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BESTUURSVERSLAGBESTUURSVERSLAGBESTUURSVERSLAGBESTUURSVERSLAG    

    

A.A.A.A. VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

 

Het jaar 2007 is het negende jaar in het bestaan van de stichting Wings of Support. Per 31 

december 2007 heeft de stichting meer dan 2450 vaste donateurs. 

Meer hierover leest u onder het Hoofdstuk Fondsenwerving. 

De activiteiten op het gebied van projecten zijn, volgens plan, wederom aanmerkelijk uitgebreid, 

meer hierover onder het Hoofdstuk Projecten.  

Het jaar 2007 is ook op financieel gebied voorspoedig verlopen. De fondsenwerving heeft zich 

wederom zeer goed ontwikkeld. 

Het bestuur kijkt dan ook met tevredenheid naar de resultaten op vele gebieden van 2007 en ziet 

met vertrouwen de toekomst tegemoet. 

De Stichting zal in november 2008 het tienjarig bestaan vieren met een Symposium en bijeenkomst 

voor alle huidige- en oud-medewerkers. 

Het bestuur dankt tenslotte niet in de laatste plaats alle commissieleden en andere enthousiaste 

vrijwilligers voor hun belangeloze inzet . 
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B. OrganisatieB. OrganisatieB. OrganisatieB. Organisatie    

 

B.1B.1B.1B.1    Doelstelling en beleidDoelstelling en beleidDoelstelling en beleidDoelstelling en beleid    

De stichting heeft ten doel gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen, zonder 

onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging, wereldwijd, in met name ontwikkelingslanden 

te geven om een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van deze kinderen in hun 

eigen woonomgeving te bewerkstelligen. Het beleid van stichting is vanzelfsprekend hierop gericht 

geweest. Er zijn in 2007 dan ook weer een toegenomen aantal projecten uitgevoerd, die 

omschreven staan onder het Hoofdstuk Projecten. 

    

B.2B.2B.2B.2    SalesforceSalesforceSalesforceSalesforce    

In 2007 is Salesforce, een nieuw web-based CRM-systeem, geïntroduceerd binnen WOS. Op dit 

moment wordt de gehele donateur- en sponsoradministratie met Salesforce bijgehouden tot grote 

tevredenheid van de betrokken medewerkers. Een forse uitbreiding van het aantal donateurs 

behoort nu tot de mogelijkheden. Er wordt hard gewerkt om verdere toepassingen binnen 

Salesforce te ontwikkelen om zodoende de hoeveelheid administratieve handelingen terug te 

dringen en de werkdruk voor bestuurders en commissieleden te verlichten. 

    

B.3B.3B.3B.3    FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    

De stichting verkrijgt haar fondsen uit donaties van KLM- en Martinair-medewerkers, particuliere 

donaties, giften en sponsorbijdragen. De financiële gang van zaken binnen de stichting wordt 

vanaf 2001 gecontroleerd door Alfa Registeraccountants te Nijkerk. De jaarrekening 2007 treft u 

verderop in dit jaarverslag aan. De financiële administratie binnen WOS maakt sinds begin 2007 

gebruik van Exact Online. WOS wordt hierin gesponsord door Exact Online die het pakket gratis 

aanbiedt. Op vrijdag 26 Oktober is het contract hiervoor getekend, toepasselijk in de motor van 

een Airbus 330. 

 

B.4B.4B.4B.4    CBF CBF CBF CBF     

In ons jaarverslag 2006 meldden wij dat wij verwachtten het CBF aan te vragen in 2007. Helaas 

hebben wij deze aanvraag door moeten schuiven naar 2008. Wel is er in alle commissies al veel 

werk verricht het afgelopen jaar, om in aanmerking te kunnen komen voor het keurmerk. Zo zijn er 

al in verschillende commissie handboeken geschreven en zijn er jaarplannen gemaakt. Er is een 

klachtenprocedure ontwikkeld, waarmee aan een andere eis van het CBF voldaan wordt. Wat nu nog 

moet gebeuren is onder andere het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten. 

