrika)

68

Upgrade and
maintenance

100

Eerste hulp na de
aardbeving

Fundacion La Sonrisa Naranja
(Ecuador)

100

Hulp vanaf het prille
begin

Tumaini la Maisha
(Tanzania)

45

De clowndoctors zijn
er!

30

New home for youths
with mental
disabilities
Improving the shelter

gezondheidszorg
Fundacion La Sonrisa Naranja
(Ecuador)

inrichting
Alternativa 2003
(Roemenië)
Hearts Vision
(Oeganda)

18

Kamanau School
(Kenia)

100

Our Second Home
(Zuid-Afrika)

23

Sizanani Children’s Home
(Zuid-Afrika)

60

kamp
Bushcamp
(Kenia)

Hockey Dreams Foundation,
voorheen Kadish
(Zambia)

140

Hydrofoor om het
waterdruk probleem
op te lossen.
Extra toiletten,
onderhoud en
preventiemaatregelen
tegen zware regenval

€ 1.614

PBM-072

€ 2.381

CPT-151

Voorzien van hulp
(medisch en
basisproducten) na de
aardbeving
Meefinancieren van
een echo apparaat
4 clowndoctors
kunnen een jaar lang
elke dag werken op de
afdeling Upendo
(kinderen met kanker)
van het Muhimbili
National Hospital

€ 750

GYE-005

€ 13.798

GYE-004

€ 5.283

DAR-021

€ 7.433

OTP-028

€ 3.330

EBB-065

€ 4.775

NBO-203

€ 4.959

CPT-154

€ 4.713

JNB-053

€ 15.017

BUSH-2016

€ 5.150

LUN-012

Afwerking en
inrichting van het
nieuwe gebouw
Een stapelbed,
muskietennetten en
electricity equipment
De meisjes van Lomut Bedden en matrassen
voor groep kinderen
die in 2 gebouwen
bivakkeren, zij slapen
nu op de grond
Downies in the
Professionalisering
kitchen
van het bedrijf;
verbetering van de
werkomstandigheden
Matten voor therapie Zachte matten voor
en andere
kinderen met
benodigdheden
cerebrale parese
Bushcamp 2016

1.200 Toekomst door
Hockey!

Bushcamp; voor 140
kinderen een
onbezorgde tijd
bezorgen met een
kampeervakantie
Vervolgaanvraag voor
8 (3-daagse) hockeykampen voor
Zambiaanse
(sloppenwijk) jeugd

51

onderwijsmateriaal
Detras de Todo
(Argentinië)
Heal the Hood
(Zuid-Afrika)

110

Musica en la calle

320

Rappend naar een
betere toekomst

Kigamboni Community Centre
(Tanzania)

120

KCC Talent
Development

Sinsoluka EC
(Ecuador)

285

Op weg naar school

transport
Africlowns
(Zuid-Afrika)
AMAR
(Brazilië)
schoolgeld
7de Laan
(Zuid-Afrika)

overig
C.I.A.M.
(Brazilië)
El Desafio Foundation
(Argentinië)
Ilonka Elmont Foundation
(Suriname)

Jan Pohlmann
(Bestemd voor diverse landen)

1.000 “Een kind behoort te
lachen!”

EZE-012

€ 5.259

CPT-150

€ 17.334

DAR-023

€ 5.500

UIO-013

Onkostenvergoeding
van Africlowns tour
2016
Gedeeltelijke
financiering auto

€ 1.220

JNB-058

€ 5.341

GIG-008

€ 14.787

CPT-148

782

Weg van de straat

40

Schooljuffen op de
kaart

Overbrugging Salaris
schoolpersoneel tot
dat subsidie van de
staat ingaat

246

Play and learn

€ 3.356

GRU-038

80

Sportprogramma voor
jongeren
Samen sporten (voor
kinderen met een
beperking)

Uitstapjes voor
gehandicapte
kinderen
Sportartikelen, healthy
snacks en vervoer.

