
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

  Pagina 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2008 
 

 

 

 

 

Stichting Wings of Support 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

 

  Pagina 2 

 

InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave    PaginaPaginaPaginaPagina    

          

BestuursverslagBestuursverslagBestuursverslagBestuursverslag     

          

A.  Verantwoordingsverklaring 3 

B.  Bestuursbeleid 5-6 

C.  Organisatie 7-9 

D.  Projecten 10 

E.   Fondsenwerving en Communicatie 11 

F.  Toelichting op de jaarrekening 12-15 

G.  Ondertekening bestuursverslag 16 

    

JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening     

          

Jaarrekening 2008:  

  1.  Balans per 31 december 2008 18 

  2.  Staat van baten en lasten over 2008 19 

  3.  Toelichting algemeen 20-22 

  4.  Toelichting op de balans per 31 december 2008 23-26 

  5.  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2008 27-29 

  6.  Overzicht lastenverdeling 30 

  6.  Overige informatie 30 

Overige gegevens:  

  Accountantsverklaring 31-32 

Bijlage:  

  I Organogram Wings of Support 33 

  II Projectenlijst 34-41 

 

 

 

   

Schiphol, 22 juni 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

 

  Pagina 3 

 

BestuursverslagBestuursverslagBestuursverslagBestuursverslag    

 

 

A. Verantwoordingsverklaring 

    

    

Het jaar 2008 was een prachtig jaar voor Wings of Support. Niet alleen kon de stichting haar 

tienjarig bestaan op grootse wijze vieren, maar ook werd de laatste hand gelegd aan de aanvraag 

voor het CBF-keurmerk en deze is daadwerkelijk in 2009 is verleend. 

  

Per 31 december kende de stichting ruim 2900 vaste donateurs. Een enorme groei ten opzichte 

van het vorige jaar. Meer over deze groei 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. 

We willen het aantal kinderen dat we bereiken vergroten. 

Er is derhalve in 2008 een toegenomen aantal projecten uitgevoerd, dat omschreven staat onder 

het Hoofdstuk Projecten. 

 

Het jaar 2008 is ook op financieel gebied voorspoedig verlopen. De fondsenwerving heeft zich 

wederom zeer goed ontwikkeld. 

 

Het bestuur kan terugkijken op een zeer geslaagd jubileumjaar en kijkt, ondanks de economische 

crisis die de wereld in zijn greep houdt, met vertrouwen naar de toekomst. 

 

Ten slotte dankt het bestuur alle onbetaalde medewerkers en vrijwilligers voor hun tomeloze inzet 

en hoopt weer op hen te mogen rekenen in 2009! 

    

 

Toezicht houden versus Besturen/Uitvoeren 

 

Het streven binnen Wings of Support is een strikte scheiding aan te brengen en te bewaken tussen 

enerzijds de verantwoordelijkheden van het bestuur, zoals beleid ontwikkelen en uitvoeren, en 

anderzijds de toezicht houdende activiteiten die bij de Raad van Toezicht behoren. 

 

Aangezien de Raad van Toezicht pas in januari 2009 is geïnstalleerd, heeft het bestuur gedurende 

2008 de volgende  activiteiten nog zelfstandig ondernomen omschreven: 

 

- De voorzitter heeft het functioneren van de bestuursleden in de maand januari geëvalueerd, 

waarbij de bestuursleden ook de kans werd geboden zelf zaken bespreekbaar te maken of 
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voorstellen te doen. De voorzitter zal vanaf 2009 de uitkomsten ervan aan de Raad van 

Toezicht rapporteren. 

- Het bestuur evalueert twee keer per jaar de uitvoering van haar eigen beleid. Hierbij wordt de 

voortgang vergeleken met de jaarplannen en begroting. Waar nodig worden de plannen 

bijgestuurd of extra actiepunten opgesteld naar aanleiding van de evaluatie. De uitkomst van 

de evaluatie zal vanaf 2009 voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht. 

 

Optimale besteding van Middelen 

 

Ieder nieuw project wordt beoordeeld aan de hand van een aantal vastgestelde selectiecriteria 

waarna er gestemd wordt door diverse groepen project- coördinatoren. 

De checklist en deze stemprocedures zullen de kans minimaliseren dat het verzoek niet aan de 

missie van de stichting voldoet. 

 

In elke projectcommissie vergadering worden de interne processen met alle aanwezige leden van 

de projectcommissie besproken en geëvalueerd. Zo nodig worden deze processen aangepast en 

aan het bestuur voorgelegd. 

 

De bestuursleden projecten hebben eenmaal per kwartaal het bestuur geïnformeerd over de 

voortgang van de werkzaamheden in relatie tot de missie van de stichting, het beoogde aantal 

projecten en de resultaten hiervan. 

Naar aanleiding van deze kwartaalverslagen kan het bestuur oordelen of processen aangepast 

dienen te worden. 

 

Elk kwartaal vergelijkt de penningmeester de behaalde resultaten met de begroting van dat jaar. 

 

De stichting kent een zeer laag kosten niveau voor beheer en administratie, door gebruik van 

faciliteiten geboden door de KLM groep en Martinair en omdat een aantal administratieve systemen 

en vergaderkosten volledig worden gesponsord. 

 

Het samengestelde kostenpercentage van zowel kosten fondsenwerving als kosten beheer en 

administratie ten opzichte van totale baten is over 2008 op 3,2 % gekomen, ruimschoots binnen de 

door het bestuur gestelde norm van 5%. Meer hierover in de financiële paragraaf verder op in het 

verslag. 

 

 

Optimale relaties met belanghebbenden 

 

De belanghebbenden van de stichting zijn donateurs, sponsors, werkgevers van de medewerkers 

en vrijwilligers van de stichting, de lokale partners waarmee gewerkt wordt en de medewerkers en 

vrijwilligers van de stichting. 
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De stichting streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden door middel van goede 

informatievoorziening. 

 

Op de website worden alle projecten beschreven, dusdanig dat het duidelijk wordt wat de stichting 

met haar middelen doet. De informatie op de website wordt in drie talen gepubliceerd en is dus 

voor de meeste buitenlandse belanghebbenden goed te begrijpen. 

 

Het kwartaalblad Woswijs geeft de Nederlandse belanghebbenden een beeld welke projecten 

uitgevoerd zijn en ontwikkelingen die de stichting doormaakt. 

 

Elk jaar verschijnt het publiek activiteitenverslag, een meer beeldend exemplaar van het jaarverslag 

en jaarrekening, om de Nederlandse belanghebbenden een kort en krachtig beeld te geven over de 

activiteiten en behaalde resultaten van de stichting. 

 

Alle publicaties zijn te downloaden vanaf de website. 

 

Aanmerkingen, opmerkingen en suggesties komen binnen via het mailadres: 

info@wingsofsupport.org  en worden verwezen naar de betreffende afdeling. 

 

 

De afdeling secretariaat is verantwoordelijk voor de adequate afhandeling van deze berichten. 

Eventuele klachten worden behandeld volgens de vastgestelde klachtenregeling van Wings of 

Support. 

 

 

B. Bestuursbeleid 

 

 

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 en het toekomstperspectief 

van deze kinderen in hun eigen woonomgeving te bewerkstelligen. 

 

Wings of Support tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- werven van fondsen van donateurs en sponsors; 

- het financieel steunen van projecten door middel van het bieden van onderdak, medische zorg 

en onderwijs; 

- het geven van voorlichting. 

 

Wings of Support steunt groepen kinderen op KLM en/of Martinair bestemmingen door middel van 

het geven van financiële en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak 
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en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen 

kinderen. 

 

We willen het aantal kinderen dat we bereiken vergroten. Er is derhalve in 2008 een toegenomen 

aantal projecten uitgevoerd, dat omschreven staat onder het Hoofdstuk Projecten. 

 

We streven naar integriteit en optimale inzet van onze vrijwilligers en de middelen die tot onze 

beschikking staan en leggen een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de 

resultaten. 

 

Wings of Support streeft naar hoge kwaliteit tegen lage kosten. We hebben geen betaalde krachten 

en werken alleen met vrijwilligers. 