 

B.5B.5B.5B.5    Samenstelling van het bestuurSamenstelling van het bestuurSamenstelling van het bestuurSamenstelling van het bestuur    

In 2007 zijn er een aantal wisselingen geweest binnen het bestuur.  

Patrick van Oudgaarden heeft in de loop van 2007  Eugene van Halder opgevolgd als 

penningmeester. Danette Toet heeft Nathalie Dekkers in september als bestuurslid Communicatie 

opgevolgd. Ernst Rensink is benoemd als plaatsvervangende bestuurslid Communicatie. Annet 

Landweer heeft aan het einde van de jaar de functie van plaatsvervangende secretaris neergelegd. 

Wij danken de afgetreden bestuursleden heel hartelijk voor hun inzet voor de stichting. 
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De samenstelling per 31 december 2007 is als volgt: 

Voorzitter Aart Dil 

Vice-voorzitter Robin Ruijter 

Penningmeester Patrick van Oudgaarden 

Plv Penningmeester vacature 

Secretaris Romee Rutgers van der Loeff 

Plv Secretaris vacature 

Hoofd Projecten Robin Ruijter 

Plv Hoofd Paul Rommerts 

Hoofd Communicatie Danette Toet 

Plv Hoofd Ernst Rensink 
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C. Projecten C. Projecten C. Projecten C. Projecten     

 

Onder verwijzing naar het doel van de stichting, zoals omschreven in de statuten, zijn kosten van 

projecten de belangrijkste uitgaven van Wings of Support. 

De Commissie Projecten is dit jaar, volgens plan, voortvarend te werk gegaan, waardoor wederom 

een zeer groot aantal projecten is goedgekeurd en uitgevoerd. Enkele wachten nog op voltooiing. 

Er zijn twee projecten uitgevoerd (GH-025 nieuwbouw UPCO in Ghana en KE-057 nieuwbouw 

Kianjau in Kenia) die veel groter zijn dan een gemiddelde project en deze zijn gefinancierd vanuit 

de Bestemmingsreserve.  

 

In 2007 zijn de volgende projecten goedgekeurd en aangevangen: 

 

ZA-040 Homestead, Cape Town   speeltuin en omheining 

UG-007 Child Rest. Outreach, Jinja  aankoop land en zaden 

KE-053 CWWC, Nairobi ondersteuning onderwijs 

ZA-035 Maureen’s Home, Johannesburg aanleg plafond 

ZA-045 St. Christophers, Johannesburg aanleg keuken 

LK-004 Parakram, Colombo aanschaf matrassen 

KE-056 ORRC, Naivasha Uitbreiding gebouw 

DO-004 Un Mundo Mejor, Dom. Rep. diverse leermiddelen  

TH-008 Yenegard, Bankok Lopende kosten 2007 

RO-015 Al Obregia, Boekarest aanleg speeltuin ziekenhuis 

ZA-043 Waterberg, Johannesburg aanleg buitenspeelplaats 

GH-023 UPCO, Accra lopende kosten 2007 

KE-057 Kianjau, Thika bouw klaslokalen 

SR-025 Maria Internaat, Paramaribo verbouwing zolder 

BR-019 Recanto San Francisco, Sao Paulo jaarkosten psycholoog 

UG-012 Kibiri 2, Kampala afwerking lokaal / kamer 

SR-026 Emmaus Huis, Paramaribo renovatie 

ZA-047 Schoolkamp Manenberg schoolkamp 

MX-011 FAI Quintana Roos, Cancun lopende kosten 

RO-016 Broken Heart, Boekarest inrichting kliniek 

TH-010 Ceu Ploeng Nai preschool, Bankok renovatie 

KE-060 Safe House, Naivasha noodhulp wasmachine 

ZA-048 CWD-ELSO, Cape Town inrichting 40 crèches 

ZA-049 Bonne Esperance upgrading gebouw 

TH-012 HDF Reading program, Bankok schoolboeken 

KE-058 Bushcamp 2007, Nakuru kamp in national park 

ZA-050 Khanysia Creche, Cape Town upgrading crèche 

KE-061 ORRC, Naivasha bedden, matrassen enz. 