€ 5.197

EZE-015

Gedeeltelijke
financiering (i.s.m. de
Ned. ambassade in
Paramaribo)

€ 5.125

PBM-069

€ 600

AMS-008

€ 5.000

JNB-059

€ 8.010

CPT-153

Aanschaf huis Nr. 2

€ 24.012

CPT-143

Binnen en buitenverlichting voor het
terrein van FELIS
Gebouwen houtluisvrij maken
Optreden van
leerlingen Buskaid

€ 8.034

CUR-022

€ 4.882

PBM-067

€ 5.000

JNB-047

100

N.v.t.

Naaimachines

NACCW
(Zuid-Afrika)

100

Breng het Lifebook
naar Zuid-Afrika

SAEP
(Zuid-Afrika)

120

Sibongile
(Zuid-Afrika)

52

Naschools lees
programma
SIYAKHATHALA
Een eigen huis voor
Sibongile

Stichting F.E.L.I.S.
(Curaçao)

51

Laat FELIS shinen

Stichting Prasoro
(Suriname)
The Buskaid Trust
(Zuid-Afrika)

35

Weg met de houtluis!

115

Buskaid in concert

52

€ 4.528

Aankoop muziekinstrumenten
Apparatuur voor het
opnemen en bewerken
van muziek.
Materialen voor
acrobaten en voor
vocational trainingen
(naailessen etc.)
Mee-aankopen van
verplicht
schooluniform

Donatie voor 40 2de
hands naaimachines
Lifebook for Youth
naar Zuid-Afrika
brengen
After school
programma

Lopende kosten en projecten
Alternativa 2003
(Roemenië)

30

Art Therapy

Asociación Civil 25 de Mayo
(Argentinië)

250

Kansen door
continuïteit

Brazos Abiertos
(Peru)

151

Onmisbaar onderwijs

Dance for All
(Zuid-Afrika)

645

DFA Outreach

Etafeni
(Zuid-Afrika)

32

Fit4life Fit4Work

Foodstep Uganda
(Oeganda)
Good Hope Psychological
Service
(Zuid-Afrika)

110

Schoolkosten

500

Meer liefdevolle,
professionele hulp in
de Kaap

Grapevine Hope Centre
(Kenia)

200

Salarissen voor GHC

Immanuel’s Haven
(Zuid-Afrika)

17

No bugs allowed in
Immanuel’s Haven

Jan Madhyam
(India)

123

Occupational and
Speech Therapy

Mercy Primary School Ssisa
(Oeganda)

232

Bigger steps forward

School of Hope
(Zuid-Afrika)

150

Maatschappelijk
werker voor
kwetsbare leerlingen

Betaling salaris Art
Therapist voor een
periode van 5 jaar
Salaris voor drie
medewerkers voor 1
jaar met een eventuele
verlenging van een
2de jaar
Betalen salaris 3
medewerkers (2
voltijds + 1 deeltijds)
gedurende 2 jaar
Hulp bij de outreach
programma's
Het sponsoren van
salarissen voor 3
trainers voor het
Fit4life Fit4Work
programma.
Schoolgeld en 3x tax
voor KLM tickets
Psychologische hulp
door professionele
hulpverleners voor
getraumatiseerde
kinderen in de
Kaapregio
Salarissen leraren en
uniformen kinderen
Ongediertebestrijding
voor 2 jaar
Arbeidskosten voor
spraak- en
fysiotherapeut voor
geestelijk en
lichamelijk
gehandicapte
kinderen
Lopende kosten voor 5
jaar om nog meer
kinderen onderwijs te
kunnen geven met de
juiste zorg, dagelijkse
lunches en
begeleiding
Vanwege de
getraumatiseerde
kinderen is er behoefte
aan een vaste
maatschappelijk
werker