 

We trachten de betrokkenheid van donateurs, vrijwilligers en sponsors bij de doelstellingen van de 

organisatie te vergroten. Streven is om 80% van de sponsors aan een project te koppelen om zo 

ook de kans op een nieuwe donatie in een volgend jaar te kunnen vergroten. 

 

Omdat juist ook de kleinschaligheid van onze projecten zeer op prijs wordt gesteld door onze 

donateurs, willen we een evenredige verhouding blijven houden tussen projecten kleiner en groter 

dan € 5000. Dit meten we één keer per jaar. 

 

Om meer betrokkenheid van vrijwilligers te verkrijgen, willen we 5% meer vaste medewerkers (per 

jaar) uit de vrijwilligerslijst, donateurs en grondpersoneel werven om zo ook de geplande groei van 

de organisatie en de extra activiteiten die daaruit voortkomen te kunnen opvangen. 

 

Beleid, doelstellingen en de volledige plannen van het bestuur en de diverse commissies zijn 

volledig weergegeven in het ‘Meerjaren Beleidsplan 2008-11’. 
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C. Organisatie 

 

 

C.1 Salesforce 

 

In 2007 is Salesforce, een nieuw web-based CRM-systeem, geïntroduceerd binnen Wings of 

Support. In het jaar van introductie zijn de complete donateur- en sponsoradministratie in dit 

systeem overgezet, in 2008 is ook de complete projectadministratie opgenomen in het systeem. 

Hoewel het omgaan met het systeem in het begin nog wat onwennig zal zijn, zal Salesforce ook 

voor de projectcommissie gaan betekenen dat het aantal administratieve handelingen per project 

terug zal lopen. Terwijl het tevens een grote sprong voorwaarts betekent in het kunnen vinden van 

data en produceren van vergelijkende gegevens.  

Het aanpassen van Salesforce voor specifiek Wings of Support gebruik is door eigen vrijwilligers 

gebeurd en het valt hierbij ook op te merken dat Wings of Support in het geheel geen kosten heeft 

voor gebruik van Salesforce. Terwijl zonder een soort gelijke systeem Wings of Support wellicht al 

had moeten investeren in kantoor ruimte en administratief personeel vanwege de toename van de 

administratieve handelingen.  

 

 

C.2 Financiën 

 

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 2008 treft u 

verderop in dit jaarverslag aan. De financiële administratie binnen Wings of Support maakt sinds 

begin 2007 kosteloos gebruik van Exact Online.  

 

 

C.3 CBF 

 

In 2008 is de laatste hand gelegd aan de aanvraag voor het CBF-keurmerk. De statuten en het 

Huishoudelijk Reglement zijn aangepast en bovendien heeft elke commissie haar handboek 

compleet up-to-date gemaakt. Op 10 maart 2009 is het CBF-keurmerk verleend aan Wings of 

Support. Het Bestuur dankt alle medewerkers die aan de aanvraag hebben meegewerkt. 

 

 

C.4 Klachtenregeling 

 

De stichting kent een Klachtenregeling met de volgende doelstellingen: 
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a. het recht doen aan de individuele klager; 

b. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening door Wings of Support. 

 

Een ‘klacht’ wordt gedefinieerd als: iedere schriftelijke uiting van onvrede door of namens een 

klager inzake de werkwijze en/of dienstverlening van Wings of Support. 

 

Een klacht kan gestuurd worden naar: klacht@wingsofsupport.org 

en/of per post naar het adres van de stichting. 

 

De verzender ontvangt binnen veertien dagen na binnenkomst een bevestiging van de ontvangst 

van de klacht. De klacht wordt zo snel mogelijk beantwoord, met een uiterlijke termijn van tien 

weken. 

 

In 2008 is er één klacht ontvangen die tijdig en volledig is beantwoord.  

 

C.5 Raad van Toezicht 

 

Met de komst van het CBF vond het bestuur het noodzakelijk om een controlerend orgaan te 

introduceren. Een orgaan dat het bestuur van de stichting controleert op het uitvoeren van haar 

beleid en het bereiken van de doelstellingen. 

 

In deze raad hebben plaats genomen: 

 

Dhr. Jan-Ernst de Groot 

Dhr. Rob de Fluiter Balledux  

Dhr. Paul Gregorowitsch 

 

 

C.6 Audit Commissie 

 

De Audit Commissie is een commissie van de Raad van Toezicht belast met het controleren van de 

financiële gang van zaken binnen Wings of Support. De commissie bestaat uit de volgende leden: 

 

Dhr. Rob de Fluiter Balledux 

Dhr. Ad Roling 

Dhr. Eugene van Halder 
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C.7 Samenstelling van het bestuur 

 

De samenstelling per 31 december 2008 is als volgt: 

 

Voorzitter   Aart Dil 

Vice-voorzitter &  

1e Bestuurslid Projecten  Robin Ruijter 

Penningmeester   Patrick van Oudgaarden 

Secretaris   Petros Linaras 

2e Bestuurslid Projecten   Paul Rommerts 

Bestuurslid Communicatie   Ernst Rensink 
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D. Projecten 

 

De Commissie Projecten heeft dit jaar het grootste aantal projecten in de historie van de stichting 

goedgekeurd en uitgevoerd. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het gemiddelde bedrag dat 

we per project hebben besteed, vrijwel gelijk gebleven. Ook de verdeling in categorieën, nieuwe en 

oude projecten is nagenoeg onveranderd. 

Dit jaar zijn er twee grotere klusprojecten uitgevoerd, in Cape Town en Entebbe, waarbij meerdere 

bemanningen betrokken waren om ter plekke te schilderen en klein opknapwerk uit te voeren bij 

crèches en scholen.  Dit zal voortaan elk jaar herhaald worden. 

Ook het Bushcamp in Nairobi is voor het 8e opeenvolgende jaar succesvol verlopen. 

Voor verdere details over alle projecten aangevangen in 2008 verwijzen wij naar het overzicht in de 

bijlagen. Hierbij merken wij op dat de bedragen in dit overzicht kunnen afwijken van die in de 

jaarrekening. Dit heeft te maken met het reserveren voor lopende kosten projecten en de tijdstip 

van het nemen van de kosten daarvoor.  
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E. Fondsenwerving en communicatie 

 

 

E.1 Vaste donateurs 

 

Het jaar 2008 kende voor Wings of Support een ongekende groei in het aantal vaste donateurs. 

Doordat de KLM in de eerste helft van 2008 veel nieuwe werknemers in dienst nam wegens 

vervoersgroei, kwamen er ook veel nieuwe donateurs bij.  

Ook bij diverse afdelingen van de grondoperatie zoals passage bleef Wings of Support niet 

onopgemerkt en ook vanuit die hoek kan Wings of Support rekenen op steeds meer steun. Ter 

gelegenheid van het tienjarig bestaan organiseerde de afdeling communicatie eind 2008 een 

donateurwerfactie in het bemanningencentrum, dit leverde ruim 250 nieuwe donateurs op. Het 

totaal aantal donateurs staat nu op ca. 3000. 

 

E.2 Jubileum 

 

Het tienjarig bestaan heeft Wings of Support de nodige media-aandacht opgeleverd. Het PR Bureau 

uit Amsterdam heeft ons geholpen met het invulling geven aan deze bijzondere dag. Op hun 

verzoek voerde Ruigrok NetPanel een onderzoek uit waarvan de resultaten in zowel regionale als 

landelijke media zijn gebruikt. Deze onderzoeksresultaten werden ook tijdens het jubileum 

gebruikt voor een discussie over de goede doelen sector. 

 

E.3 Mambapoint 

 

In 2008 ging Wings of Support een samenwerking aan met het NCRV programma, Mambapoint. 

Mambapoint.tv is het crossmediale platform van de NCRV voor, over en van kleinschalige 

internationale ontwikkelingsprojecten. Op Mambapoint staat Wings of Support inmiddels met een 

aantal filmpjes over onze projecten. 

 

E.4 Sponsoring en incidentele bijdragen 

 

2008 was een goed jaar voor Wings of Support met betrekking tot sponsoring en incidentele 

bijdragen. Er kwam bijvoorbeeld een recordbedrag binnen via de Golfmannen. 