ZA-051 Think Twice, Cape Town training manuals 

SR-027 Stichting Betheljada aankoop zitzakken 
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KE-059 St. Paul’s, Nairobi meubilair, speeltuin 

SR-013 Lotjeshuis, Paramaribo aankoop wasmachine 

NA-008 Mi Kasita, Curaçao educatief en knutsel materiaal 

ZA-044 Mzamomhle Creche matrassen en meubilair 

ZA-052 Shelter Ministries, Kriel zeetripje voor 180 kinderen 

BR-021 O Sal de Terra bouw kledingbazaar-crèche 

TH-013 Pattana Mai Playground, Bankok bouw speelplaats 

UG-011 Maula Foundation, Kampala renovatie 

GH-024 Buduburam, Accra uitrusting kinderziekenhuis 

NA-007 Stichting Project, Bonaire trainingscentrum jongeren 

PH-008 Mango Tree House, Manilla stapelbedden en matrassen 

IN-039 Crime Home Children 5, Delhi lopende kosten 2007/2008 

MX-012 Ipoderac, Mexico inrichting opvanghuis 

SR-028 Lousie Brailleschool renovatie en inrichting 

ET-007 Alemachen, Addis Abeba medische spullen en wasmachine 

IN-038 Saathi Girl’s Project, Mumbai lopende kosten 2007/2008 

PE-002 Yachay Peru, Lima kostuums educatie project 

UG-015 Ray of Hope bijgebouw school 

ZA-053 Silverstroom Manenberg renovatie computerlokaal 

KE-062 St. Paul’s Children Care Centre grote opknapbeurt 

ET-008 Save Heaven, Addis Ababa schoolgeld / lesmaterialen 

BR-020 Recanto San Francisco bouw onderhouds/droog ruimte 

TH-015 Human creates Art, Art Creates Human naschoolse opvang 

KE-064 Goodhope, Nairobi schoolgeld 

TH-014 Ceu Pleung Nai preschool 2e deel renovatie 

SR-022 WIN/Zuster Dankers Centrum speeltoestellen / materialen 

ZA-042 School of Hope onderwijsbenodigdheden 

GH-025 UPCO, Accra aankoop grond nieuwbouw 

PE-003 Aynimundo, Lima inrichting nieuwbouw school 

ZA-058 7 creches Philppi, Cape Town aanbouw renovatie crèches 

TH-011 HDF Schools healthkits 

BR-022 Recanto / Magic Care budget workshop bij Recanto 

TH-019 Fatima Good Shepherd Convent noodhulp 

SR-034 noodhulp Djoemoe school benodigdheden 

KE-069 ORRC, Naivasha lopende kosten 2007/2008 

ZA-056 St. Christopher’s renovatie 

IN-037 STOP herbouw slaapzaal/sanitaire 

TH-017 Nikkom Makkasan Playground bouw speelplaats 

TH-009 Asoke preschool HDF herbouw sanitaire 

SR-031  Maria Internaat verbouwing 

ZA-059 The Bridge at Elukhuselweni schooluniformen 

ZA-062 Schoolkampen Manenberg sponsoring 4 schoolkampen 
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TH-018 Klongpasito Comm Centre renovatie inrichting 

UG-010 Sure Prospects inrichting nieuw gebouw 

KE-068  Macheo, Thika bushcamp 

ZA-060 The Bridge 2 bushcamp  

 

  

Nadere informatie over alle bovengenoemde projecten (en alle overige projecten) is beschikbaar via 

de Website www.wingsofsupport.org. 
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D. Fondsenwerving en communicatieD. Fondsenwerving en communicatieD. Fondsenwerving en communicatieD. Fondsenwerving en communicatie    

 

D.1D.1D.1D.1    Initiatieven Initiatieven Initiatieven Initiatieven     

In 2007 werden, evenals in voorgaande jaren, weer allerlei initiatieven ontplooid door enthousiaste 

mensen die Wings of Support een warm hart toedragen. Opvallend is hoe divers de initiatieven van 

aard zijn. Er werden een aantal feesten en golftoernooien georganiseerd, waarbij (een deel van) de 

inkomsten ten goede kwam aan Wings of Support.  

