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1. Voorwoord 

 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van Wings of Support.  
 
In 2014 voert Wings of Support 77 projecten uit, verdeeld over 21 landen. Daarmee helpen 80 
medewerkers van  Wings of Support op vrijwillige basis tenminste 17.000 kinderen voor een 
totaalbedrag van € 639.576. 
 
In 2014 wordt € 362.854 ontvangen van (gemiddeld) 3000 periodieke donateurs en € 276.872 uit 
giften en sponsoring.  
Van elke ontvangen 100 eurocent gaat 97,4 eurocent naar het goede doel. 
De goede doelen, variërend van Summer Camps tot aanschaf vervoermiddelen en bouw van 
schoollokalen, treft u aan in Appendix A. 
 
In 2014 volgt het bestuur, met daarin 3 nieuwe leden, de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan 
(2014 - 2017) en het Operationeel Plan 2014. 
Het verslagjaar staat daarmee in het teken van het verbeteren van de organisatiestructuur met het 
oog op beheerste groei,  de eerste stappen op weg naar risicomanagement, het verder verlichten 
van de werkdruk en het toewerken naar een nieuwe communicatiestrategie, waarin ook het gebruik 
van social media en het sponsorbeleid is opgenomen.  
 
In 2014 blijft het aantal donateurs nagenoeg constant, evenals de gemiddelde bijdrage per 
donateur. 
Per 1 februari 2014 kan Wings of Support voor wat betreft de meer dan drieduizend incasso's 
foutloos voldoen aan de eisen van SEPA, de Single Euro Payments Area.  
 
Met dit Jaarverslag geeft Wings of Support u een verantwoording van de werkzaamheden in 2014 
en tegelijkertijd ook een kijkje achter de schermen van deze unieke en betrokken 
vrijwilligersorganisatie.  
 
Als laatste, maar niet als minste, danken wij onze medewerkers en alle andere vrijwilligers voor 
hun enthousiaste en belangeloze inzet voor de stichting. 
 
 
Namens bestuur en Raad van Toezicht, 
 
 
 
Eugène J.J.A. van Halder  
Voorzitter  
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2. Verantwoordingsverklaring 

Het Jaarverslag 2014 is opgesteld conform ‘Richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van 
de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit Jaarverslag is de 
verantwoordingsverklaring integraal opgenomen. Het bestuur van Wings of Support (WoS) 
onderschrijft de volgende drie principes: 

1. Binnen Wings of Support dient het toezicht houden duidelijk te zijn gescheiden van het 
besturen; 

2. Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen; 
3. Wings of Support streeft naar optimale relaties met belanghebbenden. 

 
2.1 Toezicht houden en besturen 

Binnen Wings of Support is een strikte scheiding tussen besturen c.q. uitvoering en toezicht 
houden. Het bestuur is belast met het besturen en leiding geven aan de stichting. Het beleidsplan 
alsmede de daarbij horende plannen van de commissies en de begroting worden aan de Raad van 
Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. Tevens controleert de Raad van Toezicht het bestuur van 
Wings of Support in haar uitvoering van het beleid. 

 
2.2 Optimale besteding van middelen 

Wings of Support werkt continu aan een optimale besteding van middelen, door middel van: 
x Een zeer laag kostenpercentage voor beheer en administratie en doordat veel faciliteiten 

zoals vergaderruimte en computersystemen worden gesponsord. Wings of Support is 
continu op zoek naar sponsors die bereid zijn om in natura te sponsoren, waardoor een zo 
hoog mogelijk percentage van fondsen kan worden besteed aan de doelstelling. 

x Projectcoördinatoren die zeer geregeld bij de projecten komen die worden uitgevoerd en zo 
optimaal kunnen controleren of het geld op een verantwoorde wijze wordt besteed. 

x Het meerjarenbeleidplan en bijbehorende jaarplannen en begrotingen door het bestuur en 
tevens door de Raad van Toezicht te laten goedkeuren. 

x Een continue investering in de groep van huidige en toekomstige medewerkers in de 
bewustwording van kosten en de focus om zoveel mogelijk middelen aan de doelstelling te 
besteden. 

 
2.3 Optimale relaties met belanghebbenden 

Wings of Support streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden middels diverse 
informatievoorzieningen. 

x Op de website worden alle projecten zodanig beschreven dat het duidelijk wordt wat de 
stichting met haar middelen doet. De informatie op de website wordt in twee talen 
gepubliceerd (Nederlands en Engels) en is dus ook voor de meeste belanghebbenden in het 
buitenland goed te begrijpen. 
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x Wings of Support heeft een Facebook-account waar veel gebruik van wordt gemaakt; het 
faciliteert de betrokkenheid van de belanghebbenden en de stakeholders. 

x Het kwartaalblad Woswijs geeft de donateurs en sponsoren een beeld van de projecten die 
uitgevoerd zijn en de ontwikkelingen die de stichting doormaakt. 

x Elk jaar verschijnt het jaaroverzicht, welke (o.a. via de website) beschikbaar is voor iedere 
geïnteresseerde. Het jaaroverzicht toont beknopte financiële informatie en toont een 
overzicht van alle uitgevoerde projecten in dat jaar. 

x Alle publicaties zijn te downloaden vanaf de website. 
x Aanmerkingen, opmerkingen en suggesties komen binnen via het e-mailadres: 

info@wingsofsupport.org en worden doorgestuurd naar de betreffende afdeling.  
De afdeling secretariaat is verantwoordelijk voor de adequate afhandeling van deze 
berichten.  

 

2.4 Klachtenregeling 

Wings of Support kent een klachtenregeling ("Klachtenprocedure"). In 2014 zijn geen klachten 
ontvangen (2013: 0) 

 

2.5 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) die per 1 januari 2009 is ingesteld, vervult statutair de taak van 
toezichthouder. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de stichting en op de 
algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Tevens staat de 
RvT het bestuur met advies terzijde. 
 
Wings of Support kent geen vast profiel voor de Raad van Toezicht, maar heeft in haar 
huishoudelijk reglement wel het volgende vastgesteld rondom de samenstelling van de Raad: 
“Twee van de drie leden van de Raad van Toezicht worden benoemd uit een groepering of 
organisatie die door de Raad van Toezicht als belanghebbende partij wordt gezien, dat wil zeggen 
een grote mate van affiniteit met de luchtvaart hebben of daarin werkzaam (geweest) zijn”. 
 
Gedurende 2014 vergaderde de Raad van Toezicht viermaal en alle vergaderingen werden 
bijgewoond door het bestuur van de stichting. Vaste onderdelen op de agenda waren de 
kwartaalcijfers en financiële rapportages. De vergadering van juni werd gebruikt om de cijfers over 
het jaar 2013 te bespreken en goed te keuren.  
Gedurende 2014 heeft de Raad van Toezicht specifiek aandacht besteed aan het onderwerp 
risicomanagement. Het bestuur heeft dit vervolgens voor het risico "Imagoschade" uitgewerkt in 
een BowTiemodel. Zie ook bij punt 8. Toekomst. 
 
Op de eerste vergadering van het jaar evalueert de voorzitter van de stichting de optimale 
samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht. Tevens evalueert de Raad van 
Toezicht de optimale samenstelling en het functioneren van het bestuur. 
Uit deze evaluatie zijn in 2014 geen bijzonderheden voortgekomen. 
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2.6 Auditcommissie 
 
Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het 
terrein van toezicht is een auditcommissie ingesteld. De auditcommissie beoordeelt het financiële 
verslaggevingsproces, het systeem van interne beheersing en beheersing van financiële risico's, het 
controleproces en het proces waarmee Wings of Support de missie en doelstelling van de stichting 
naleeft. 
 