Van KLM en Martinair ontvingen we vanwege het 10 jarige bestaan grote sponsorbedragen en ook 

diverse collega’s droegen op persoonlijke titel hun steentje bij door opbrengsten van feesten en 

verjaardagen aan Wings of Support te doneren. Al met al een zeer goed resultaat maar gezien de 

huidige economische situatie is het de vraag of dit in 2009 nogmaals gerealiseerd kan worden. 
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F. Financiën 

 

 

Het jaar 2008 heeft zich gekenmerkt door een stabilisatie van de projectuitgaven en een forse 

groei van de baten uit eenmalige donaties, acties en sponsoring met meer dan 50% ten opzichte 

van 2007. De vaste (periodieke) donaties stegen in waarde met ruim 10%. Gevolg hiervan is dat in 

plaats van het negatieve resultaat van €50.000 per begroting 2008 het jaar geëindigd is met een 

licht positief saldo van € 6.877. Dit betekent dat er in de komende jaren meer ruimte is voor 

bestedingen aan de doelstelling project uitgaven.  

 

 

F.1 Reserves en fondsen 

 

Op advies van de accountant van Wings of Support is per 1 januari 2008 een stelselwijziging op het 

gebied van reserveren voor projectbestedingen doorgevoerd. Onder Toelichting Algemeen in de 

Jaarrekening 2008 is hierover meer te lezen. 

 

De stand van de reserves is als gevolg van het onverwacht positief resultaat licht toegenomen. De 

reserves zijn in het verleden aangegroeid in tijden waar de project uitgaven de groei van de baten 

niet konden bijhouden. De meerjaren begroting is ingericht om de Overige Reserve beheerst af te 

bouwen. Het spreekt vanzelf dat het bestuursbeleid is gericht op het zorgen dat alle reserves 

kunnen worden besteed aan de statutaire doelstelling van de stichting. 

 

De belangrijkste wijziging in de reserves is het instellen van twee bestemmingsreserves: één is 

voor kortlopende projecten waarvan op balansdatum de uitvoering nog niet is aangevangen maar 

waar de projecten al wel intern zijn goedgekeurd. De tweede bestemmingsreserve dient voor 

langlopende project toezeggingen. Voor deze projecten worden de kosten per boekjaar genomen 

en per balansdatum worden de uitstaande toezeggingen in deze reserve apart bijgehouden. 

 

Een in 2007 ingesteld bestemmingsfonds voor de aankoop van een industriële wasmachine voor 

het Lotjeshuis in Suriname is ook in 2008 aangehouden omdat door lokale omstandigheden het 

project nog niet kon worden goedgekeurd. Het is de verwachting van het bestuur dat dit project in 

de loop van 2009 wordt afgerond. In 2008 is er wel een verdere donatie ontvangen bestemd voor 

het Lotjeshuis en deze is toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Voor een tweetal nog niet 

aangevangen projecten zijn eveneens in 2008 donaties ontvangen waarvoor ook hier 

bestemmingsfondsen zijn gevormd. Beide projecten zijn in de eerste maanden van 2009 geheel tot 

uitvoering gekomen. 
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F.2 Baten en Lasten 

 

Zoals eerder vermeld zijn de baten uit fondswerving in 2008 flink gestegen ten opzichte van het 

jaar 2007 en de begroting 2008. De bestedingen aan doelstelling (project uitgaven) zijn door de 

stelsel wijziging licht gedaald en de kosten voor eigen fondswerving en beheer en administratie 

zijn heel dichtbij de begroting 2008 gebleven. Hierdoor zijn de percentages voor kosten 

fondswerving versus baten uit fondswerving en totale eigen kosten versus totale baten licht 

gedaald ten opzichte van 2007. 

 

De kosten voor fondswerving bestaan uit alle kosten die met het werven van fondsen te maken 

hebben. De kosten voor beheer en organisatie zijn de overige kosten die niet verband houden met 

fondswerving (zoals verzekering, keurmerk kosten, vergaderkosten enz. ). 

 

Het in 2008 gehouden Jubileum werd voor een groot gedeelte mogelijk gemaakt door facilitaire 

sponsoring op gebieden als de locatie (gebruik hangaar van Jet Netherlands), PR ondersteuning 

door Het PR Bureau, deelname van artiesten, presentatrice en panelleden, de symposium catering 

(Sodexho), het feestdiner voor Wings of Support medewerkers in het Dorint Hotel en verscheidene 

andere sponsors.  

 

Bij de bestuursbeslissing in 2007 om het jubileum te organiseren werd  

€ 10.000 gereserveerd voor de verwachte kosten, dit ten lasten van de kosten voor fondswerving. 

Door de bovengenoemde sponsoring bleven de uiteindelijke kosten voor Wings of Support lager en 

is er € 1.783 minder uitgegeven dan was voorzien. Dit bedrag is weer teruggeboekt in de kosten 

Fondswerving. Hierdoor valt deze post in 2008 lager uit dan de uitgaven in het jaar. Zonder deze 

correctie zouden de kosten eigen fondswerving op € 6.548 zijn gekomen – 1,3 % van de baten uit 

fondswerving. 

 

 

F.3 Flying Blue punten en uitgaven 

 

Sinds enige tijd ontvangt Wings of Support Flying Blue punten via het KLM Air Cares organisatie die 

door deelnemers van dit frequent flyer programma worden gedoneerd. Het is bestuursbeleid om 

deze punten niet te gebruiken voor het reizen van eigen medewerkers. De punten worden wel 

gebruikt om vluchten te kunnen aanbieden aan sponsors of bijvoorbeeld in een veiling ter 

ondersteuning van Wings of Support. In 2008 heeft Wings of Support 854.363 punten ontvangen 

en 480.000 punten besteed voor een saldo op 31 december 2008 van 1.312.557 punten. 

 

De puntenbestedingen in 2008 zijn gebruikt voor het bijwonen van het Jubileum door 

projectpartners (2 tickets PBM-AMS-PBM en 1 ticket ACC-AMS-ACC); drie  tickets AMS-NBO-AMS 

zijn besteed voor publiciteitsdoeleinden en 1 ticket GRU-AMS-GRU is gebruikt voor een 

fondswerving initiatief voor een van de projecten die Wings of Support langdurig in Brazilië 

ondersteunt.  
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Totaal zijn er € 1.513,73    aan bijkomende ticketkosten zoals vlieg- en veiligheidsbelasting betaald. 

De ticketkosten die betrekking hadden op het Jubileum zijn betaald van de daarvoor bestemde 

voorziening. In een aantal gevallen zijn de bijkomende taxes door de betrokkenen zelf betaald. De 

bijkomende ticketkosten worden geboekt als kosten fondswerving. 
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F.4 Begroting 2009 en ramingen 2010-2011 

 

Bij het indienen van de CBF aanvraag in september 2008 moest naast een begroting voor 2009 ook 

een meerjaren raming worden ingediend. Deze begroting en meerjaren raming zijn inmiddels 

aangepast voor de meest recente financiële ontwikkelingen. De begroting voor 2010 zal in 

november 2009 worden opgesteld en aangeboden ter goedkeuring aan Bestuur en Raad van 

Toezicht. 