 

Betreffende communicatie ligt de nadruk steeds meer op digitale informatieverstrekking, naast het 

regulier uitbrengen van de “Woswijs”. Dit magazine wordt in ruime mate verspreid ook buiten de 

groep van medewerkers, donateurs en sponsors. 

Het blijkt toch dat persoonlijke kontakten de basis zijn van de fondsenwerving van de stichting. 

     

D.2D.2D.2D.2    Steun van KLM/MartinairSteun van KLM/MartinairSteun van KLM/MartinairSteun van KLM/Martinair    

Naast de steun die wij gelukkigerwijs voortdurend mogen ondervinden van KLM en Martinair willen 

we een paar initiatieven vanuit deze hoek noemen die in 2007 door Wings of Support dankbaar 

werden aanvaard. Voor elke ingevulde KLM medewerkerstevredenheidsenquete ontving WOS 1 

Euro. Als Kerstattentie kon het cabinepersoneel van KLM en KLC geld doneren aan WOS en 

tenslotte hield KLM een veiling rondom de uitfasering uit de KLM-vloot van de B767. Totale 

opbrengst : meer dan 30.000 Euro. 

Martinair verraste WOS met een cheque van 10.000 Euro, vrij te besteden.  

 

D.3D.3D.3D.3    Donateurs door presentatiesDonateurs door presentatiesDonateurs door presentatiesDonateurs door presentaties    

Tijdens de basiscursus cabinepersoneel werft Wings of Support  donateurs. 

Ook grondpersoneel raakt steeds meer betrokken bij de Stichting. In 2007 zijn voorbereidingen 

getroffen voor een grote ledenwerfactie in 2008. 

 

D.4D.4D.4D.4    Media aandachtMedia aandachtMedia aandachtMedia aandacht    

Wings of Support is ook in 2007 op de televisie verschenen. Op 

18 november was Wings of Support, in de persoon van voorzitter Aart Dil, te gast bij “Het Derde 

Testament” (NCRV). In oktober verscheen in het tijdschrift Holland Herald dat KLM aan boord aan 

zijn passagiers verstrekt een artikel over Wings of Support. Tenslotte was WOS-vrijwilligster Lucia 

van Rooijen vele keren te zien in uitgaven van het tijdschrift Margriet en in een speciale jubileum-

editie “ Margriets Betere Wereld”.  
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E. E. E. E. Toelichting op de jaarrekeningToelichting op de jaarrekeningToelichting op de jaarrekeningToelichting op de jaarrekening    

 

E.1E.1E.1E.1    BalansBalansBalansBalans    

In 2007 zijn een aantal balansposten heringericht om te voldoen aan de nieuwste eisen voor 

jaarverslaglegging. Grootste verandering is het invoeren van een Continuïteitsreserve van  

€ 100.000. Deze is gevormd voor de dekking van risico’s op de korte termijn en om zeker te 

stellen dat Wings of Support ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.  

 

Veel van de systemen en diensten waar WOS voor haar bedrijfsvoering gebruik van maakt (o.a. 

Salesforce, Exact, Webhosting, notaris en accountant) zijn om niet of tegen een geringe vergoeding 

ter beschikking gesteld. Al het werk binnen WOS wordt uitsluitend met vrijwilligers gedaan. 

Hierdoor zijn de kosten voor beheer en administratie heel laag gebleven. De continuïteitsreserve is 

bedoeld om bij noodzaak deze diensten tegen marktwaarden voor een beperkte periode in te 

kunnen kopen. 

 

Het saldo (€ 100.000) van de Bestemmingsreserve is gebruikt voor financiering van een tweetal 

grote projecten (GH-025 en KE-057). Deze reserve was een aantal jaren geleden door het bestuur 

ingesteld ter financiering van een project of projecten die qua aard, omvang of kosten buiten het 

Jaarplan Projecten vielen. Hierdoor is het gehele saldo van deze bestemmingsreserve afgebouwd. 

 

Een bestemmingsfonds is ingesteld voor het Lotjeshuis in Suriname omdat WOS een donatie met 

specifieke bestemming voor een industriële wasmachine voor het Lotjeshuis heeft ontvangen. Door 

lokale omstandigheden was dit project per einde boekjaar 2007 nog niet goedgekeurd maar 

wanneer dat wel gebeurt zal de bestemmingsfonds worden gebruikt om het project te financieren. 