 
3. Wie we zijn 

3.1 Historie 

Personeel van een luchtvaartmaatschappij komt over de hele wereld en verblijft vaak in luxueuze 
hotels. Maar naast het reizen, de luxe en het maken van leuke uitstapjes, zijn ook lokale waarden 
en normen en de grote verschillen tussen arm en rijk vaak goed zichtbaar. Luchtvaartpersoneel ziet 
vaak bedelende, gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is het kijken uit het 
hotelraam al voldoende om deze ellende te zien. Kinderen zijn meestal het grootste slachtoffer van 
deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van deze kinderen gaan niet naar 
school en ontvangen daarnaast weinig liefde of vertrouwen. Frustrerend genoeg kan een individu 
hier weinig aan doen, omdat de tijd, middelen en mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht 
bracht gezagvoerder Marius den Dulk ertoe om, samen met collega's, een oproep te plaatsen in 
een vakblad om collega’s de handen ineen te laten slaan. Een aantal collega’s reageerde op de 
oproep en op 6 november 1998 was de oprichting van Wings of Support een feit. In 2008 vierde 
WoS het tienjarig bestaan op grootse wijze. Het vijftienjarig bestaan is in 2013 in kleiner verband 
intern gevierd. 
 
3.2 Statutair doel en missie  

Het statutaire doel van de stichting is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan 
groepen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder, alsmede het 
bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen in hun 
eigen woonomgeving, een en ander uitdrukkelijk zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke 
overtuiging, en voorts al hetgene dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
Missie 
Wings of Support steunt groepen kinderen op bestemmingen van KLM door middel van het geven 
van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en 
medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen 
kinderen vanuit een duurzaamheidgedachte. Tegelijkertijd geeft Wings of Support donateurs en 
sponsors mogelijkheden om de projecten te bezoeken en tegelijkertijd om op projecten de handen 
uit de mouwen te steken. 
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4. Organisatie 

4.1 Bestuur 

Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 

Naam en Functie in bestuur 
In bestuur sinds /  
Termijn tot  

Functie  

Eugène van Halder,  

Voorzitter 
2012 / 2015 

Gepensioneerd Senior Purser 

KLM 

Karin van Krimpen,  

Secretaris 
2014 / 2017 

 
Sales Development Analyst, 
KLM Global 
 

Sharon Kustarjo, 

Penningmeester 
2011 / 2017 Controller KLM 

Caroline Liem,  

Bestuurslid communicatie & 

fondsenwerving 

2014 / 2016 Cabin Attendant KLM 

Angela van de Burgt  

Bestuurslid projecten 
2014 / 2017 Cabin Attendant KLM 

 
In 2014 (1 augustus) is mevrouw Kustarjo herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 
In 2014 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur geweest. 
Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door het bestuur. Het bestuur is 
bevoegd bestuurders te schorsen en te ontslaan. 
De Raad van Toezicht keurt de benoeming van bestuurders goed en is tevens bevoegd om 
bestuurders te schorsen. 
Het bestuur kent plaatsvervangers. Dit zijn mevrouw Manon Smits (financiën), mevrouw Danette 
Toet (communicatie & fondsenwerving) en de heer Robin Ruijter (projecten). In november 2014 is 
mevrouw Laura Pot benoemd tot plaatsvervangend secretaris.  
Het bestuur kwam in 2014 zesmaal in vergadering bijeen.  
Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen vergoeding. Slechts 
noodzakelijke kosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve van de uitvoering van projecten. 
In 2014 werd door het bestuur voor € 119  aan kosten gedeclareerd. 
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4.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen: 
 
Naam & Functie in Raad van 
Toezicht 

In RvT sinds /  
Termijn tot 1 januari 

Functie  

Michiel van Dorst,  
Voorzitter 2012 / 2018 

 
EVP KLM Flight Operations 

Rob de Fluiter Balledux,  
Lid financiën 

2009 / 2017 CFO van AVR-Afvalverwerking 

Janneke Gökemeijer,  
Llid 

2012 / 2019 
General Manager Regional Jet 
Center BV 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.  
Evenmin declareerden leden van de Raad van Toezicht kosten. 
 
De wijze van benoeming van leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten. 
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht is bevoegd leden van de Raad te schorsen en te ontslaan. Elk lid van de Raad van Toezicht 
treedt uiterlijk vijf jaren na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster 
van aftreden. Het aftredende lid is herbenoembaar. Indien een lid van de Raad in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt deze op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 
In 2012 vond de herbenoeming plaats van de heer de Fluiter Balledux, in 2013 van de heer Van 
Dorst en in 2014 van mevrouw Gökemeijer (allen per 1 januari en allen voor een periode van vijf 
jaar). 
 
 
4.3 Auditcommissie  
 
De Auditcommissie bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen: 
 

Naam & Functie in Auditcommissie Functie  

Rob de Fluiter Balledux,  
Voorzitter 

 
CFO van AVR-Afvalverwerking 
 

Ad Röling,  
Lid  

 
Gepensioneerd Hoofd KLM Accounting Services 
 

Rob Melchiot,  
Lid 

 
SVP Internal Audit & Control KLM 
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De werkzaamheden van de Auditcommissie zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De leden 
van de Auditcommissie worden vooralsnog voor onbepaalde tijd benoemd. 
De Auditcommissieleden vergaderden op regelmatige basis en veelal per conference-call  en met 
de penningmeester en plaatsvervangend penningmeester. Bovendien kwamen zij in het verslagjaar 
een tweetal keren bij elkaar. 
 
 
4.4 Medewerkers 

Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december 2014 waren er bij Wings 
of Support 80 medewerkers actief die op vrijwillige basis de organisatie vormen. Dit aantal is 
inclusief het bestuur. 
Indien Wings of Support op zoek is naar nieuwe medewerkers voor bepaalde functies, dan wordt 
hieraan o.a. via de website en het kwartaalblad Woswijs aandacht gegeven d.m.v. het plaatsen van 
vacatures. Binnen Wings of Support is de afdeling secretariaat (P&O) verantwoordelijk voor de 
medewerkerslijst en vrijwilligerslijst. 
In 2014 is voor iedere medewerker die direct in aanraking komt met kinderen het bezit van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gesteld, naast de Code of Conduct die Wings of Support 
intern gebruikt. Vanaf 2015 geldt dit voor iedere medewerker van Wings of Support. Het bestuur 
wil hiermee de kans op (bijvoorbeeld) seksuele intimidatie verkleinen. Het geeft meer zekerheid 
over het verleden van medewerkers en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout 
zijn gegaan een functie binnen Wings of Support kunnen uitoefenen. 
 
De kernkracht van Wings of Support zijn de medewerkers. Hen voor de stichting behouden en 
binden is in het licht van de continuïteit van het grootste belang. Door zaken anders in te richten, 
door concentratie van het aantal projecten waar Wings of Support zaken mee doet en door 
verdergaande vereenvoudiging en automatisering via het softwarepakket Salesforce neemt de door 
de medewerkers ervaren werkdruk af. Hiermee creëert het bestuur meer mogelijkheden om 
mensen te behouden en nieuwe instroom laagdrempelig te houden. 
Hoewel er nog enkele vacatures open staan, is de personele bezetting in 2014 goed te noemen. 
Wel is er continue behoefte aan nieuwe instroom van medewerkers, mede gelet op het verloop. 
 
4.5 Vrijwilligers 

Naast de 80 medewerkers kan Wings of Support rekenen op enkele honderden vrijwilligers die op 
incidentele basis Wings of Support helpen met het uitvoeren van haar doelstellingen. Alle 
vrijwilligers ontvangen een keer per maand een update met verzoeken vanuit de organisatie 
waaraan bijna altijd gehoor wordt gegeven. Hierbij valt te denken aan hulp bij presentaties op 
diverse locaties. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website van Wings of Support en komen zo op onze 
vrijwilligerslijst. Ze kunnen aangeven op welke vlakken ze Wings of Support willen helpen. 
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4.6 Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en ANBI 

Sinds 26 maart 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-Keurmerk. 
Het CBF houdt sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in 
Nederland. Deze gegevens staan overzichtelijk gerangschikt op hun website www.cbf.nl. Daarmee 
bevordert het CBF de transparantie van de goededoelensector in Nederland. 
 