 

 

                Begroting Begroting Begroting Begroting 

2009200920092009    

        Raming Raming Raming Raming 

2010201020102010    

        Raming Raming Raming Raming 

2011201120112011    

  €  €  € 

       

Baten uit fondswerving  520.000   550.000   580.000  

Overige baten  8.000   5.000   2.000  

Totale batenTotale batenTotale batenTotale baten     528.000   555.000   582.000  

       

Project bestedingen  600.000   605.000   610.000  

Uitvoeringskosten  5.000   6.000   7.000  

Besteding aan doelstellingBesteding aan doelstellingBesteding aan doelstellingBesteding aan doelstelling     605.000   611.000   617.000  

       

Bestedingen als % van baten  114,6%  110,1%  106,0% 

       

Kosten fondswerving  8.000   10.000   12.000  

Als % baten uit fondswerving  1,5%  1,8%  2,1% 

       

Kosten beheer en administratie  15.000   16.000   17.000  

Als % totale baten  2,8%  2,9%  2,9% 

       

Totale eigen kostenTotale eigen kostenTotale eigen kostenTotale eigen kosten     23.000   26.000   29.000  

Als % van totale baten  4,4%  4,7%  5,0% 

       

Totale LaTotale LaTotale LaTotale Lastenstenstensten     628.000   637.000   646.000  

       

ResultaatResultaatResultaatResultaat     -100.000   -82.000   -64.000  

       

Resultaat bestemmingResultaat bestemmingResultaat bestemmingResultaat bestemming          

       

Stand Overige reserve 1 jan  250.000   150.000   68.000  

Resultaatbestemming  -100.000   -82.000   -64.000  

Stand Overige reserve 31 dec   150.000   68.000   4.000  
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G. Ondertekening bestuursverslag 

 

 

 

 

 

Schiphol, 22 juni 2009 

 

Dagelijks Bestuur Wings of Support 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst Rensink  Patrick van Oudgaarden  Petros Linaras 

Voorzitter  Penningmeester   Secretaris 
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JaarrekeninJaarrekeninJaarrekeninJaarrekeningggg    
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1.  Balans per 31 december1.  Balans per 31 december1.  Balans per 31 december1.  Balans per 31 december    2002002002008888                    

1.1 (na resultaatverwerking)                                   

                  

  Toelichting      31-12-2008       31-12-2007 

ActivaActivaActivaActiva    €  €  €  €

                  

Vlottende activaVlottende activaVlottende activaVlottende activa                    

                  

Vorderingen en overlopende 

activa 

4.1 

    41.179      12.405

Liquide middelen 4.2     317.997      429.568

                  

                  

        
        

                359.176                        441.973

                  

PassivaPassivaPassivaPassiva                    

                  

Reserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsen                    

                  

Reserves      

Continuïteitsreserve 4.3 20.000   100.000  

Bestemmingsreserve 4.4 26.216      55.000  

Overige reserve 4.5 249.389   156.075  

  295.605    311.075

Fondsen             

Bestemmingsfondsen 4.6   25.847   3.500

             

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    4.7   0   10.000

                  

Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden    4.8      37.724       117.398

              

                  

        
        

                359.176                        441.973
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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 2008200820082008                                                            

        

   Actueel  Begroting  Actueel 

   2008  2008  2007 

Baten:    € € €

                              

Baten uit eigen fondsenwerving    5.1    505.105 460.000 368.266

Baten uit acties van derden 5.2 16.889 0 63.791

Baten uitbeleggingen    5.3 10.499    10.000 11.046

   

Som der batenSom der batenSom der batenSom der baten    532.548532.548532.548532.548 470.000470.000470.000470.000 443.103443.103443.103443.103

                          

Lasten:             

Besteed aan doelstellingenBesteed aan doelstellingenBesteed aan doelstellingenBesteed aan doelstellingen    5.4 510.508 503.500 519.747

    

Werving batenWerving batenWerving batenWerving baten    

Kosten eigen fondsenwerving    5.5 4.765 5.000 15.337

    

Beheer en administratieBeheer en administratieBeheer en administratieBeheer en administratie    

Kosten beheer en administratie    5.6 10.398 11.500 6.730

      

Som der lastenSom der lastenSom der lastenSom der lasten    525.671525.671525.671525.671 520.000520.000520.000520.000 541.814541.814541.814541.814

        

   

ResultaatResultaatResultaatResultaat    6.8776.8776.8776.877 (50.000)(50.000)(50.000)(50.000) (98.711)(98.711)(98.711)(98.711)

        

ResultaatbestemmingResultaatbestemmingResultaatbestemmingResultaatbestemming                      

           

Toevoeging/onttrekking aan:Toevoeging/onttrekking aan:Toevoeging/onttrekking aan:Toevoeging/onttrekking aan:   

Continuïteitsreserve (80.000) 0 100.000

Bestemmingsreserve (28.784) 0 (100.000)

Overige reserves 93.314 (50.000) (102.211)

Bestemmingsfondsen 22.347 0 3.500

TotaalTotaalTotaalTotaal    6.8776.8776.8776.877 (50.000)(50.000)(50.000)(50.000) (98.711)(98.711)(98.711)(98.711)
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3.  Toelichting algemeen3.  Toelichting algemeen3.  Toelichting algemeen3.  Toelichting algemeen    

    

DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    

    

Het doel van de stichting is het verlenen van steun aan groeperingen, 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, één en 

ander uitdrukkelijk zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De statutaire 

vestigingsplaats van de stichting is Schiphol. 

 

StelselwijzigingStelselwijzigingStelselwijzigingStelselwijziging    

    

Met ingang van het kalenderjaar 2008 is de nieuwe richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving 

RJ 650 toegepast. Door de invoering van de nieuwe richtlijn is er sprake van een stelselwijziging 

alsmede wijzigingen in de rubricering. 

In verband met het toepassen van deze richtlijn zijn de vergelijkende cijfers zover mogelijk geher-

rubriceerd. 

Voorheen werden op het moment van goedkeuring van projecten door het bestuur de kosten van 

desbetreffende projecten opgenomen. Vanaf 2008 worden de hieronder geformuleerde definities 

van reserves en fondsen toegepast. Het effect voor het vermogen bedraagt € 55.000. 

 

De beginbalans op 1 januari 2008 ziet er als volgt uit: 

 

     

 31-12-2007 Stelselwijziging/ 

Herrubricering 

1-1-2008 

  € € € 

ActivaActivaActivaActiva    

Kortlopende vorderingen 12.405  12.405 

Liquide middelen 429.568 ……  …… 429.568 

 441.973              0  441.973 

PassivaPassivaPassivaPassiva    

    

Eigen Vermogen    

 Continuïteitsreserve 100.000  100.000 

 Bestemmingsreserve 0 55.000 55.000 

 Bestemmingsfonds 3.500  3.500 

 Overige reserve 156.075  156.075 

Voorzieningen 10.000  10.000 

    

Kortlopende schulden 172.398 -55.000 117.398 

 441.973            0 441.973 
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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 uit 2007 

en Titel 9 boek 2 BW gehanteerd. De vergelijkende cijfers zijn zover mogelijk geherrubriceerd. 

 

 

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. 

 

BaBaBaBalanspost Reserves en Fondsen lanspost Reserves en Fondsen lanspost Reserves en Fondsen lanspost 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. 

 

ContinuïteitsreserveContinuïteitsreserveContinuïteitsreserveContinuïteitsreserve    

    

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. Met deze reserve kunnen fluctuaties in de baten en lasten worden 

opgevangen zodat de uitvoering van reeds goedgekeurde projecten kan worden afgerond. 

 

Bestemmingsreserve Kortlopende ProjectenBestemmingsreserve Kortlopende ProjectenBestemmingsreserve Kortlopende ProjectenBestemmingsreserve Kortlopende Projecten 
 

In deze reserve worden opgenomen kortlopende projecten die per balans datum intern zijn 

goedgekeurd maar waarvan de projectuitvoering nog moet aanvangen. 

 

Bestemmingsreserve Langlopende Exploitatiekosten Projecten  

 

Deze reserve wordt aangehouden ter financiering van langlopende projecten voor subsidiëring van 

exploitatiekosten toezeggingen aan projectpartners. Het bedrag van de toezegging voor de jaren 

na balansdatum wordt hierin gereserveerd en de uitgaven worden als kosten per boekjaar hieruit 

genomen 
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Overige ReserveOverige ReserveOverige ReserveOverige Reserve    

    

Deze reserve dient als algemene reserve voor nog goed te keuren projecten. De meerjaren 

begrotingen is opgesteld met de bedoeling de omvang van deze reserve beheerst af te bouwen. 

 

BestemmingsfondsenBestemmingsfondsenBestemmingsfondsenBestemmingsfondsen    

    

Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor ontvangen donaties, giften en sponsoring 

waarvoor de schenker een bijzonder (project-)bestemming heeft aangegeven maar waarvan op 

balansdatum de middelen nog niet zijn besteed. 