€ 4.756

OTP-039

€ 6.798

EZE-016

€ 10.700

LIM-025

€ 23.970

CPT-149

€ 6.065

CPT-119

€ 28.146

EBB-068

€ 36.050

CPT-138

€ 15.324

NBO-200

€ 1.318

CPT-061

€ 6.861

DEL-032

€ 11.883

EBB-075

€ 10.605

CPT-133

53

Sharan Delhi
(India)

Siyavuselela
(Zuid-Afrika)

Stichting Macheo
(Kenia)

500

Extra hulp voor de
straatkinderen in
Delhi

1.688 Sports en
lifeskillstraining

138

Family empowerment

UPCO
1.000 UPCO 2015 - 2020
(Ghana)
Youth Empowerment Suriname
30 Yes we can!
(YES)
(Suriname)

Klusreis 2016
Agapè Family Ministries
(Zuid-Afrika)
Good Hope Psychological
Service
(Zuid-Afrika)
HOSA
(Zuid-Afrika)
Sibongile
(Zuid-Afrika)
Thembalitsha Foundation
(Zuid-Afrika)
Projectverhogingen
bouw / renovatie
Another Hope Children’s
Ministry
(Oeganda)

IMIZI Childrens Centre
(Rwanda)

onderwijsmateriaal
Heal the Hood
(Zuid-Afrika)

54

25

Agape House 4

*

Good Hope Service
Support Group

30** 7de Laan
*

Klusreis 2016

5

Good Hope

60

Zon brengt water

***

A new start; let’s
renovate!

***

Rappend naar een
betere toekomst

€ 10.885

DEL-033a

€ 17.353

CPT-137

€ 11.281

NBO-201

€ 10.200

ACC-044

€ 9.622

PBM-056

Opknappen
gemeenschappelijke
ruimte
Aanleg riolering

€ 1.144

KLUS-034

€ 857

KLUS-035

Brandwerende verf
aangebracht op huizen
Buitenmuren
geschilderd
Schilderwerk en
aanleg groentetuin

€ 1.686

KLUS-033

€ 938

KLUS-031

€ 1.248

KLUS-032

Financiering van twee
zonnepanelen om
water uit de put
onderaan het terrein
naar het huis
bovenaan het terrein
te kunnen pompen
Verbouwingskosten
voor het nieuwe
onderkomen van de
kinderen

€ 250

EBB-066

€ 281

KGL-003

Apparatuur voor het
opnemen en bewerken
van muziek

€ 400

CPT-150

Lopende kosten voor
o.a. medicijnen,
voedsel en andere
noodzakelijke hulp
Sports en
lifeskillstraining voor
de kinderen van
Gugulethu
Lopende kosten voor
salaris van sociale
werkers voor
2016/17/18
Steun in deel van
lopende kosten
Het sponsoren van
trainingskosten voor
30 leerlingen van
middelbare scholen in
Paramaribo, zodat zij
zichzelf ontwikkelen
en meer zelfvertrouwen krijgen

lopende kosten
Immanuel’s Haven
(Zuid-Afrika)

***

No bugs allowed in
Immanuel’s Haven

Ongediertebestrijding
voor 2 jaar

€ 214

CPT-061

overig
NACCW
(Zuid-Afrika)

***

Breng het Lifebook
naar Zuid-Afrika

Lifebook for Youth
naar Zuid-Afrika
brengen

€ 323

JNB-059

* Het aantal kinderen telt al mee bij een ander project in deze lijst.
** Er zijn hier in totaal 70 kinderen bij gebaat, waarvan er 40 al geteld zijn bij het project
‘Schooljuffen op de kaart’.
*** Deze projecten komen al in de reguliere projectentelling voor en worden niet als apart
project geteld. De kinderaantallen worden uiteraard ook niet dubbel gerekend.
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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 2016 zijn
geen klachten ontvangen (2015: 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
- Bureau Broekman, reputatiebehartiging en positionering (advies en begeleiding)
www.bb.nl

Juni 2017
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