 

Ten slotte kan worden opgemerkt dat de totale reserves van WOS met 28% zijn geslonken en het is 

ook het streven van het bestuur om de Overige Reserves in de komende drie jaar verder af te 

bouwen. 

 

E.2E.2E.2E.2    Staat van baten en lastenStaat van baten en lastenStaat van baten en lastenStaat van baten en lasten    

Toelichting bij Baten:  De binnengekomen donaties en sponsorbijdragen wijken in positieve zin af 

van de prognose van het bestuur in de herziene begroting voor 2007. Zoals al eerder gemeld zijn 

er overal in Nederland door derden evenementen georganiseerd waarvan de opbrengsten ten 

gunste van de stichting kwamen. Een groot aantal sponsors is de stichting in 2007 trouw gebleven; 

wederom kwamen substantiële bedragen binnen die het bestuur, over het algemeen, vrij kon 

besteden aan de diverse goedgekeurde projecten. 

 

Toelichting bij Lasten: Er was begroot op een substantieel negatief exploitatieresultaat en deze is 

zelfs  overtroffen door de inspanningen van de commissie projecten. In 2007 hebben wij 120% van 

de ontvangen baten uit eigen fondswerving besteed aan de doelstelling. 
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Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende instellingen gevolgd. 

 

Schiphol, 17 september 2008 

 

 

Bestuur Wings of Support 

Patrick van Oudgaarden, penningmeester 
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JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening    
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1.  Balans per 31 de1.  Balans per 31 de1.  Balans per 31 de1.  Balans per 31 decembercembercembercember    2002002002007777                    

1.1 (na resultaatverwerking)                                   

                  

  Toelichting      31-12-2007       31-12-2006 

ActivaActivaActivaActiva    €  €  €  €

                  

Vlottende activaVlottende activaVlottende activaVlottende activa                    

                  

Kortlopende vorderingen 4.1     12.405       0

Liquide middelen 4.2     429.568       433.307

                  

                  

        
        

                441.973                         433.307

                  

PassivaPassivaPassivaPassiva                    

                  

Reserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsen                    

                  

Continuïteitsreserve 4.3 100.000   0  

Bestemmingsreserve 4.4 0      100.000  

Overige reserve 4.5 156.075   258.286  

Bestemmingsfondsen 4.6 3.500      0    

        259.575       358.286

             

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen        10.000    0

                  

Schulden op korte termijnSchulden op korte termijnSchulden op korte termijnSchulden op korte termijn                    

                  

Projecten 2008, reservering 4.7 55.000      0    

Projecten 2007, reservering 4.8 0   36.371  

Goedgekeurde projecten 2007 4.9 109.172   0  

Goedgekeurde projecten 2006 4.10 2.410   36.693  

Overige schulden en overlopende 

passiva 4.11 5.816      1.957    

        172.398       75.021

                  

                  

        
        

                441.973                         433.307
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2.  2.  2.  2.  Staat van baten en lasten over Staat van baten en lasten over Staat van baten en lasten over Staat van baten en lasten over 2007200720072007                                                            

        

   Actueel  Begroting  Actueel 

   2007  2007  2006 

FondsenwervingFondsenwervingFondsenwervingFondsenwerving     € € €

                              

Baten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwerving    5.1                  

  5   5

Donaties en giften  432.057 417.000 367.611

                          

Kosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwerving    5.2                  

                          

Uitvoeringskosten eigen organisatie  22.067 9.000 8.569

Totaal eigen fondseTotaal eigen fondseTotaal eigen fondseTotaal eigen fondsenwervingnwervingnwervingnwerving        409.990409.990409.990409.990 408.000408.000408.000408.000 359.042359.042359.042359.042

                          

                          

Besteed aan fondsenwerving Besteed aan fondsenwerving Besteed aan fondsenwerving Besteed aan fondsenwerving 

(kosten/baten)(kosten/baten)(kosten/baten)(kosten/baten)    

    

5,15,15,15,1%%%%    2,2%2,2%2,2%2,2% 2,32,32,32,3%%%%

                             