 

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. 
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4.   Toelichting op de balans per 31 december 20084.   Toelichting op de balans per 31 december 20084.   Toelichting op de balans per 31 december 20084.   Toelichting op de balans per 31 december 2008    

 

                      

        Vlottende actVlottende actVlottende actVlottende activaivaivaiva              

         31-12-2008   31-12-2007 

(4.1)(4.1)(4.1)(4.1)    Kortlopende vorderingenKortlopende vorderingenKortlopende vorderingenKortlopende vorderingen    €   € 

                

        Toegezegde donaties en sponsoring 32.900   0 

        Nog te ontvangen rente 8.279   11.044 

        Diversen 0   1.361 

          41.179   12.405 

                

(4.2)(4.2)(4.2)(4.2)    Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen              

              

        ING Depositorekening 100.000   0 

        ING Rentemeerrekening 112.219   100.000 

        ING Rekeningcourant 5.454   47.100 

        Fortis ASR spaarekening 100.324   282.231 

        Kas 0   237 

         317.997   429.568 

        PassivaPassivaPassivaPassiva        

                

        Reserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsen              

            2008   2007 

          €   € 

(4.3)(4.3)(4.3)(4.3)    ContinuïteitsreserveContinuïteitsreserveContinuïteitsreserveContinuïteitsreserve          

                

        Saldo per 1 januari  100.000   0 

        Bij/Af: bestemming resultaat (80.000)   100.000 

        Saldo 31 december  20.000   100.000 

                

(4.4)(4.4)(4.4)(4.4)    BestemmingsreservesBestemmingsreservesBestemmingsreservesBestemmingsreserves          

                      

        Saldo per 1 januari  55.000   100.000 

        Stelselwijziging 0   55.000 

        Bij/Af: bestemming resultaat (28.784)   (100.000) 

        Saldo 31 december  26.216   55.000 
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         2008   2007 

         Goedgekeurde eenmalige projecten €   € 

        

        Saldo per 1 januari 0   100.000 

        Af: bestedingen 0   (100.000) 

        Bij: projecten goedgekeurd in boekjaar 4.033   0 

        Saldo per 31 december  4.033   0 

        

        Goedgekeurde exploitatie projecten     

              

        Saldo per 1 januari 55.000   0 

        Af: bestedingen (51.556)   0 

        Bij: projecten goedgekeurd in boekjaar 18.739   55.000 

        Saldo per 31 december 22.183   55.000 

                

        Totaal saldo 31 december 26.216   55.000 

                

(4.5)(4.5)(4.5)(4.5)    Overige reservesOverige reservesOverige reservesOverige reserves        

              

        Saldo per 1 januari 156.075   258.286 

        Bij/Af: bestemming resultaat 93.314    (102.211) 

        Saldo 31 december 249.389   156.075 

              

(4.6)(4.6)(4.6)(4.6)    BestemmingsfondsenBestemmingsfondsenBestemmingsfondsenBestemmingsfondsen        

                

        Saldo per 1 januari  3.500   0 

        Bij/Af: bestemming resultaat 22.347   3.500 

        Saldo 31 december  25.847   3.500 

                

        Lotjeshuis       

                

        Saldo per 1 januari 3.500   0 

        Bij: donaties en giften 1.452   3.500 

        Saldo 31 december 4.952   3.500 
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     2008   2007 

        Art Project (TH-022) €   € 

                

        Saldo per 1 januari 0   0 

        Bij: donaties en giften 22.648     

        Af: bestedingen (6.853)   0 

        Saldo 31 december 15.795   0 

                

        Stichting Project (NA-012)       

                

        Saldo per 1 januari 0   0 

        Bij: donaties en giften 5.100   0 

        Saldo 31 december 5.100   0 

                

        Totaal saldo 31 december 25.847   3.500 

        

          31-12-2008   31-12-2007 

(4.7)(4.7)(4.7)(4.7)    VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    €   € 

                

        Voorziening jubileum       

                

        Saldo per 1 januari 10.000   0 

        Reservering verwachte kosten jubileum viering 2008 0   10.000 

        Actuele kosten en uitgaven jubileum in 2008 (8.217)   0 

        Vrijval resterend saldo (1.783)   0 

        Saldo per 31 december 0   10.000 

                

              

(4.9)(4.9)(4.9)(4.9)    Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden        

                

        Goedgekeurde projecten 20081 32.847   0 

        Goedgekeurde projecten 20072 0   109.172 

        Goedgekeurde projecten 20063 0   2.410 

        Overlopende passiva 4.877   5.816 

          37.724   117.398 
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          31-12-2008   31-12-2007 

        Overlopende passiva €   € 

                

        Notariskosten 0   3.035 

        Accountantskosten 1.000   1.000 

        Bankkosten 498   752 

        Diverse declaraties 3.373   829 

        Overige 6   200 

          4.877   5.816 

                

        

1BR-025, CU-002, EG-001, GH-030, IN-044,  

KE-079, KE-084, NA-011, PE-002,  

TH-021, UG-024       

                

        

2BR-019, GH-025, IN-037, IN-038, IN-039,  

KE-062, KE-064, KE-068, KE-069, SR-022, SR-031, 

SR-034,TH-008, TH-009, TH-017, TH-018,  

UG-010,  

ZA-050, ZA-056, ZA-058, ZA-059, ZA-060,  

ZA-062       

                

        3SD-001       
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5.   Toelichting op de staat van baten en lasten over 20085.   Toelichting op de staat van baten en lasten over 20085.   Toelichting op de staat van baten en lasten over 20085.   Toelichting op de staat van baten en lasten over 2008    

           

        31-12-2008   31-12-2007 

    BatenBatenBatenBaten    €   € 

           

(5.1)(5.1)(5.1)(5.1)    Baten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwervingBaten uit eigen fondsenwerving       

        

    Periodieke bijdragen donateurs 321.888  291.768 

    Donaties en giften 86.912  59.412 

    Sponsoring 96.350  17.086 

     505.150  368.266 

        

    

Giften / sponsoring met een door de gevers bepaald 

projectbestemming, goedgekeurd per einde 2008 

    

 

    BR-023 – Apis Casa Amsterdao Daycare 1.200    

    CU-002 – Aids Prevention Program 5.000    

    ET-012 – Save Heaven schoolgeld 2.900    

    KE-068 - Macheo Bushcamp 309    

    KE-070 – Child Rescue Centre Thika 3.000    

    KE-072 - Boeken Bibliotheek Huruma 4.550    

    KE-077 – WOS Bushcamp 2008 5.706    

    KE-089 - Goodhope Centre schoolgeld 2.550    

    IN-037 – STOP 4.000    

    MX-015 - FAI Quintana Roo Operationele kosten 10.000    

    PE-004 – Arco Iris 1.000    

    PH-009 - Daycare Centre Manila 3.222    

    PH-011 - Young Focus Student Centre 3.250    

    SR-022 - WIN / Zuster Dankers Centrum 1.155    

    SR-027 - Stichting Betheljada 2.221    

    SR-038 - Renovatie Faya Lobi Creche 10.000    

    TH-006 - The Dream Company 3.529    

    TH-022 - Art project 2008-2010 22.648    

    UG-024 - Toiletgebouw Noah's Ark 10.175    

    UG-007 - Child Rest. Outreach, Jinja 3.512    

    ZA-065 - Holland Child Care Centre 877    

          

    

Giften / sponsoring met een door de gever bepaald 

projectbestemming maar nog niet goedgekeurd per 

einde boekjaar  

  

  

    Lotjeshuis - Suriname 1.452    

    NA-012 Bijdrage aan bus voor Stichting Project 5.100    
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(5.2)(5.2)(5.2)(5.2)    Baten uit acties van derdenBaten uit acties van derdenBaten uit acties van derdenBaten uit acties van derden    31-12-2008   31-12-2007 

        €   € 

              

    CITA - Change in the Air wisselgeld inzameling 3.114    2.279  

    Ladies Circle veiling t.b.v. WOS 10.625    0  

    Crew Lounge 2008 1.000    0  

    Vlieg Open Golf Toernooi 2.160    1.586  

    Diverse anderen 0    59.926  

      16.899    63.791  

        

(5.3)(5.3)(5.3)(5.3)    Baten uit beleggingenBaten uit beleggingenBaten uit beleggingenBaten uit beleggingen          

    Rente 10.499    11.046  

        

    LastenLastenLastenLasten       

           

(5.4)(5.4)(5.4)(5.4)    Besteed aan doelstellingenBesteed aan doelstellingenBesteed aan doelstellingenBesteed aan doelstellingen       

 Eenmalige projecten 426.227    403.985  

    Lopende (operationele) kosten subsidies 76.533    110.165  

    Noodhulp 1.987    1.100  

    Klussen door WOS op bestemming 2.934    1.246  

      507.681    516.496  

    

Voor details over de in 2008 goedgekeurde 

projecten verwijzen wij naar het bestuursverslag.       