In 2014 heeft het CBF een tussentijdse controle van Stichting Wings of Support uitgevoerd in het 
kader van artikel 7 “Toetsingen en controles” van het Reglement CBF-Keur. Bij deze controle is 
getoetst of Stichting Wings of Support de gedane toezeggingen naar aanleiding van de voorgaande 
controle is nagekomen. Daarnaast is het jaarverslag 2013 beoordeeld op beschikbaarheid, 
controleverklaring, en een aantal belangrijke bepalingen uit de Richtlijn 650 Fondsenwervende 
instellingen. Er werd een afwijking geconstateerd. Dit betrof een afwijking C:  deze afwijking dient 
binnen één jaar verholpen te zijn. Het betreft de toekomstparagraaf in het jaarverslag. Met ingang 
van het jaarverslag 2014 publiceert het bestuur tevens een volledig uitgewerkte begroting voor het 
volgende jaar. Ook waren er enkele vragen en opmerkingen die inmiddels naar tevredenheid van 
het CBF zijn beantwoord. In 2015 vindt de driejaarlijkse hertoetsing door het CBF plaats. 
Wings of Support is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
 
4.7 Relatie met KLM  

Wings of Support is opgericht door het personeel van KLM en Martinair. Ondanks het feit dat de 
stichting onafhankelijk opereert, treedt KLM op als sponsor van de stichting. Tevens 

x biedt KLM Wings of Support vergaderruimte aan. 
x betaalt KLM Flight Operations de kosten voor het drukken en verspreiden van het 

kwartaalblad Woswijs. 
x kan post gericht aan Wings of Support per interne post binnen KLM worden verzonden en 

wordt op de afdeling SPL/NK bewaard voor Wings of Support. 
x kunnen ten behoeve van de uitvoering van projecten projectcoördinatoren verzoekreizen 

indienen om tijdens hun werkperiode een project in het buitenland te bezoeken. 
x beschikt Wings of Support over een AirCares Flying Blue-account, waarmee Flying Blue-

kaarthouders van de KLM FB-punten kunnen doneren aan Wings of Support. Met deze 
punten kan Wings of Support tickets boeken naar bestemmingen in het netwerk van de 
KLM Groep en haar partners, waarbij alleen de belastingen over de tickets dienen te 
worden betaald. Wings of Support gebruikt deze punten onder andere om met tickets 
medewerkers van projecten naar Nederland te halen voor opleidingen, cursussen etc. en 
om tickets aan te bieden voor veilingen, waarmee de opbrengst van de veiling terugvloeit 
naar Wings of Support.  

x kan Wings of Support bij KLM gebruik maken van het interne netwerk om belangrijk 
nieuws, zoals vacatures, onder de aandacht te brengen van het personeel.  

x gaf/geeft KLM Nederland tweemaal VIP-tickets weg voor twee personen voor het KLM Open 
golftoernooi, ten behoeve van de veiling van onze sponsor de Golfmannen. 
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5. Fondsenwerving 

Wings of Support verkrijgt haar fondsen door eigen fondsenwerving en door renteopbrengsten. In 
2014 kwam 99% van de inkomsten uit baten van eigen fondsenwerving. 
 
De wijze van fondsenwerving verschilt per groep. Er wordt (nog) geen actief 
sponsoracquisitiebeleid gevoerd, sponsors hebben meestal een band met iemand die verbonden is 
met de stichting en komen op deze manier in aanraking met Wings of Support. Potentiële 
donateurs worden enerzijds bereikt door mond tot mond reclame of via artikelen die over Wings of 
Support worden gepubliceerd, anderzijds verzorgt Wings of Support met enige regelmaat 
presentaties bij collega’s van KLM. De meeste donateurs worden periodiek donateur en doneren 
per maand, kwartaal of jaar een vast bedrag aan Wings of Support. Wings of Support benadert haar 
donateurs niet voor extra bijdragen. 
 
5.1 Baten uit eigen fondsenwerving 

Wings of Support kent binnen de categorie ‘eigen fondsenwerving’ drie soorten baten: 
 

5.1.1 Periodieke bijdrage donateurs 
 
In 2014 kende de stichting 3036 donateurs, die per maand, kwartaal of jaarlijks een vast 
bedrag doneren aan Wings of Support 
 

5.1.2 Donaties en giften 

Onder donaties en giften vallen de eenmalige donaties die aan Wings of Support zijn 
gedaan. In totaal kwam er in 2014 € 162.316 binnen, tegen € 115.683 in 2013. De totale 
inkomsten van periodieke donateurs bedroeg € 362.854, tegenover € 363.178 in 2013. 

5.1.3 Sponsoring 
 
Wings of Support kent vele trouwe sponsoren. In 2014 kwam er € 114.556 aan 
sponsorgelden binnen (2013: € 151.351). De stichting kent ook veel sponsoren die hun 
producten of diensten ter beschikking stellen.  

 

5.2 Rente-inkomsten 

Als stichting hebben we ervoor gekozen om risico’s te mijden en derhalve worden onze fondsen 
niet belegd. 
Fondsen zijn in het kader van de Bank-deposito-garantieregeling over verschillende banken 
gespreid in beheer gegeven. In totaal kwam over 2014 € 5.349 binnen aan rente op onze 
spaarrekeningen (2013: € 4.579). 
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5.3 Geoormerkte donaties/sponsoring 

De volgende projecten ontvingen in 2014 donaties, giften en sponsoring die in overleg met de 
gevers geheel of ten dele ten gunste komen van de desbetreffende projecten:  
  
ZA-189           Vuselela, Kaapstad, Stay Cool in Gugulethu, onderwijsmateriaal voor 

8scholen € 10.070. 

NA-024 Stichting FELIS, Curacao, aanleg speelplaats naast school €1.000 

UG-062 Stichting KACCAD, aankoop en renovatie weeshuis in Entebbe € 15.000 

 

6. Financiën 

6.1 Analyse van het resultaat 

Hoewel de begroting in beginsel goed gevolgd is, is de Jaarrekening 2014 afgesloten met een 
tekort van € 15.002. Aan de Batenkant is de begroting ruim overschreden (inkomsten van begroot 
€ 550.000 naar actueel € 639.726 mede door het ontvangen van een erfenis en een legaat (beide 
substantieel). Aan de Lastenkant heeft het bestuur er alles aan gedaan om gelijk op te lopen met 
de extra inkomsten. Naar het oordeel van het bestuur zijn de projectcoördinatoren hier goed in 
geslaagd (uitgaven van begroot € 530.000 naar actueel  € 643.061). Teneinde de Overige Reserves 
verder te verkleinen heeft het bestuur besloten de voor 2015 begrote uitgaven aan Projecten met  
€ 70.000 te verhogen (zie Begroting 2015 op volgende pagina). 

De kosten eigen fondswerving als percentage van baten uit eigen fondswerving bedroegen in 2014 
0,7% (2013: 1,1%). De kosten beheer en administratie als percentage van totale baten bedroegen in 
2014 2,0% (2013: 3,3%), waardoor het totaal van eigen kosten als percentage van totale baten in 
2014 uitkwam op 2,6% (2013: 4,4%). Het bestuur streeft naar een totaal kostenpercentage dat niet 
boven de 5% uitkomt. 

 

 

6.2 Meerjarenbegrotingen 2015, 2016  en 2017 (bron: MJBP 2014 - 2017) , zoals vastgesteld in 
het bestuur en in de Raad van Toezicht. 
   

zie volgende pagina   
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Begroting     2015          2016   2017 

Inkomsten 

Uit eigen fondsenwerving   

Periodieke donaties   €  365.000  € 375.000  € 385.000 

Eenmalige donaties   €    60.000  €   65.000  €   70.000 

Sponsoring    €  150.000  € 160.000  € 170.000 

Rente-inkomsten   €      6.000  €     6.000  €     6.000 

Som der inkomsten   €  581.000  €  606.000  € 631.000 

 

Uitgaven 

Besteed aan doelstellingen 

Algemene projecten   €  470.000  € 420.000  € 440.000 

Lopende kosten projecten  €  121.000  € 125.000  € 128.000 

Trainingskosten projecten  €    25.000  €   25.000  €   25.000 

Noodhulp    €      5.000  €     6.500  €     6.500 

Uitvoeringskosten buitenland €      4.000  €     4.500  €     4.500 

Kosten eigen fondsenwerving 

Algemeen en Communicatie  €     4.000  €    4.500  €    5.000 

Notaris     €        500  €       500  €       500 

Kosten beheer en administratie   

Sociale kosten    €     2.500  €    3.000  €    3.500 

Registratiekosten   €     7.000  €    4.000  €    4.000    

Verzekeringskosten   €     1.500  €    1.750  €    2.000 

Financiële kosten   €     9.500  €  10.000  €  10.500 

Overige kosten   €     1.000  €    1.250  €    1.500 

 

Totaal der uitgaven   € 651.000  € 606.000  € 631.000 

 

Resultaat     € - 70.000  € 0   € 0   
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7. Projecten 

7.1 Soorten projecten 

In 2014 voerde Wings of Support 77 projecten uit verdeeld over 21 landen. Daarmee hielp Wings of 
Support tenminste 17.000 kinderen. Alle 77 projecten staan, met hun bijzonderheden, in de 
Appendix A. 
 
