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Inleiding 
Het vierde jaar… 

Dit is alweer het vierde jaarverslag van de Stichting Wings for Animals, hierna verder 
afgekort als WFA. In het jaar 2015 zijn 5 KLM collega’s (stewardessen) WFA begonnen 
met als doel de dieren op onze vliegroutes beter te kunnen helpen. Door de jaren heen 
hebben wij veel kleine tot middelgrote projecten die zich inzetten voor dieren mogen 
helpen. Deze hulp bestaat uit financiële donaties, het vervoeren van (medische) 
hulpmiddelen in onze koffers en de hulp die wij ter plekke kunnen bieden zoals het 
uitlaten en verzorgen van shelterdieren en het schoonmaken van hun verblijven.  
 
Verder richt WFA zich op het verspreiden van kennis via social media om meer 
bewustwording te creëren over misstanden tegen (wilde) dieren in de toeristische 
sector. Daarnaast hebben wij al een aantal succesvolle sterilisatie acties georganiseerd 
of aan soortgelijke acties een financiële bijdrage geleverd. Sinds november 2015 is WFA 
een geregistreerde stichting bij de Kamer van Koophandel, daarbij is de ANBI status 
toegekend. Deze jaarcijfers hebben betrekking op het jaar 2019, het vierde jaar waarin 
we als bestuur, vrijwilligers en donateurs weer veel hebben kunnen betekenen voor de 
dieren in nood. 
 
 
E.A. Moolenaar 
Voorzitter 
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Organisatie 
De organisatiegegevens  

 
 
 
Stichting Wings for Animals 
Blaricum, Nederland 
Kamer van Koophandel: 64564479 
ANBI RSIN: 855721492 
info@wingsforanimals.org 
 
Het bestuur 
Mw. E.A. Moolenaar – Voorzitter 
Mw. J.G.T. Vegter – Penningmeester & secretaris 
Mw. K. de Potter - Algemeen bestuurslid 
 
Ambassadeurs 
Jolande van den Broek  
Piet Hellemans 
 
Bankgegevens 
Bank: Triodos Bank te Utrecht 
Rekeningnummer: NL13TRIO0254529259 
Swift/Bic: TRIONL2U  
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Financiële Balans 
Balans per 31-12-2019 

 
31-12-2019    

 
ACTIVA 
Bankrekening      6.051,98 
 
Totaal Activa      6.051,98 EUR    
 
 
PASSIVA 
 
Reserve 2016      664,14 
Reserve 2017      3.164,07 
Reserve 2018      1.296,58 
Reserve 2019      927,19 
 
 
Totaal Passiva      6.051,98 EUR    
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Winst- en verliesrekening 
Winst- en verlies per 31-12-2019 

 
31-12-2019    

 
OPBRENGSTEN 
Donaties algemeen     2.995,48 
Donaties specifieke projecten    9.340,03 
Verkoop merchandise     3.902,35 
Acties algemeen      977,00 
Actie Kitten Rescue Curacao    555,00 
Actie Kennedy Park Kittens Lima   178,00 
Sterillisatieproject Roemenië    75,00 
Egelbescherming      400,50 
Diversen       201,32    
  
Totaal Opbrengsten     18.624,68 EUR     
 
KOSTEN 
Inkopen goederen      1.565,28 
Donaties aan diverse projecten    4.880,39 
Medicatie       1.283,04 
Dierenartsen      911,30 
Bankkosten       249,55 
Diversen       601,51 
Inkoop van merchandise WFA    932,29 
 
Specifieke donaties & projecten 
Sterilisatie projecten     1.031,00 
MunMun & TNR Malaysia    477,48 
 

 

 

Vervolg op pagina 7  
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Vervolg van pagina 6 
 
 
 
Bring the Elephant Home     300,00 
Carf Curaçao      1.100,00 
Koala opvang Australië     300,00 
Stichting Kitten Rescue Curaçao    610,00 
Cats of Curaçao      525,65 
Kennedy Park Kittens Lima    550,00 
Project Street Dogs Thailand    750,00 
Egelbescherming      630,00 
Wildlife Advocates Foundation    1000,00 
 
Totaal kosten      17.697,49 EUR   
 
 
Netto resultaat      927,19 EUR    
 
    
 
Toegevoegd aan reserves    927,19 EUR    
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Toelichting 
Toelichting op de balans per 31-12-2019 

Blijkens de akte d.d. 16 november 2015 werd stichting Wings for Animals per genoemde 
datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Hilversum onder dossiernummer 64564479. 
 
Doelstelling 
 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als 
volgt: WFA heeft ten doel: zich wereldwijd in te zetten tegen dierenleed alsmede 
mensen bewust te maken van misstanden tegen dieren; het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 
 
WFA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

o het verwerven van donaties en schenkingen, erfstellingen en legaten  
o het werven van sponsoren en vrijwilligers 
o het verwerven van bijdragen in natura 
o sterilisatie acties in de vorm van TNR (Trap – Neuter – Return) om het aantal 

zwerfdieren te verminderen 
o educatie en voorlichting; en een unieke samenwerking met andere stichtingen 

wereldwijd.  
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Vooruitblik 
Vooruitblik op het jaar 2020 

 
Door de uitbraak van COVID-19 is onze werkgever KLM genoodzaakt om meer dan 90% 
van de vliegtuigen aan de grond te houden. Dit heeft uiteraard directe invloed op onze 
werkzaamheden binnen de stichting WFA. 
 
Onze vrijwilligers kunnen helaas zeer beperkt (medische) spullen meenemen en weinig 
helpen bij projecten op onze routes. Ook kunnen wij geen sterilisatie acties organiseren. 
 
Ondanks deze moeilijke tijden, ondersteunen wij onze projecten in de vorm van 
financiële donaties. 
Ook blijven wij kennis en voorlichting verspreiden over dierenleed achter de schermen 
in de toeristische sector. Wij verzamelen wekelijks veel (medische) hulpmiddelen en 
deze worden beperkt meegenomen naar onze projecten buiten Europa en grotendeels 
gebracht naar projecten binnen Europa. Wij hebben in april een mooie kans gekregen 
om veel voer gratis te laten verschepen.  
 
Verder dragen wij bij aan lokale sterilisatie acties, welke ondanks het virus evengoed 
doorgaan. Veel van onze projecten vangen de zwerfdieren, steriliseren en vaccineren 
hen en plaatsen de dieren weer terug op de plaats van herkomst (TNR). Dit is de enige 
succesvolle manier om het aantal zwerfdieren te reduceren. 
 
Zodra wij onze werkzaamheden binnen de KLM weer kunnen hervatten, zullen wij weer 
veel de handen uit de mouwen steken bij onze projecten.  