            

    Reis- en algemeen kosten buitenland 0    1.312  

    Zoek geraakte / mislukte betalingen buitenland 0    700  

    Bankkosten buitenland 2.827    1.239  

     2.827   3.251  

        

    Totaal besteed aan doelstellingen 510.508  519.747 

        

    

Totaal besteed aan doelstellingen als % van totaal 

van de baten 95,9%  117,3% 
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(5.5)(5.5)(5.5)(5.5)    Kosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwervingKosten eigen fondsenwerving    31-12-2008   31-12-2007 

            

    Vrijval/ dotatie jubileumvoorziening1 (1.783)  10.000 

    Notariskosten (opstellen akten voor donateurs) 4.327  3.534 

    Portokosten 196  424 

    Promotie materiaal 575  505 

    Representatiekosten 393  824 

    Reiskosten Nederland 72  50 

    Flying Blue kosten 115  0 

    Drukwerkkosten 370  0 

    Website kosten 500  0 

        4.765  15.337 

    

1 kosten voor jubileum vielen aanzienlijk lager uit door het ter 

beschikking stellen van hangaar door Jet Netherlands en 

sponsoring diner medewerkers door het Dorint Hotel   

         

    

Kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit 

eigen fondsenwerving 0,9%  4,2% 

           

(5.6)(5.6)(5.6)(5.6)    Kosten beheer en administratieKosten beheer en administratieKosten beheer en administratieKosten beheer en administratie    31-12-2008   31-12-2007 

            €   € 

                

    Sociale evenementen kosten (intern WOS) 727    1.089  

    Registratie kosten 2 5.589    295  

    Verzekerings kosten 1.030    745  

    Bankkosten 1.839    2.265  

    Accountant 1.000    1.000  

    Financiële Administratie 138    0  

    Kantoorbenodigdheden 45    622  

    Vergaderkosten 30    525  

    Overige kosten 0    189  

      10.398    6.730  

    

2 In 2008 gemaakte kosten voor CBF keurmerk zijn 

geheel gedragen door sponsoring van KLM Flight 

Operations  

      

            

    

Kosten beheer en administratie als % van totale 

baten 2,0%  1,5% 

         

    Totaal van eigen kosten als % van totale baten 2,8%  5,0% 
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6  6  6  6   Overzicht lastenverdeling Overzicht lastenverdeling Overzicht lastenverdeling Overzicht lastenverdeling    

                      

                        

Bestemming Doelstelling   

Werving 

baten Beheer en   Totaal    Begroot   Totaal  

          administratie 2008   2008   2007 

                        

Lasten Projecten   

Eigen 

fondsen-               

      werving                 

  €   €   €   €   €   € 

Project 

afdrachten 431.148           431.148   400.000   406.331 

Lopende 

kosten 

subsidies 76.533           76.533   100.000   110.165 

Bankkosten 2.827           2.827   3.500   3.251 

Reiskosten             0         

Algemene 

kosten     438   10.398   10.836   11.500   18.533 

Communicatie-

kosten             0   3.000     

Notariskosten     4.327       4.327   2.000   3.534 

  510.508   4.765   10.398   525.671   520.000   541.814 

                        

    
 

Overige informatieOverige informatieOverige informatieOverige informatie    

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

geen vergoedingen toegekend. 

 

 

Schiphol, 22 juni 2009 

 

Dagelijks Bestuur Wings of Support 

 

 

 

Ernst Rensink  Petros Linaras   Patrick van Oudgaarden 

voorzitter  secretaris   penningmeester



                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

  Pagina 31   

AccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaring    

 

    

    

Aan het    Bestuur van Wings of Support 

    

Geacht Bestuur, 

    

AccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaringAccountantsverklaring    

 

Opdracht 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 18 tot en met 30 opgenomen jaarrekening 2008 van 

Stichting Wings of Support te Soest bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de staat 

van baten en lasten over 2008 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, in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving voor Fondsenwervende 

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

 

de stichting. 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 stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 

van de jaarrekening. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 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 2008 en van het resultaat 

over 2008, in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving voor Fondsenwervende 

Instellingen. 

 

Tevens melden wij dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met 

de jaarrekening. 

 

Nijkerk, 22 juni 2009 

 

AlŲa Accountants B.V. 

 

Origineel getekend door: 

 

drs. A. van Norel RA 

externe accountant 
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II ProjectenlijstII ProjectenlijstII ProjectenlijstII Projectenlijst    

    

Project CodeProject CodeProject CodeProject Code    
Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstellingInstellingInstellingInstelling    

Soort Soort Soort Soort 

instellinginstellinginstellinginstelling    
AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    

Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

CateCateCateCategorie: gorie: gorie: gorie: bouw / renovatie    

            9.416 € 239.191  

PE-007 Educatief centrum in buurt 

Virgen Del Buen Paso 

LIM Aynimundo kindercrèch

e 

Ontwerp Educatief centrum fase 2 100 € 4.827  

KE-091 Boston Children Centre Nairobi, Matopeni Boston Children Centre school Bouw van 3 ruimtes, 1 klaslokaal, 1 

lerarenkamer, 1 kantoortje 

197 € 6.250  

ZA-078 Riversand Roof Diepsloot (JNB) Changing Life Ministries school Overkapping deel speel- /eetplaats 730 € 7.433  

KE-090 Child Rescue Centre Thika Thika Child Rescue Centre weeshuis Ommuring nieuwe weeshuis 30 € 7.500  

SR-038 vervolg Renovatie Paramaribo Faya Lobi kindercrèch

e 

Muur rond creche, dakplaten 

vervangen,schilderwerk buiten, 6 nieuwe 

bedjes, 2 buitenlampen en gordijnen. 

50 € 11.133  

TH-023 Rimpklong Wattsapan 

Preschool 

Klong Toey, Bangkok Human Development 

Foundation 

school Vervangen vloer en kleine reparaties 64 € 8.426  

TH-024 Sukhaphibal Preschool Klong Toey, Bangkok Human Development 

Foundation 

school Vervangen stoep, vloer en schilderen 160 € 7.971  

SR-039 Louis Brailleschool Paramaribo Louis Brailleschool school toilettenblok, bestaande uit 2 jongens- en 

2 meisjestoiletten met railing ernaar toe 

45 € 14.392  

UG-024 Noah's ArkToiletgebouw 

New Horizon, bij Noah's 

Ark 

Mukono, Uganda Noah's Ark school Toiletgebouw bij school New Horizon 100 € 10.175  

opknappen/beveiligen counseling room ZA-077 Rio Grande Primary CPT St. James Educational 

Trust 

anders 

anders = organisatie die 5 scholen helpt 

op verschillende gebieden (nutrition, 

education, social, spiritual) 

475 € 2.306  

KE-079 General KagoGeneral Kago 

Primary School 

Thika St. Macheo Nederland school renovatie toiletten 900 € 3.000  

SR-035 Baithul Amin Paramaribo, Suriname Baithul Amin weeshuis Renovatie badkamer en toiletten 12 € 2.660  
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Project CProject CProject CProject Codeodeodeode    Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstellingInstellingInstellingInstelling    
Soort Soort Soort Soort 

instellinginstellinginstellinginstelling    
AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    

Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

ZA-067 Bowy House Paarl Bowy House weeshuis Een overkapping naast het huis en boven 

de trampoline. Een professionele 

wasmachine. 