Wings of Support maakt onderscheid in de volgende soorten projecten: 

x Eenmalige projecten: projecten waarbij Wings of Support alleen betrokken is om de 
betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de werkzaamheden zijn opgeleverd houdt de 
betrokkenheid van Wings of Support op; 

x Lopende kosten: bij dit type project betaalt Wings of Support langer dan één jaar lopende 
kosten van het project (zoals het betalen van leraren), al dan niet met een afbouw in de 
bijdrage; 

x Noodhulp: projecten kunnen plotseling, door bijvoorbeeld een natuurramp, in de 
problemen komen. In zeer schrijnende gevallen die potentieel levensbedreigend zijn, kan er 
noodhulp worden toegepast; 

x Schoolgeld: hierbij betaalt Wings of Support het schoolgeld van kinderen, zodat zij naar 
school kunnen, hierbij wordt altijd gezocht naar een externe sponsor; 

x Klusreizen: een aantal keer per jaar worden er klussen gedaan bij projecten, zoals 
schilderwerk. Het materiaal dat voor dit kluswerk nodig is, valt onder de categorie 
klusreizen; 

x Trainingskosten:  trainingen, waaronder bijvoorbeeld leadershiptrainingen aan de lokale 
leiding van Wings of Support-projecten. 

 
7.2 Verdeling uitgaven 

De uitgaven waren als volgt verdeeld: 
 
 
Soort project Uitgaven Aantal projecten 

Eenmalige projecten € 555.387 
 
66 projecten 
 

Lopende kosten €   75.924 7 projecten 
   
Training €     3.814 1 project 

Klusreizen €     2.765 
 
3 projecten 
 

   
Totaal  € 637.890* 77 projecten 

* exclusief eenmalige projectverhogingen van in totaal € 1.686. 
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7.3 Gestopte projecten en bijzonderheden projecten 
 
 
In 2014 is het volgende project (zonder financiële consequenties) gestopt: 
ZA-185 Ubuntu Academy. 
 
Het project ZA-185 in Kaapstad, Zuid-Afrika behelsde financiële ondersteuning van een 
tweejaarlijks programma voor de verdere ontwikkeling van creatieve talenten. Tevens werd 
aandacht gegeven aan persoonlijke groei. 
De contacten met de lokale leiding verliepen stroef. Zo werd, niet of nauwelijks op vragen vanuit 
Wings of Support gereageerd, ook werden gevraagde documenten niet verstrekt.  
Op het moment dat de lokale leiding meldde dat zij niet meer verantwoordelijk was voor de 
Academy, maar, centraal, de landelijke organisatie, heeft Wings of Support, bij gebrek aan 
voldoende vertrouwen, de steun ingetrokken. 
 
In 2014 is door medewerkers en bestuur geen fraude bij de projecten geconstateerd. De frequentie 
van inspecties is opgevoerd en er zijn meer deelbetalingen toegepast waardoor bij constatering 
van fraude onmiddellijk de financiering kan worden gestopt. 
 
Bijzonderheden projecten: 
 
Project UG-054 (Uganda) Hands for Hope is een van de grotere projecten van 2014. Het bestaande 
opvangcentrum wordt uitgebreid door de aankoop van land met gebouwen erop. In de wijk 
Namuwongo blijkt het helaas noodzakelijk om ook een muur om het terrein te laten zetten om de 
veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen. Ook dit betaalt Wings of Support. 
 
Project KE-210 (Kenia) Asante Childrens Home is een van de kleinere projecten van 2014. Er was 
een wens om kerstcadeautjes te kunnen kopen voor de kinderen. Het werden kinderfietsjes. 
 
ZA-201 (Zuid-Afrika) Behalve de gelukkig vaak terugkomende aanvragen voor lesprogramma's, 
uniformen, bouw en inrichting van klaslokalen zien we in 2014 weer een aanvraag voor een 
boekenprogramma. Hierbij worden kinderen uit verschillende crèches in Johannesburg 
gestimuleerd te gaan lezen door middel van kisten vol boeken die rouleren tussen de crèches. 
 
CU-005 (Cuba) Weather Report Foundation. Hier is het de projectleiding gelukt om letterlijk een 
opening te vinden in de ondoordringbare bureaucratie van Cuba. Met een kunstwerk en een 
opgeknapte speelplaats is een plekje veroverd voor de jeugd van Havana. 
 
AR-006, ZA-189 en TRAI-007 De in 2013 ingezette trend om ons als Wings of Support meer te 
richten op het geven en faciliteren van trainingen en opleiding vindt zijn vervolg in projecten bij 
Che Amigo (Argentinië)en bij Vuselela (Zuid-Afrika).  
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In voorgaande jaarverslagen, en ook in deze, maakt het bestuur gewag van het aantal projecten, 
het aantal landen waarin wij opereren en het aantal kinderen dat wij daarbij helpen. Vooral dat 
laatste fluctueert aanzienlijk per jaar en is derhalve veel minder duidelijk te duiden dan het aantal 
projecten, de uitgaven en het aantal landen. 
Zo leidt het doneren aan een bibliotheek-, een schoolboeken- en een speelgoedproject voor 
meerdere gemeenschappen of het trainen aan tientallen docenten van meerdere scholen tot een 
aanzienlijk hoger aantal kinderen dat je bereikt dan de aanschaf van een vervoermiddel voor een 
enkele crèche van een dertigtal kinderen. 
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot opgaven die wel vergelijkbaar zijn. In 
dit onderzoek nemen wij ook de eenheid "uitgaven per kind" op, dat hier nauw mee verweven is. 
Ook dit willen wij graag jaar op jaar concreet kunnen vergelijken. 
 
 
7.4 Bestemmingsreserve  

Op 31 december 2014 bestond de bestemmingsreserve uit: 
 
(Project) bestemming                               Saldo      
    
Bouw en renovatie                                   € 50.000    
Onderwijsmateriaal                                 € 50.000 
ZM-010 Vervoer mindervalide kinderen  €   5.819 
KE-200A Renumeration Stichting            €   5.940 
Viering Jubileum 2018                            €   1.500 

   

    
 
 

   

Totaal                                                    € 113.259     
* De projecten zijn terug te vinden in de appendix.   
 
 

 

7.5 Overzicht projecten 

Achterin dit jaarverslag staat in Appendix A een overzicht van alle projecten die Wings of Support 
heeft uitgevoerd, verdeeld over de soorten projecten zoals vermeld in paragraaf 7.1. Deze 
projecten worden daarin kort toegelicht. Op de website van Wings of Support 
(www.wingsofsupport.org) staat uitgebreidere informatie onder het kopje ‘projecten’. 
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8. Toekomst  

In het voorwoord is reeds verwezen naar het Meerjarenbeleidsplan (2014 - 2017) en het 
uitgewerkte Operationeel Plan 2015. Beide kan men van de website downloaden. 
Op 21 mei 2015 is de nieuwe communicatiestrategie inclusief nieuw logo, beeldbank en nieuwe 
huisstijl aan medewerkers en genodigden gepresenteerd. Hiermee is een eind gekomen aan de 
voorbereidingsfase die geheel 2014 geduurd heeft. Het bestuur is inmiddels begonnen aan de 
implementatie in alle lagen van de organisatie. 
In 2014 is het bestuur gestart met een inventarisatie van risico's met behulp van de BowTie-
methode. 
De BowTie-methode is een kwalitatieve risicoanalyse methode waarmee op een systematische wijze 
een beeld kan worden verkregen van de risico’s die in een organisatie aanwezig zijn en van de 
preventieve en herstelmaatregelen die hierop (kunnen) worden ingezet. Als "Top Event" van deze 
BowTie heeft het bestuur gekozen voor Imagoschade. 
BowTie is een gebeurtenis gerelateerde tool gebaseerd op scenario denken. De BowTie-methode is 
extra krachtig omdat het risico’s, bedreigingen, preventieve en herstelmaatregelen in één model 
verenigt.  
In 2015 zal het model verder worden uitgewerkt. 
 