Beschikbaar uit fondsenwervingBeschikbaar uit fondsenwervingBeschikbaar uit fondsenwervingBeschikbaar uit fondsenwerving        409.990409.990409.990409.990 408.000408.000408.000408.000 359.042359.042359.042359.042

        

Overige baten en lasten 5.3  11.046 11.000 8.022

Totaal bTotaal bTotaal bTotaal beschikbaar voor doelstellingeschikbaar voor doelstellingeschikbaar voor doelstellingeschikbaar voor doelstelling        421.036421.036421.036421.036 419.000419.000419.000419.000 367.064367.064367.064367.064

        

BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen    5.4                  

           

Projecten  517.196 500.000 356.741

Uitvoeringskosten  2.551 4.000 3.195

Totaal besteed aan doelstellingTotaal besteed aan doelstellingTotaal besteed aan doelstellingTotaal besteed aan doelstelling        519.747519.747519.747519.747 504.000504.000504.000504.000 359.936359.936359.936359.936

ExploitatieresulExploitatieresulExploitatieresulExploitatieresultaattaattaattaat    
    

----98.71198.71198.71198.711 ----85.00085.00085.00085.000 7.1287.1287.1287.128

                          

Per saldo onttrokken/toegevoegd aan:Per saldo onttrokken/toegevoegd aan:Per saldo onttrokken/toegevoegd aan:Per saldo onttrokken/toegevoegd aan:                          

FondsenFondsenFondsenFondsen           

Bestemmingsfonds Lotjeshuis  3.500 0 0

ReservesReservesReservesReserves       

Bestemmingsreserves  -100.000 -85.000 0

Besteedbaar vermogen  -2.211 0 7.128

TotaalTotaalTotaalTotaal    

    

----98.71198.71198.71198.711 ----85.00085.00085.00085.000 7.1287.1287.1287.128

    



                                                                                                                                       

 Pagina 14

3.  Toelichting algemeen3.  Toelichting algemeen3.  Toelichting algemeen3.  Toelichting algemeen    

    

DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    

    

De stichting heeft ten doel gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen, zonder 

onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging, wereldwijd, in met name 

ontwikkelingslanden te geven om een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van 

deze kinderen in hun eigen woonomgeving te bewerkstelligen. 

 

 

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaatGrondslagen van waardering en van bepaling van het resultaatGrondslagen van waardering en van bepaling van het resultaatGrondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat    

    

Voor de jaarverslaggeving wordt de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 

gevolgd.  

 

 

Waardering van activa en passivaWaardering van activa en passivaWaardering van activa en passivaWaardering van activa en passiva 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

  

De waarderingen van de activa en de passiva, opbrengsten en kosten geschieden op basis van 

historische kostprijzen. 

 

 

Grondslagen van resultaatbepalingGrondslagen van resultaatbepalingGrondslagen van resultaatbepalingGrondslagen van resultaatbepaling    

    

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande 

van historische kosten. 

 

Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de 

gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. 

 

 

Verdeling uitvoeringskostenVerdeling uitvoeringskostenVerdeling uitvoeringskostenVerdeling uitvoeringskosten    

    

De kosten van de eigen organisatie worden beschouwd als uitvoeringskosten eigen 

fondsenwerving. 
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    4444....  Toelichting op de balans per 31  Toelichting op de balans per 31  Toelichting op de balans per 31  Toelichting op de balans per 31 december 200 december 200 december 200 december 2007777              

                  

                  

    Vlottende activaVlottende activaVlottende activaVlottende activa          

  31-12-2007  31-12-2006

4.14.14.14.1    Kortlopende vorderingenKortlopende vorderingenKortlopende vorderingenKortlopende vorderingen    €  €

     

 Nog te ontvangen rente 11.044  0

 Diversen  1.361    0

  12.405   0

         

4.24.24.24.2    Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen              

      

 Postbank Rentemeerrekening 100.000 100.791

 Postbank N.V. 47.100  50.285

 ASR 282.231 282.231

 Kas 237 0

  429.568  433.307

      

    PassivaPassivaPassivaPassiva        

            

    Reserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsen              

        2007   2006

4.34.34.34.3    ContinuïteitsreserveContinuïteitsreserveContinuïteitsreserveContinuïteitsreserve    €  €

         

 Saldo per 1 januari 0  0

 Bij: van overige reserves 100.000  0

 Saldo 31 december 100.000  0

         

4.44.44.44.4    BestemmingsreserveBestemmingsreserveBestemmingsreserveBestemmingsreserve          

         

 Saldo per 1 januari  100.000  100.000

 Af: bestedingen  -100.000  0

 Saldo 31 december  0  100.000

         

Het bestuur heeft in het recente verleden besloten geld te reserveren voor een project  

of projecten die qua aard, omvang en kosten buiten het Jaarplan Projecten vallen.
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   2007  2006

4.54.54.54.5    Overige reservesOverige reservesOverige reservesOverige reserves    €  €

   

 Saldo per 1 januari 258.286  251.158

 Af: naar continuïteitsreserve -100.000 0

 Af/Bij: resultaat boekjaar -2.211  7.128

 Saldo 31 december 156.075  258.286

   

4.64.64.64.6    Bestemmingsfondsen voor LotjeshuisBestemmingsfondsen voor LotjeshuisBestemmingsfondsen voor LotjeshuisBestemmingsfondsen voor Lotjeshuis     

   

 Saldo per 1 januari  0  0

 Bij: resultaat boekjaar 3.500  0

 Saldo 31 december  3.500  0

   

     31-12-2007   31-12-2006

 VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    €  €

   

 Verwachte kosten jubileum 2008 10.000 0

      

 Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden  

   

 Projecten 2008, reservering 55.000 0

 Projecten 2007, reservering 0 36.371

 Goedgekeurde projecten 2007 109.172  0

 Goedgekeurde projecten 2006 2.410 36.693

 Overlopende passiva 5.816  1.957

   117.398  75.021

         

4.74.74.74.7    Projecten 2008, reservering    

        

    Projecten 2008 en later, bestendige gedragslijn:    

    UPCO (€ 18.000), CHC (€ 16.000), FAI  (€ 12.000) en   

    Yenegard (€ 9.000) 55.000  0

        

4.84.84.84.8 Projecten 2007, reservering       

         

    Projecten 2007 en later bestendige gedragslijn:       

 UPCO (€ 16.925), CHC (€ 12.180) en Saathi (€ 7.266) 0  36.371
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     31-12-2007   31-12-2006

    Goedgekeurde projecten €  €

        

4.94.94.94.9    Projecten 2007:    

        

    TH-008, BR-019, ZA-050, IN-039, IN-038, KE-062, 

KE-064, SR-022, GH-025, ZA-058, SR-034, KE-069,    

    ZA-056, IN-037, TH-017, TH-009, SR-031, ZA-059,    

    ZA-062, TH-018, UG-010, KE-068 en ZA-060 109.172  0

        

4.104.104.104.10    Projecten 2006:    

        

    SD-001 (2006: BR-016, IN-034, KE-004, SD-001, VE-

002, KG-008, KE-052 en KE-055) 2.410  36.693

        

4.114.114.114.11    Overlopende passiva       

         

 Notariskosten 3.035 191

 Accountantskosten 1.000 1.000

 Bankkosten 752  453

 Diverse declaraties 829  313

 Overige  200 0

   5.816  1.957
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    5555....  Toelichting op de staat van baten en lasten over 200  Toelichting op de staat van baten en lasten over 200  Toelichting op de staat van baten en lasten over 200  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2007777      

           

        2007  2006

    FondsenwervingFondsenwervingFondsenwervingFondsenwerving    €  €

           

5.15.15.15.1    Baten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwerving       

     

 Donateursbijdragen 291.768 252.778

 Donaties en giften 123.203 90.917

 Sponsoring 17.086 23.916

  432.057 367.611

 Donaties en giften boven 1.000 euro     

        