16 € 3.113  

UG-022 Kyosiga Community 

Christian Association for 

Develo 

Sumbwe,Wakiso 

disctrict 

KACCAD school opknappen schooltje Step by Step 84 € 3.245  

anders= een studeer- en 

begeleidinscentrum 

PH-011 Student Center (Young 

Focus) 

Manila Student Center (Young 

Focus) 

anders 

Aanschaf inventaris 

130 € 2.995  

KE-067 Upendo Children's Home - Upendo Children's Home school Bouw vrijwilligershuis 50 € 3.000  

KE-076 Vision Nursery School Kikambala bij 

Mombassa 

Vision Nursery School school Laatste kosten aanschaf grond 60 € 3.000  

KE-075 WWN washing area Thika Watoto Wenye Nguvu 

Int. Orphan Care 

weeshuis Opknappen toiletten en wasruimte 67 € 2.890  

BR-023 Day Care Sao Paulo Apis Casa Amsterdao kindercrèch

e 

Opknapbeurt Creche 85 € 1.452  

GH-026 Ashab Acadamy Tamale Ashab Acadamy school Bouw klaslokaal en meubilair 72 € 1.868  

PE-005 Educatief centrum in buurt 

Virgen Del Buen Paso 

Lima, Peru Aynimundo kindercrèch

e 

Ontwerp Educatief centrum 100 € 5.487  

PH-012 Bahay Aurora Baras (MNL) Bahay Aurora kindertehui

s 

Overkapping basketbalveld 30 € 3.691  

KE-073 Boston Children Centre Matopeni - Nairobi, 

Kenia 

Boston Children Centre school Drie klaslokalen 197 € 3.000  

KE-070 Child Rescue Centre Thika Thika Child Rescue Centre weeshuis Wasplaats 30 € 2.707  

Anders= Medisch kinderdagverblijf PH-009 Day Care Manila Manila Daycare Centre Manila anders 

Uitbreiding creche 

30 € 2.900  

Bouw computerlokaal ZA-070 Manenberg Primary Maneberg, CPT St. James Educational 

Trust 

anders 

Anders =organisatie die 5 scholen helpt 

op verschillende gebieden (nutrition, 

education, social, spiritual) 

460 € 16.578  
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Project CodeProject CodeProject CodeProject Code    Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstellingInstellingInstellingInstelling    
Soort Soort Soort Soort 

instellinginstellinginstellinginstelling    
AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    

Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

KE-084 Macheo Greenhouses Thika St. Macheo Nederland weeshuis Bouw Greenhouses 2.869 € 15.875  

ET-010 Renovation Alemachen Adis Abeba, Ethiopia Alemachen opvangcent

rum 

Renovatie gebouw 40 € 4.793  

SR-033 Renovatie Paramaribo Faya Lobi kindercrèch

e 

Opknappen binnenkant, dakgoten 50 € 2.994  

MX-014 Carpentry Ipoderac's 

Carpentry 

Atlixco Ipoderac opvangcent

rum 

Men wil de huidige verouderde carpentry 

(timmerfabriek) vervangen en een nieuwe 

carpentry neerzetten. 

60 € 14.986  

KE-080 Kianjau Thika Kianjau school Bouw 4 klaslokalen 930 € 19.300  

UG-016 Kikaaya Day & Boarding 

Primary School 

Kikaaya Bulenga Kikaaya Day & Boarding 

Primary School 

school Bouw toiletten 360 € 2.642  

ZA-068 renovatie Mzamomhle 

Crèche 

Wallacedene 

(Kraaifontein 

Mzamomhle creche kindercrèch

e 

aanschaf, inrichting en plaatsing van 3 

zeecontainers ter vervanging van de 

shack 

70 € 17.640  

KE-071 Child rescue centre Thika Thika Child Rescue Centre weeshuis Financiering schaduwplaats : donatie 

nederlandse aannemer 

30 € 1.500  

ZA-069 Saambau Primary School Kaapstad Saambau Primary School school Bouw computerlokaal 484 € 15.500  

PH-017 Cashew Tree Learning 

Centre 

Quezon City Cashew Tree Learning 

Centre 

school dakisolatie+schoolboeken+keukenspullen 173 € 1.476  

KE-092 Noodhulp Nairobi St Paul's weeshuis bouw van een noodeetzaal ivm brand 

weeshuis 

76 € 486  

Categorie: Categorie: Categorie: Categorie: transport    

            445 € 25.232  

GH-028 OTC Nsawam 35km 

ten N v Accra 

OTC kliniek Revisie transportbus 65 € 3.593  

ZA-083 Busje voor DFA 

Barrydale 

Barrydale bij CPT Dance for All anders Busje voor het vervoer van de kinderen uit 

de omgeving van Barrydale die deelnemen 

aan het programma van DFA 

380 € 21.639  
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Project CodeProject CodeProject CodeProject Code    Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstellingInstellingInstellingInstelling    
Soort Soort Soort Soort 

instellinginstellinginstellinginstelling    
AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    

Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

Categorie: Categorie: Categorie: Categorie: inrichting        

            2.227 € 49.688  

EG-001 Ana Mawgood Daycare 

Centre for Mentally 

Disabled 

Cairo Dorcas AID international opvang-

centrum 

Inrichting, apparatuur en benodigdheden voor 

workshops t.b.v. verstandelijk beperkte 

kinderen/ jongeren 

30 € 4.033  

PH-016 Mango Tree House Quezon City Mango Tree House weeshuis Bedden, vriezer en wasmachine 200 € 1.591  

IN-044 The Hope Project New Delhi Hope Project Charitable 

Trust 

kinder-

crèche 

Inventaris voor Creche en Day Care Centre 50 € 975  

Speeltoestellen ZA-074 Shelter Ministries 

speeltoestellen 

Kriel Shelter Ministries anders 

Anders=kindertehuis, jeugdcentrum, 

kleuterschool, zondagschooltjes, enz 

300 € 7.808  

SR-029 Mr Huberstichting Paramaribo Mr Huberstichting opvang-

centrum 

20 bedden en watertank 37 € 3.293  

SR-040 Het Parelhuis paramaribo Stichting Kleurrijk Leven 

voor Suriname 

kindertehuis Gordijnen en kasten 13 € 3.048  

ZA-075 Home of Hope Tableview, Cape 

Town 

Home of Hope opvang-

centrum 

bijdrage aanschaf zelf te bouwen 

kasten/meubilair voor nieuw opvanghuis 

26 € 3.500  

        

NA-009 Boso Kosecha Curacao Fundaschon Boso 

Kosecha 

anders bankjes, tafels, kast en printer voor naschoolse 

opvang 

40 € 1.560  

UG-021 Kids in Need Nansana Village, 

Wakiso 

Kids in Need opvang-

centrum 

fornuis 70 € 2.098  

KE-087 Tania Kiserian Tania Integrated 

Rehabilitation Center 

opvang-

centrum 

matrassen, dekens en handdoeken 150 € 3.116  

RO-019 Laundry Joy Boekarest Fundatio Caminul Phillip school wasmachine en lesmateriaal 86 € 2.250  

ZA-061 Tereo Mission School Cape Town Tereo Mission School school Fornuis 40 € 1.573  

ZA-054 Riversand School, 

picknick tables 

Diepsloot, JNB Changing Life Ministries school Aanschaf 15 picknicktafels 750 € 3.540  
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Project CodeProject CodeProject CodeProject Code    Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstellingInstellingInstellingInstelling    
Soort Soort Soort Soort 

instellinginstellinginstellinginstelling    
AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    

Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

anders=commuity based hulpverleningsproject ZA-063 Speeltoestellen Agapè 

Family Ministries 

Grabouw Agapè Grabouw anders 

2 speeltoestellen, 1 voor schoolplein en 1 voor 

campsite. 

130 € 3.415  

ZA-065 Holland Child Care 

Center 

Paarl, South 

Africa 

Holland Child Care 

Center 

opvangcentr

um 

Speeltoestellen voor buiten, bestemd voor het 

Holland Childcare Center, onderdeel van 

Athlone House of Strength (AHOS). 