 
 
 
9. Ondertekening bestuursverslag 

 
 
Schiphol, 25 juni 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugène van Halder Sharon Kustarjo   Karin van Krimpen  
Voorzitter Penningmeester   Secretaris 
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Jaarrekening 2014 
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10. Balans per 31 december 2014                 
1.1 (na resultaatverwerking)                 
                  
  Toelichting      31-12-2014       31-12-2013 
Activa   €   €   €   € 
                  
Vlottende activa                 
                  
Vorderingen en overlopende 
activa 

 
4.1 

 
    40.920       17.566 

Liquide middelen 4.2      386.891       526.416 
                  
                  

        427.811       543.982 
                  
Passiva                 
                  
Reserves en fondsen                 
                  
Reserves          
Continuïteitsreserve 4.3  40.000    40.000   
Bestemmingsreserves 4.4  113.259       163.351     
Overige reserves 4.5  198.898    160.683   
     352.157    364.034 
Fondsen               
Bestemmingsfondsen 4.6    1.400    4.525 
     353.557    368.559 
          
Kortlopende schulden 4.7      74.254       175.423 
                
                  

        427.811       543.982 
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11. Staat van baten en lasten over 2014                
        
   Actueel  Begroting  Actueel 
   2014  2014  2013 
Baten:   €  €  € 
         
Baten uit eigen fondsenwerving 5.1  639.726  550.00  630.212 
Baten uit beleggingen 5.2  5.349  6.000  4.579 
        
Som der baten   645.075  556.000  634.791 
        
Lasten:         
Besteed aan doelstellingen        
Projectenkosten 5.3  643.061  530.500  523.157 
        
Werving baten        
Kosten eigen fondsenwerving 5.4  4.304  9.000  6.958 
        
Beheer en administratie        
Kosten beheer en administratie 5.5  12.712  16.500  20.911 
        
Som der lasten   660.077  556.000  551.026 
        
        

Resultaat   (15.002)  0  83.765 
        
Resultaatbestemming        
        
Toevoeging/onttrekking aan:        
Continuïteitsreserve   0  0  20.000 
Bestemmingsreserve   (50.092)  0  (1.840) 
Overige reserves   38.215  0  62.080 
Bestemmingsfondsen   (3.125)  0  3.525 

Totaal   (15.002)  0  83.765 
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12. Toelichting algemeen 
 
 
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
 
De jaarrekening over 2014 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving 
fondsenwervende instellingen (RJ650).  In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, 
waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Vorderingen 
 
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
 
Balanspost Reserves en Fondsen  
 
Het is vast beleid van het bestuur dat alle reserves en fondsen dienen te worden besteed aan het 
realiseren van het doel van de stichting zoals hierboven omschreven. 
 
 
Continuïteitsreserve 
 
Deze wordt aangehouden ter dekking van risico’s op de korte termijn en om zeker te stellen dat 
Wings of Support in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De hoogte daarvan is 
volgens CBF norm gemaximaliseerd op 1,5 maal de jaarlijks kosten voor eigen fondswerving en 
beheer en administratie.  
 
 
Bestemmingsreserves  
 
Deze reserves zijn tweeledig. Ten eerste zijn er langlopende exploitatiekosten projecten. Deze 
reserve wordt aangehouden ter financiering van exploitatiekosten van projecten die meerdere jaren 
beslaan.  
Ten tweede heeft het bestuur van de stichting een tweetal reserves bestemd voor bouw & renovatie 
projecten en onderwijsmateriaal. Een groot gedeelte van het Wings of Support budget wordt 
jaarlijks gespendeerd aan deze twee categorieën en beslaan ongeveer de helft van het budget dat 
Wings of Support jaarlijks spendeert. Het belang van beide soorten projecten heeft zich bewezen, 
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om die reden heeft het bestuur van de stichting een tweetal reserves bestemd om in de toekomst 
uit te gaan geven aan dit type projecten. 
 
Overige Reserve 
 
Wings of Support ontvangt veel sponsoring in natura, zoals bijvoorbeeld het administratiesysteem 
Salesforce, het boekhoudsysteem Exact, de notaris en de advocaat. Aangezien deze diensten niet, 
of niet volledig worden gefactureerd, kunnen deze niet in de continuïteitsreserve worden 
opgenomen.  
Om die reden houdt Wings of Support een overige reserve aan van ongeveer € 100.000 om al deze 
diensten minimaal een jaar te kunnen betalen, mocht daar in een uitzonderlijk geval noodzaak toe 
zijn. 
 
Bestemmingsfondsen 
 
Bestemmingsfondsen worden aangehouden voor ontvangen donaties, giften en sponsoring, 
waarvoor de schenker een bijzondere (project-)bestemming heeft aangegeven, maar waarvan op 
balansdatum de middelen nog niet zijn besteed. 
 
Schulden 
 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. 
 
Grondslagen 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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13. Toelichting op de balans per 31 december 2014 
     
       
  Vlottende activa     
   31-12-2014   31-12-2013 
(4.1) Kortlopende vorderingen €   € 
          
  Toegezegde donaties en sponsoring 31.631    12.990 
  Te verrekenen project betalingen 5.940    0 
  Nog te ontvangen rente 3.349    4.576 
    40.920   17.566 
          
(4.2) Liquide middelen     
         
  ING Rentemeerrekening 66.466   90.315 
  ING Rekening-courant 16.181   137.677 
 ABN AMRO bestuur spaarrekening 93.692  92.430 
 ABN AMRO bestuurrekening 146  93 
 Van Lanschot Rekeningcourant 342  0 
 Van Lanschot spaarrekening 102.000  100.000 
  Fortis ASR spaarrekening 108.064   105.901 
   386.891   526.416 
  Passiva     
       
  Reserves en fondsen     
   2014   2013 
    €   € 
(4.3) Continuïteitsreserve       
          
  Saldo per 1 januari  40.000   20.000  
  Bij/Af: bestemming resultaat 0   20.000  
  Saldo 31 december  40.000   40.000  
          
(4.4) Bestemmingsreserves       
          
  Saldo per 1 januari  163.351   165.191 
  Bij/Af: bestemming resultaat (50.092)   (1.840) 
  Saldo 31 december  113.259   163.351 
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 Het verloop is als volgt:        
         

    
Goed-

gekeurde     

  
Saldo per 
1 januari  

(project) 
bestemmingen  

Bestedingen/ 
onttrekkingen  

Saldo per 31 
december 

  2014  2014  2014  2014 
  €  €  €  € 
         
 Bouw en renovatie 50.000  55.959  55.959  50.000 
 Onderwijsmateriaal 50.000  50.131  50.131  50.000 

 
ZA-158 Good Hope 
Psychological Service 22.755  0  22.755  0 

 KE-164 Bushcamp 6.048  0  6.048  0 
 AR-009 Stichting Che Amigo 10.000  0  10.000  0 

 
TH-039 Duang Prateep 
Foundation 13.366  0  13.366  0 

 ZA-131 Tereo Mission School 11.182  0  11.182  0 

 
ZM-010 Vervoer voor 
mindervalide kindjes 0  11.637  5.818  5.819 

 
KE-200A 2ND Year 
Renumeration of Staff Salaries 0  11.880  5.940  5.940 

 Jubileum 2018 0  1.500  0  1.500 
         

  163.351  131.107  181.199  113.259 
         

 
 Zover er een meerjarenverplichting is aangegaan, zijn deze bedragen opgenomen in de niet in de 
 balans opgenomen rechten en verplichtingen. 
  

