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Inleiding 
Jubileumjaar voor Wings for Animals 

Afgelopen november heeft Stichting Wings for Animals, (hierna afgekort tot WFA) haar 
5e jubileumjaar mogen vieren! 

Wij hebben die dag teruggekeken met name naar het afgelopen jaar: 

Begin februari hebben wij in samenwerking met stichting Wings of Support voor 
kinderen die lang in het ziekenhuis moeten verblijven een dag georganiseerd bij ons 
project Every Living Thing in Dar es Salaam, Tanzania.  Er werd geleerd hoe je dieren het 
beste kunt benaderen en hoe ze te aaien. Dieren kennen ook angsten net als zij! Het 
was een dag van ontspanning, afleiding en blijdschap voor zowel de kinderen als de 
dieren. 

Van Tanzania gingen we door naar Thailand, waar wij een prachtig sterilisatieproject in 
samenwerking met Project Streetdogs Thailand en People and Animals Thailand hebben 
afgerond met onze WFA-ambassadeurs en dierenartsen Piet Hellemans en Jolande van 
den Broek!  

Hierna brak het COVID-19 virus uit en werd alles anders….. 

Vluchten werden geannuleerd en quarantaine regels op onze KLM-vliegroutes werden 
ingevoerd. Toch hebben wij nog nood hulpgoederen voor de dieren kunnen invliegen, 
met name voor onze projecten op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Tanzania en Kaapstad 
Zuid Afrika. We hebben voor invalide hondje Pendi bij Every Living Thing Dar es Salaam 
Tanzania een rolstoeltje ingevlogen en koffers vol panty’s voor de weesolifantjes van 
Sheldrick Wildlife Trust in Nairobi Kenia kunnen afleveren (dekentjes voor de 
olifantenkalfjes worden met panty’s om hun nog tere buikjes vastgebonden).  

Binnen Europa hebben wij voor Roemenië, Servië, Spanje, Griekenland en Italië spullen 
ingezameld. 

Een mooie samenwerking hadden wij ook met Stichting Dierennood voor ons mooie 
project Mana Animal Rescue in Iran, die dankzij de vele donaties een dierenambulance 
konden aanschaffen.  
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Dank aan Stichting Dierenlot waar we regelmatig aanhangers vol spullen voor onze 
projecten mochten inladen! 

We hebben op rommelmarkten gestaan waarvan de opbrengsten naar WFFT Elephant 
Refuge Thailand en Tails of Compassion Trust in Delhi India zijn gedoneerd.  

In september hebben we in samenwerking met Stichting Kitten Rescue Curaçao en Piet 
Hellemans weer aan een succesvol sterilisatieproject gewerkt. 

Wij willen iedereen bedanken voor alle mooie donaties, steun en lieve berichtjes. Dank 
aan iedereen die medicijnen, voer en speeltjes ingezameld hebben en dank aan alle 
collega’s die het afgelopen jaar hun koffers gevuld hebben met spullen voor onze 
wereldwijde projecten! Wij hopen dat wij ook komend jaar ons werk kunnen 
voortzetten voor de dieren in nood, dit is hard nodig! 

We zijn erg blij en trots dat WFA dit jubileum jaar heeft mogen vieren; een jaar waarin 
wij als bestuur, vrijwilligers en donateurs weer veel hebben kunnen betekenen voor de 
dieren in nood.  

Door middel van dit jaarverslag willen we jullie graag laten zien wat er op het financiële 
gebied heeft plaatsgevonden. 

Blijven jullie ons steunen en volgen? 

Hartelijk dank! 

 

Namens Wings for Animals 

Mw. 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 31-12-2020 

31-12-2020 
     

Eindsaldo per 31/12/2019       6.051,98 EUR 
 
 
Inkomsten WFA 2020        22.932,60  
Uitgaven WFA 2020        24.618,12 
Verschil inkomsten/uitgaven       -1.685,52  
 
Totaal Reserves         4.366,46 EUR 
 
 
    
ACTIVA 
Bankrekening         4.366,44  
 
Totaal Activa         4.366,44 EUR 
 
 
PASSIVA 
 
Reserve 2016         664,14  
Reserve 2017         3.164,07 
Reserve 2018         1.296,58  
Reserve 2019         927,19  
Reserve 2020          -1.685,52  
 
Totaal Passiva         4.366,46 EUR 
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Winst- en verliesrekening 
Winst- en verlies per 31-12-2020 

 
   31-12-2020 

  

OPBRENGSTEN 
Donaties algemeen        7.930,00  
Donaties specifieke projecten       3.077,60 
Verkoop merchandise        827,45 
Acties algemeen         5.938,21 
Retour ontvangen borg        549,40 
Actie Kitten Rescue Curacao       2.106,00 
Actie Kennedy Park Kittens Lima      375,00 
Sterillisatieproject Roemenië       201,50 
Sterilisatieproject Thailand       1.583,10 
Rabies Hondjes Hua Hin        325,00 
Diversen          19,34  
  
Totaal Opbrengsten        22.932,60 EUR 
 
KOSTEN 
Inkoop merchandise        697,67  
Donaties aan diverse projecten       9.127,21  
Medicatie          997,00  
Dierenartsen         18,13   
Bankkosten          312,84 
Diversen          991,00 
Website hosting & publiciteit       100,00 
Betaalde borg         549,40 
 
 
Vervolg op pagina 8 
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Vervolg van pagina 7 
 
Specifieke donaties & projecten 
Sterilisatie projecten        3.017,77 
Bring the Elephant Home        300,00 

Carf Curaçao         600,00 
Every Living Thing Tanzania       1.322,17 

Stichting Kitten Rescue Curaçao       2.498,00 

Kennedy Park Kittens Lima       1.801,97 

Project Street Dogs Thailand       1.573,99 

Egelbescherming         711,06 

 
Totaal kosten         24.618,12 EUR 
 
 
Netto resultaat         -1.685,52 EUR 
 
    
 
Toegevoegd aan reserves       -1.685,52 EUR 
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Toelichting 
Toelichting op de balans per 31-12-2020 

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 2021 

 
Helaas is Covid-19 nog steeds actueel en zijn de maatregelen aangescherpt.  

Dit heeft uiteraard ook directe invloed op onze bestemmingen wereldwijd. 

Door o.a. grenzen die sluiten, PCR en verplichte sneltesten vliegen we nog steeds erg 
beperkt.  

Onze collega vrijwilligers kunnen daarom nog steeds weinig (medische) spullen 
meenemen en zij kunnen niet helpen bij projecten op onze routes. 

Ook kunnen wij geen sterilisatie acties plannen.  

Ondanks deze moeilijke tijden, ondersteunen wij onze projecten in de vorm van 
financiële donaties.  

Aangezien wij door onze donateurs en fondsen afgelopen jaar tóch veel financiële 
donaties mochten ontvangen kunnen wij deze verspreiden over de projecten die het 
meest getroffen zijn. 

Wij blijven kennis en voorlichting verspreiden over dierenleed in de toeristische sector.  

Het verzamelen van (medische) hulpmiddelen gaat door en deze worden beperkt 
meegenomen naar onze projecten buiten Europa en grotendeels gebracht naar 
projecten binnen Europa.  

Daarnaast hebben wij een paar projecten binnen Nederland op onze agenda staan. 

Kortom, we moeten roeien met de riemen die we hebben en dat gaat ons als cabine en 
cockpit personeel gelukkig goed af... 