 Club ICA Feest 1.000 

 De Golfmannen.nl 1.000 

 De Vries Open 27.680 

 Dulk Open 2007 2.500 

 Europafeest 1.350 

 Familie Pordon 1.128 

 Familie Sleicher 1.350 

 Hr. Jungerius benefietfeest 6.000 

 International school of Amsterdam 3.000 

 Kaart verkoop mw. Bouwkamp 1.660 

 KLM Cityhopper 3.743 

 KLM Flight Operations afscheid 767 1.620 

 KLM Inflight Services 14.000 

 KLM Vliegers Auto Rally 7.028 

 Louisa Stichting 5.599 

 M.C.H.M. Korting 1.179 

 Martinair 10.000 

 Rotary Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn 2.500 

 Sanoma Uitgervers Margriet 1.500 

 St. Schiphol cargo Golf Tournooi 1.000 

 Street Dance School Laura van Dijk 1.100 

 Tintelingen 12.934 

 Vereniging “Onderlinge Samenwerking” 3.500 

 Vereniging Gepensioneerde Verkeersvliegers 1.272 

 Vlieg Open 2007 1.586 

 VNV Feest 2007 2.500 

 Volantes 1.250 

  118.979 
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5.25.25.25.2    Kosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwerving    2007  2006

        €  €

           

 Notariskosten 3.534 2.677

 Bankkosten 2.265 1.696

 Kantoorbenodigdheden 622 0

 Portokosten 424 0

 Dotatie voorziening jubileum 10.000 0

 Verzekeringskosten 745 0

 Vergaderkosten 525 0

 Declaraties communicatie 0 748

 Stichtingskosten 0 1.744

 Accountantskosten 1.000 1.000

 Overig 2.952 704

    Totaal Totaal Totaal Totaal kosten kosten kosten kosten eigen fondsenwervingeigen fondsenwervingeigen fondsenwervingeigen fondsenwerving    22.067 8.569

           

5.35.35.35.3    Overige baten en lastenOverige baten en lastenOverige baten en lastenOverige baten en lasten       

     

 Rente 11.046 8.022

           

5.45.45.45.4    BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen       

           

 Projecten 517.196  356.741

 Uitvoeringskosten projecten 2.551  3.195

    Totaal besteed aan doelstellingTotaal besteed aan doelstellingTotaal besteed aan doelstellingTotaal besteed aan doelstelling    519.747  359.936

    

Beloning van bestuurdersBeloning van bestuurdersBeloning van bestuurdersBeloning van bestuurders    

 

Behoudens vergoeding van kosten (middels declaraties) zijn aan de bestuurders als zodanig 

geen vergoedingen toegekend. 

 

 

Soest, 17 september 2008 

 

Het bestuur, 

 

 

A. Dil  R. Rutgers van der Loeff   P. van Oudgaarden 

voorzitter  secretaris   penningmeester    
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Aan het    Bestuur van Wings of Support 

    

Geacht Bestuur, 

    

AccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaring    

 

Opdracht 

Wij hebben de jaarrekening 2007 van Stichting Wings of Support te Soest bestaande uit de 

balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007 met de toelichting 

gecontroleerd. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

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

jaarverslag. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand 

houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 

weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van 

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 

onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en 

zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 

werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor 

het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 

interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 

controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 

doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van 

de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van 

de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen 

die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 

de jaarrekening. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting Wings of Support per 31 december 2007 en van het resultaat 

over 2007. 

 

Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar 

is met de jaarrekening. 

 

Nijkerk, 17 september 2008 

 

AlŲa Accountants B.V. 

 

 

 

drs. A. van Norel RA 

externe accountant
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I I I I KosteKosteKosteKostenverdeelstaatnverdeelstaatnverdeelstaatnverdeelstaat                      

                    

  Totaal   Directe   Uitvoerings-   Kosten   Uitvoerings- 

      wervings-   kosten wer-   doelstelling   kosten 

      kosten   ving       doelstelling 

        €  €   €  €  €

          

Bankkosten buitenland  1.239   0    0  1.239   0

Declaraties projecten 1.312  0  0  1.312  0

Notariskosten 3.534  0  0  0  3.534

Bestuurskosten 525  0  0  0  525

Jubileumkosten 10.000  0  0  0  10.000

Projecten 517.196  0  0  517.196  0

Diversen 8.008  0  0  0  8.008

  541.814  0  0  519.747  22.067

                    

 