 
   2014   2013 
    €   € 
(4.5) Overige reserves     
        
  Saldo per 1 januari 160.683   98.603 
  Bij/Af: bestemming resultaat 38.215   62.080 
  Saldo 31 december 198.898   160.683 
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 Het verloop is als volgt:        
         
    Ontvangen     

  
Saldo per 
1 januari  

geoormerkte 
bedragen  bestedingen  

Saldo per    
31 december 

  2014  2014  2014  2014 
  €  €  €  € 
         
 KE-164c Bushcamp 2014 2.000   0  2.000  0 
 SR-072 Maria Internaat 2.015  0  2.015  0 
 Donatie Filippijnen 510  0  510  0 
 ZA-207 Hans Katoen pavillion 0  1.400  0  1.400 
  4.525  1.400  4.525  1.400 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2014   2013 
  €   € 
(4.6) Bestemmingsfondsen     
          
  Saldo per 1 januari  4.525   1.000 
  Bij/Af: bestemming resultaat (3.125)   3.525 
  Saldo 31 december  1.400   4.525 

    31-12-2014   31-12-2013 
(4.7) Kortlopende schulden €   € 
     
  Goedgekeurde projecten 2014 66.790   0 
  Goedgekeurde projecten 2013 0   160.782 
  Overlopende passiva 7.465   14.641 
    74.255   175.423 
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      31-12-2014   31-12-2013 
         
      €   € 
 Goedgekeurde projecten 2014        

 
TH-039 Duang Prateep Foundation - Promote love 
reading trough story     13.366   0 

 UG-068 Een muur voor veiligheid     11.676   0 
 TRAI-007 Vuselela Management Training     3.793   0 
 KE-206 GHC schoolgeld     1.569   0 
 BR-045 Onze nieuwe juf!     9.732   0 

 
ZM-005 Chishawasha Children's Home of Zambia 
- school uniformen     818   0 

 ZB-001 Hygienische stappen voor IMBA     4.674   0 

 
EC-008 Escuela Juan E.Pestalozzi - 
keukeninrichting     4.055   0 

 
GH-046 Compassion Foundation for Humanity 
Ghana     11.897   0 

 ZA-197 Beyond the Lemonade Stand- Empowering     5.210   0 
      66.790  0 
         
      31-12-2014   31-12-2013 
         
      €   € 
 Goedgekeurde projecten 2013        
 ZA-169 Shelter Ministries      0  8.573 
 TH-040 Duang Prateep Foundation     0  15.214 
 PE-019 Aynimundo School Gebouw     0  35.000 
 UG-058 Katwe Youth development Ass KAYADA     0  31.229 
 SR-071 Mr Huberstichting     0  1.300 
 KE-197 Marurui Community Initiative     0  8.849 
 BR-043 Sitio Agar     0  8.198 
 ZA-195 en ZA-196 SAEP     0  6.572 
 ZA-158 Good Hope Psychological Service     0  7.565 
 ZA-192 PSP-Lessen voor leraren     0  17.384 
 ZA-189 Vuselela     0  12.183 
 NA-024 Stichting FELIS opvangcentrum     0  2.999 
 TW-001 Garden of Mercy Foundation    0  1.296  
 GH-054 SASO     0  4.420 
      0  160.782 
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31-12-2014   

 
 
 
 

31-12-2013 
      €   € 
 Overlopende passiva        
 Accountantskosten     5.000   5.000  
 Te betalen sponsorbijdrage     0   7.500  
 Bankkosten     599   1.230  
 Overige     1.865   911  
      7.464   14.641  

 
 
 
 
 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen     
         

 

Van de bestemmingsreserve zijn voorwaardelijke 
verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 11.759 
(zie pagina 24).    
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14.   Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014    

  2014   2013 
  €   € 
(5.1) Baten uit eigen fondswerving    
 Periodieke bijdragen donateurs 362.854   363.178 
 Donaties en giften 162.316   115.683 
 Sponsoring bijdragen 114.556   151.351 
  639.726  630.212  
     
(5.2) Baten uit beleggingen    
 Rente uit spaarrekeningen 5.349   4.579 
     

 
(5.3) Besteed aan doelstelling: projectkosten    
 Eenmalige projecten 555.387   428.991 
 Lopende (operationele) kosten subsidies 75.924   74.433 
 Klussen door WOS op bestemming 2.765   6.920 
 Training 3.814   9.160 
  637.890  519.504 
 Eenmalige projectverhogingen ¹ 1.686   6.588 

 
Vrijvallende project-/subsidieverplichtingen in 
boekjaar 2 

 
0   (5.441) 

  639.576   520.651 

 

Voor details over de in 2014 goedgekeurde projecten 
verwijzen wij naar het bestuursverslag en de 
Appendix.    

 ¹ Dit betreft project UG-055    
     
 Bankkosten buitenland 3.485  2.506  
  3.485  2.506 
     
 Totaal bestedingen aan doelstelling projecten 643.061  523.157 
     
 Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de baten 99,7%  82,4% 
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(5.4) Kosten eigen fondsenwerving 31-12-2014   31-12-2013 
      
 Notariskosten (opstellen akten voor donateurs) 74   3.289  
 Portokosten 231   211  
 Representatiekosten 83   0  
 Flying Blue kosten 3.916   2.732  
 Drukwerkkosten 0   726  
  4.304   6.958  
      

 
Kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit 
eigen fondsenwerving 0,7%  1,1% 

     
(5.5) Kosten beheer en administratie    
       
 Registratie kosten 2.165   2.188  
 Verzekerings kosten 1.434   1.434  
 Bankkosten 3.257   4.271  
 Accountant 5.000   5.000  
 Vergaderkosten 0   142  
 Sociale evenementen kosten (intern WOS) 158   225  
 Jubileum 0   7.434  
 Overige kosten 698   217  
   12.712   20.911  
         

 
Kosten beheer en administratie als % van totale 
baten 2,0%  3,3% 

      
 Totaal van eigen kosten als % van totale baten 2,6%  4,4% 
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15. Overzicht lastenverdeling 
                      
                        
Bestemming Doelstelling   Werving baten Beheer en   Totaal    Begroot   Totaal  
          administratie 2014   2014   2013 
                        

Lasten Projecten   
Eigen 
fondsen-               

      werving                 
  €   €   €   €   €   € 
Project 
afdrachten 563.652     0   0    

 
563.652    

 
409.865    432.582  

Lopende kosten 
subsidies 75.924     0   0    

 
75.924    

 
120.635    88.069  

Bankkosten 3.485     0   3.257    6.742    8.000    6.777  
Algemene kosten 0    0   9.455    9.455    12.500    16.640  
Communicatie-
kosten 0    4.230   0    

 
4.230    

 
4.000    3.669  

Notariskosten 0    74   0    74    1.000    3.289  

  643.061    4.304    12.712   

 
 
 

660.077   

 
 
 
556.000    551.026 
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Overige informatie 
Behoudens vergoeding van kosten (middels declaraties) zijn aan de bestuurders als zodanig 
geen vergoedingen toegekend. 
 
 
Schiphol, 25 juni 2015 
 
Dagelijks Bestuur Wings of Support 
 
 
 
Eugène van Halder Sharon Kustarjo   Karin van Krimpen 
voorzitter penningmeester   secretaris 
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Stichting Wings of Support, 
Postbus 7700,  
1117 ZL  SCHIPHOL 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het Bestuur van Stichting Wings of Support 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 19 tot en met 31 opgenomen jaarrekening 2014 van 
Stichting Wings of Support te Schiphol gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 
 
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, beide in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen (R.J. 650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
  
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, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde  werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg 
van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden.  
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.  
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte 
schattingen, 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 om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
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 2014 en van het resultaat over 
2014 in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (R.J. 
650). 
 
Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 
met de jaarrekening. 
 
Nijkerk, 25 juni 2015 
 
Alƒa Accountants B.V. 
 