54 € 1.218  

NG-006 Ijamido Childrens 

Home 

Lagos, Ota Ogun Ijamido weeshuis Keukenspullen en bedden 120 € 3.635  

UG-018 Kayda Katwe,city centre 

kampala 

KAYDA weeshuis Tafels, stoelen, zonnepaneel 131 € 3.035  

Categorie: Categorie: Categorie: Categorie: onderwijsmateriaal        

            18.101 € 64.568  

schoolgeld voor secondary school, KE-089 Good hope schoolgeld Nairobi Good Hope anders 

Good Hope is een organisatie die wezen en 

kwetsbare kinderen ondersteund, kantoor is 

kamer in een weeshuis 

27 € 3.000  

KE-088 Huruma- deel 2 Nairobi wijk 

Huruma 

Redeemed Gospel 

Church Development 

Program 

opvangcentr

um 

1258 boeken voor in bibliotheek 3.000 € 4.715  

GH-030 Compassion 

Foundation for 

Humanity Ghana 

Accra Compassion Foundation 

for Humanity Ghana 

school computers, lesmaterialen, schooluniformen en 

bouwmateriaal voor schoolmeubilair 

320 € 2.875  

anders= Gezinsbegeleiding NA-011 Stichting Mai curacao Stichting Mai anders 

aankoop van schoeisel, ondergoed, 

sokken, schooluniformen en 

schoolspullen 

21 € 3.000  

CU-002 AIDS Prevention 

Programme 

Havana OIKOS- Empresarios 

Solidarios Cuba 

anders computerapparatuur, computermeubel en 

literatuur 

50 € 3.103  
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Project CodeProject CodeProject CodeProject Code    Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstellingInstellingInstellingInstelling    SSSSoort instellingoort instellingoort instellingoort instelling    AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    
Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

UG-025 Booksteps - Stichting e- Progress school Aanschaf boeken 7.000 € 3.000  

Onderwijsmateriaal. PE-004 Arco Iris kinderhuis zie details bij 

aanvraag 

Arco Iris weeshuis 

De bestemming is Iquitos, Peru dit is 

anderhalf uur vliegen vanaf Lima 

70 € 2.300  

TH-020 Vocational training 

Klong Thoei 

Klong Thoei 

Bangkok 

Duang Prateep 

Foundation 

opvangcentrum Opleidings project voor jongvolwassenen 

t.b.v. het maken van speeltuiapparatuur 

260 € 8.786  

ET-012 Schoolproject, 

2008/2009 

Adis Abeba Save Heaven Association weeshuis Schoolgeld, uniformen 45 € 3.131  

MY-001 Computers voor de 

Shepherd's Centre 

Foundation 

Seminyeh, Kuala 

Lumpur 

Sheperds Center 

Foundation 

opvangcentrum Computers 100 € 3.854  

KE-081 Shalom Academy Nairobi St Paul's weeshuis Schoolmateriaal voor schooltje bij het 

weeshuis 

76 € 3.950  

RO-024 Alternativa 2003 Bucharest Alternativa 2003 opvangcentrum Aanschaf Videocamera 32 € 550  

MX-013 Fund.Ren. de Apoyo a 

la Infancia que Labora 

Mexico-city Fundacion Renacimiento opvangcentrum Aankoop bakkersmachines 70 € 3.077  

TH-021 Reading Programm Klong Toey, 

Bangkok 

Human Development 

Foundation 

school sponsoren schoolboekjes voor 3.900 

kinderen 

3.900 € 10.150  

KE-072 Redeemed Gospel 

Church 

Nairobi, Huruma Redeemed Gospel 

Church Development 

Program 

opvangcentrum Boeken bibliotheek krottenwijk Huruma 3.000 € 2.632  

PH-014 Computer Literacy and 

Knowledge project 

Manila Student Center (Young 

Focus) 

anders anders= een studeer- en 

begeleidinscentrum computers 

130 € 6.445  

Categorie: Categorie: Categorie: Categorie: gezondheidszorg        

            300 € 4.985  

PH-010 Virlanie Foundation 4055 Yague 

Street, Brgy, 

Virlanie Foundation opvangcentrum Opzetten Psychologisch programma 300 € 4.985  
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Project CodeProject CodeProject CodeProject Code    Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstelliInstelliInstelliInstellingngngng    Soort instellingSoort instellingSoort instellingSoort instelling    AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    
Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

Categorie: Categorie: Categorie: Categorie: lopende kosten        

            15.880 € 149.542  

lopende kosten. TH-025 Enjoyment Leads 

Children to Love 

Reading 

Klong Thoei 

Bangkok 

Duang Prateep 

Foundation 

opvangcentrum 

Stichting ter bevordering van 

leefomstandigheden in de sloppenwijken 

van Bangkok 

15.000 € 13.721  

lopende kosten 3 jaar. TH-022 Developing Slum 

Children’s Potential 

through Art 

Klong Thoei BKK Duang Prateep 

Foundation 

opvangcentrum 

Stichting ter bevordering van 

leefomstandigheden in de sloppenwijken 

van Bangkok 

260 € 22.648  

BR-025 O Sal da Terra Sao Paulo, Jardin 

Campinh 

O Sal da Terra kindercrèche Betaling salarissen 40 € 9.487  

GH-031 UPCO 2007/8-2008/9-

2009/10 

Accra UPCO anders Anders = Voorlichting en School 

Sponsoring // lopende kosten materiaal 

voor handenarbeid 

310 € 47.896  

IN-039 Crime Home Children New Delhi ( 

Noida) 

India Vision Foundation opvangcentrum 5e keer lopende kosten van de CHC 

meisjesopvang en scholing in Noida 

35 € 15.500  

MX-015 FAI, Quintana Roo Cancun FAI, Quintana Roo opvangcentrum de operationele kosten van 1 ludoteca 

2008 

200 € 12.560  

Lopende kosten voor 2009 en 2010 IN-039v Crime Home Children New Delhi ( 

Noida) 

India Vision Foundation opvangcentrum 

 

35 € 27.730  

CaCaCaCategorie: tegorie: tegorie: tegorie: overig    

            1.065 € 39.408  

Anders=Sport organisatoren ZA-076 Sports Development Cape Town CWD anders 

Sponsoren van een sportprogramma 

425 € 16.900  

ZA-066 Stepping Out tour Kaapstad Dance for All anders Sponsering voor 60 kinderen gekoppeld 

aan Dance for all in Kaapstad die een 

week lang naar 4 kansarme 

plattelandsdorpen gaan om daar op te 

treden en workshops te geven. 

50 € 12.150  
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Project CodeProject CodeProject CodeProject Code    Project NaamProject NaamProject NaamProject Naam    LokatieLokatieLokatieLokatie    InstellingInstellingInstellingInstelling    Soort instellingSoort instellingSoort instellingSoort instelling    AanvraagAanvraagAanvraagAanvraag    
Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderenkinderenkinderenkinderen    
BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

ZA-055 Onverwacht, Wolvenkop 

en Dark City 

Bronkhorstspruit St Joseph's school Sportspullen, speelgoed etc 300 € 3.035  

EC-001 Infantil de Compassion Carmen Bajo 

(QUITO) 

INFANTIL DE 

COMPASSION 

school Inventaris, 

keukenapparatuur,bestek,bekers,borden 

150 € 2.760  

BR-024 NUA Sao Paulo NUA, Nova União da 

Arte 

anders muziek-, sport- en theaterartikelen 

buurtproject 

140 € 2.909  

UG-023 Klusreis EBB september 

2008 

Kikaaya Bulenga Kikaaya Day & Boarding 

Primary School 

school verven van klaslokalen van de Kikaaya 

school en Sure Prospects Institute tijdens 

drie klusreizen naar Entebbe begin 

september 2008 

- € 1.654  

                                                                

Categorie: Categorie: Categorie: Categorie: kamp        

            235 € 9.913  

ZA-071 Zeetripje naar Durban 

2008 

Kriel (JNB), Zuid 

Afrika 

Shelter Ministries anders 3-daagse zeetrip voor 75 kinderen voor 

Stichting met weeshuis, jeugdcentrum en 

weekendschooltjes 

75 € 2.434  

RO-022 Valentina Summercamp 

2008 

Camp Stejarul, 

Dambovita 

Asociatia Valentina 

Romania 

opvangcentrum Zomerkamp voor de kinderen van 

Valentina Romania 7 dagen en 6 nachten 

40 € 2.000  

KE-077 Bushcamp 2008 Lake Naivasha, 

Kenia 

Bushcamp anders Bushcamp voor Keniaanse (wees)kinderen 120 € 5.479  

        

            47.669 € 582.527  
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