(origineel getekend door) 
 
drs. A. van Norel RA 
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Appendix A: Projectenlijst 2014 
 
LOPENDE KOSTEN PROJECTEN 

Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

KE-200a 
Renumeration of 
staff salaries 

Salaris voor nog 2 leraren, 1 
project-manager en 1 kok 

school 
Tereo Mission 
School 

Nganga Ini 40  €  5.940  

KE-164c Bushcamp 2014 Bushcamp 2014 anders Bushcamp Lake Naivasha 130  €  6.843  

AR-009 
Training in 
Buenos Aires 

Medefinanciering 
trainingsprogramma's 

school 
Stichting Che 
Amigo 

Buenos Aires 50  € 10.000  

TH-039 
Promote reading 
through puppet 

Lopende kosten project school 
Duang Prateep 
Foundation 

Bangkok 6.000  € 13.366 

ZA-158c 
Traumahulp voor 
kinderen 

Psychologische hulp voor 
getraumatiseerde kinderen in de 
Kaapregio 

anders 
Good Hope 
Psychological 
Service 

Paarl/Stellenbos
ch 

400  € 22.775 

ZM-010 
Vervoer voor 
mindere valide 
kinderen 

Huur van een Noah minivan 
opvangcentr
um 

Zikoma Lusaka 20  €   5.818 

ZA-131 
No learning 
without teachers 

Salaries for two more teachers school 
Tereo Mission 
School 

Somerset West, 
Capetown 

55     € 11.182  

     TOTAAL 6695 €  75.924 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

TZ-027 
Leraren kunnen 
vergaderen 

Uitbreiding kantoor KCC voor 
vergaderruimte leraren, 
klaslokalen, computerlokaal 

school 
Kigamboni 
Community Centre 

Dar es Salaam 120 €   3.659 

KE-198 
Lokalen voor 
koken en 
timmeren 

Bouw van 2 workshoplokalen, incl. 
apparatuur en materialen 

school 

St Dymphina 
Madiany Special 
School for the 
Mentally 
Handicapped 

Madiany 120 € 15.217 

KE-195 
Een mooi lokaal 
voor de kleuters 

Bouw Kindergarten en afbouwen 
lokaal 

school Silanga Thika 100 € 11.106 

SR-072 Waterpret 
Renovatie badkamer, toiletten en 
buitenruimte 

kindertehuis Maria Internaat Paramaribo 25 € 10.443 

KE-196 

Renovatie Rescue 
Home en 
irrigatiesysteem 
moestuin 

Uitbouw Rescue Home en aanleg 
irrigatiesysteem 

school 
Boston Children 
Centre 

Matopeni Slum, 
Nairobi 

18 € 34.873 

KE-201 
Tamalaki 
Expension 

Bouw klaslokalen, bibliotheek en 
toiletten 

school TAK Africa 
Kipete Lorian 
Village 

60 € 16.250 

UG-068 
Een muur voor 
veiligheid 

Bouwen van een muur ter 
voorkoming van ontvoering, 
diefstal en het vergiftigen van 
dieren 

weeshuis 
Another Hope 
Children Ministries 

Kampala 60 € 11.676 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

PH-058 
Laat de zon maar 
schijnen 

Aanleg systeem voor opwekking 
zonne-energie 

school Papaya School Rodriques, Rizal 290 €   5.300 

PH-059 
Een zonnige 
toekomst 
tegemoet 

Aanleg voor systeem voor 
opwekking zonne-energie en 
aanschaf LED-lampen 

kindertehuis Bahay, Aurora Baras, Rizal 40 €   5.134 

AR-006 
Geef jongeren de 
ruimte voor 
ontwikkeling 

Aanbrengen van verdiepingsvloer 
om ruimte te maken voor 
trainingen en opleidingen 

school 
Cooperativa Barrio 
La Juanita 

Buenos Aires 90 €   5.000 

KE-202 Tools to work 
Gereedschap voor de nieuw, nog af 
te bouwen, werkplaats 

anders Jolem Foundation Chebara 150 €   5.000 

PE-021 
Met open armen 
ontvangen 

Financieren elektriciteit en hout 
voor het nieuwe gebouw 

 St Shailoh Lima 106 €   6.738 

BR-042 
Onderwijs in 
plaats van drugs 

Renovatie van het schoolgebouw school Remer Rio de Janeiro 60 €   4.872 

SR-073 
Renovatie Huize 
Begonia 

Renovatie van een van de huizen kindertehuis St Prasoro Paramaribo 25 € 17.713 

ZA-199 
Nieuwe veilige 
kinderopvang in 
township 

Bijdrage aan de bouw van het 
Sinethemba ECD in township 
Wallacedena 

kindercrèche 
St Mzamomhle 
Nederland 

Wallacedene, 
Kraaifontein 

100 € 25.000 

GH-052v 
Construction New 
School for 
Maranatha 

Building of foundation and six 
classrooms 

school Maranatha School Accra 350 €   8.649 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

BR-044 
Sport en spel 
voor de kinderen 
van de favela 

Deelfinanciering van een nieuwe 
sportinfrastructuur 

opvangcentr
um 

Amar Rio de Janeiro 120 €   5.000 

KE-203 
Bouwen en 
boeken 

Afbouw stafgebouw, fundering 
nieuwe lokalen en schoolboeken 

school St Samen Succes Pokot 1.400 €   4.930 

UG-054 
Uitbreiding voor 
opvang en 
educatie 

Bijdrage om land met gebouw aan 
te schaffen voor uitbreiding. 
Aanleg muur. 

opvangcentr
um 

Hands for Hope Kampala 500 € 39.193 

MX-023 
La renovacion de 
los pisos 

Opknappen van de slaapzalen 
opvangcentr
um 

Fundacion 
Renacimiento 

Mexico City 60 € 14.548 

AR-013 
Verbouwing, 
vervolg 

Vervolg van verbouwing bestaande 
ruime, aanleg toiletten 

school 
Cooperativa Barrio 
La Juanita 

Buenos Aires 90 € 10.000 

GH-046 
Vouw nieuwe 
school  

Bouw van een nieuwe school op 
een eigen stuk grond 

school 
Compassion 
Foundation for 
Humanity Ghana 

Adawso 170 € 11.897 

PE-022 
Iedereen naar het 
toilet 

Renovatie en verbouwing van de 
huidige voorzieningen 

kliniek Adesa 
Ano Nuevo, 
Comas, Lima 

36 €   2.374 

 
ZB-001 
 
 

Hygiënische 
stappen voor 
IMBA 

Bouwen van toiletblok met 
toiletten en wasbakken 

weeshuis 
IMBA Private 
Voluntary Org. 

Chitungwiza 850  €  5.174 

ZA-207 
Hans Katoen 
Pavillion 

Het creëren van een gezamenlijke 
sociale ruimte 

opvangcentr
um 

The Homestead Kaapstad 75  € 44.062 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE BOUW & RENOVATIE 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

PH-057 
Zonnestralen 
geven energie 

Aanleg van systeem voor 
opwekking van zonne-energie 

kindertehuis Mango Tree House Rodriques, Rizal 45  €   5.300 

     TOTAAL 5060 € 329.108 

        

 
 
 
EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE INRICHTING 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

TZ-024 
Education and 
love is our right 

Aankoop van 60 desks en 2 
otoscopen (apparaat om oren te 
checken) 

school 
Buguruni School 
for the Deaf 

Buguruni, Dar 
es Salaam 

271  €   3.624  

ZA-200 
Koken in de 
keuken en spelen 
op het gras 

Keukenequipment voor 
praktijklessen plus inrichting en 
equipment van/voor de 
recreatieruimte 

school School of Hope 
Mombray, 
Kaapstad 

150  €   4.876 

ZA-202 
Weer fatsoenlijk 
zitten 

Nieuwe tafels en stoelen 
opvangcentr
um 

The Homestead 
Khayelitsha, 
Kaapstad 

75   €  1.521 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE INRICHTING 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

EC-008 
Keukeninrichting 
voor kansarme 
kinderen 

Keukeninrichting om de kinderen 
van een dagelijkse lunch te 
voorzien en de oudere kinderen te 
leren koken 

school 
Escuela Juan E. 
Pestalozzi 

Otavalo 68   €  4.055 

ZA-190 
Een veilige 
slaapplaats in 
Pretoria 

Inrichting slaapvertrekken 
opvangcentr
um 

Peas in a Pod Pretoria 18   €    868 

KE-193 Tools for Talents Diverse spullen voor nieuwe ruimte 
opvangcentr
um 

Mathare 
Foundation 

Nairobi 50   € 2.786 

TW-001 
Bedden voor 
babies 
met HIV 

Aankoop bedden en ander 
materiaal  

opvangcentr
um 

Garden of Mercy 
Foundation 

Taipei 5   €    117 

        

     TOTAAL 637 €  17.847 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE KAMP 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

RO-043 
Summer Camp 
2014 

Financiering zomer 2014 en een 
aantal culturele activiteiten 
gedurende schooljaar 2014-2015 

opvangcentr
um 

Asociatia Valentina 
Romania 

Bucharest 40  € 6.000 

NA-032 
Vakantiefeest 
2014 

Het aanbieden van een 
zomerfeest/-kamp voor de 
kinderen van Boso Kosecha 

opvangcentr
um 

Fundashon Boso 
Kosecha 

Willemstad 16  € 2.280 

ZM-006 
Hockeykampen 
voor Zambiaanse 
jeugd 

Driedaagse hockeykampen voor 
jeugd sloppenwijk 

anders Kadish Lusaka 500  € 4.738 

     TOTAAL 556 € 13.018 
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KLUSREIZEN 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

KLUS-
022 

klusreis 2014 Klussen bij Immanuels Heaven anders Immanuels Heaven 
Somerset West, 
ZA 

24  € 1.362 

KLUS-
024 

Klusreis 2014 Fietsen Pniel Primary School school 
Good Hope 
Psychological 
Service 

Pniel, ZA 200  €   710 

KLUS-
023 

Klusreis 2014 Klussen bij Sibongile 
opvangcentr
um 

Sibongile 
Khayelitsha, 
Kaapstad 

52  €   693  

        

     TOTAAL 276 €  2.765 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE ONDERWIJSMATERIAAL 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

IN-055 
Koken, wegen en 
nog veel meer 

Diverse spullen voor het Learning 
Centre for disabled Children 

school Jan Madhyam Delhi 123 
€  1.426 

ZA-177 
Happy to learn 
English 

Aanschaf tafels, stoelen, 
kopieermachine, papier en inkt 

school Pillars of Support Kaapstad 25 €  1.215 

EC-011 
Eindelijk 
aandacht voor 
autisme 

Educatief materiaal voor kinderen 
met autisme 

opvangcentr
um 

Fundacion Mykah Quito 30 €  2.103 

TH-041 
Cambodiaanse 
kinderen ook 
naar school 

Mobiele schooltjes op de vele 
bouwterreinen in Bangkok van 
schoolmaterialen voorzien 

school 
Human 
Development 
Foundation 

Bangkok 20 €  1.264 

AN-002 
Education, 
education, 
education 

Een bibliotheek voor de wezen van 
Vianna 

weeshuis OCSI Vianna 54 €  4.667 

EC-010 
Engelse les; een 
droom die 
waarheid wordt 

Aankoop computers en bijbehoren school Local Dreamers Quito 50 €  4.069 

NA-030 
Een tweede kans 
voor de meiden 
van Willemstad 

Aanschaf van starterspakket 
Uiterlijke Verzorging; werken 
vanuit huis 

school 
A Concept of 
Beauty 

Willemstad 12 €  5.039 

KE-204 Books and more 
Aanschaf schoolboeken, 
sportartikelen, schoolkleding en 
schoolmeubilair 

school 
Grapevine Hope 
Centre 

Nairobi 100 €  3.588 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE ONDERWIJSMATERIAAL 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

ZM-005 
Nieuwe 
schooluniformen 

Nieuwe schooluniformen weeshuis 
Chishawasha 
Children's Home of 
Zambia 

Lusaka 113 €  1.318 

ZA-201 Ready to read 
Kisten met boeken voor 50 
kindercrèches 

anders 
Biblionef Zuid-
Afrika 

Johannesburg 1000 € 10.950 

ZA-203 
(I) 

After school with 
Hans 

After schoolprogramma anders SAEP Kaapstad 180 € 39.181 

ZA-197 Empowering 
Het motiveren van kinderen, o.a. 
door het maken van een 
schoolkrant 

anders 
Beyond the 
Lemonade Stand 

Johannesburg 20 €  5.210 

     TOTAAL 1727 €  80.030 

 
 
EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE OVERIGE 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

KE-199 
Uniforms for 
school 

Schooluniformen voor 100 
kinderen 

school 
Grapevine 
Hope 
Centre 

Nairobi 100  €   2.379 

ZA-204 

Maatschappelijk 
werker voor 
kwetsbare 
leerlingen 

Salaris voor vaste maatschappelijk 
werker 

school 
School of 
Hope 

Mombray, Kaapstad 150 
 € 10.605 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE OVERIGE 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

CU-005 
Utopian 
playground in 
Havana 

Het opknappen van een 
speelplaats en het maken van een 
interactief kunstwerk 

anders 
Weather 
Report 
Foundation 

Havana 300  € 10.175 

TZ-023 
Op weg naar 
zelfstandigheid 

Bouwrijp maken van een stuk 
eigen grond voor verbouwing van 
groenten en fruit 

weeshuis 
Malaika 
Kids 

Mkuranga 71  €   6.340 

ZM-008 
Skills and 
sustainability 

Aanschaf van een watertank en een 
tractor voor de moestuin. Aanschaf 
keukenmeubilair en materiaal voor 
het Youth Skills Centre 

school 
Pakachele 
School 

Lusaka 200  €   8.177 

NA-033 
Benodigdheden 
voor kantoor en 
lopende zaken 

Benodigdheden voor kantoor en 
lopende zaken 

opvangcentr
um 

Fundashon 
Boso 
Kosecha 

Willemstad 16  €   2.760 

UG-065 
Goed geleed de 
klas in 

Nieuwe uniformen voor 100 
kinderen 

school 

Merci 
Primary 
School 
Ssisa 

Ssisa-Kampala 232  €   2.538 

EC-012 
Kerstfeest bij de 
dokter 

Betalen kerstfeest voor de 
kinderen van de buurt 

kliniek 
Fundacion 
La Sonrisa 
Naranja 

Guayaquil 300  €   1.256 

KE-210 
Fietsen bij 
Holland House 

Aanschaf fietsen voor de kinderen 
van Asante 

weeshuis 
Asante 
Childrens 
Home 

Naivasha 20  €     600 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE OVERIGE 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

ZA-183 
Fit4Life 
Fit4Work 
 

Salaris voor 3 trainers anders Etafeni 
Nyanga, 
Kaapstad 

32   €  6.065  

KE-206 Schoolgeld Schoolgeld minvermogende ouders school 
Grapevine 
Hope 
Center 

Nairobi 100  €   5.722 

        

BR-045 
 

Onze nieuwe juf! Salaris vierde juf school 
Estrela de 
Favela 

Rio de Janeiro 60  € 19.464 

     TOTAAL 1581  € 76.081 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
                                                                                                              

  Pagina 46 

 
                                  
EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE GEZONDHEIDSZORG 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

ZM-004 
Fysiomateriaal 
voor Bethesda 

Fysiotherapie-artikelen voor 
kinderen met een geestelijke en/of 
verstandelijke beperking 

opvangcentr
um 

Zikomo Lusaka 15   €  5.206 

     TOTAAL 15   €  5.206 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAININGSKOSTEN 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

TRAI-
007 

Fundraising and 
Proposal Training 

Management Training anders Vuselela Kaapstad 100  € 3.814 

     TOTAAL  100 €  3.814 
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EENMALIGE PROJECTEN, CATEGORIE TRANSPORT 
Project 
code 

Project naam Aanvraag 
Soort 
instelling 

Instelling Locatie 
Aantal 
kinderen 

Begroting 

KE-190 
Prive-matatu voor 
school en werk 

Busje voor weeshuis weeshuis 
Foscik Children's 
Home Mission 

Ngong, Nairobi 24  €   4.854 

AR-010 
Met eigen bus 
wordt veel geld 
bespaard 

Bijdrage voor aanschaf van bus 
opvangcentru
m 

Asociacion Civil 25 
de Mayo 

Buenos Aires 400  € 15.000 

PE-020 
Eindelijk eigen 
vervoer 

Aanschaf van eigen vervoer school Padma El Salvador 150  € 10.000 

AR-014 
Tickets voor de 
trainer 

Tickets op FB-punten anders Stichting Che Amigo Buenos Aires 0  €      281 

ZA-203 
(II) 

After school with 
Hans 

Aanschaf 2e hands SUV anders SAEP Kaapstad 0 €   5.648 

     TOTAAL 574 €  35.783 
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 
 
AN = Angola 
AR = Argentinië 
BR = Brazilië 
CU = Cuba 
EC =  Ecuador 
GH = Ghana 
IN = India 
KE = Kenia 
MX = Mexico 
NA = Nederlandse Antillen 
PE = Peru 
PH = Filippijnen 
RO = Roemenië 
SR = Suriname 
TH = Thailand 
TZ = Tanzania 
TW = Taiwan 
UG = Uganda 
ZA = Zuid-Afrika 
ZB = Zimbabwe 
ZM = Zambia 


