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Voorwoord van de voorzitter 

 

Met trots presenteren wij ons jaarverslag in een nieuw jasje! Dit is een belangrijke stap in 
het kader van het “volwassen worden” van onze organisatie.  
De activiteiten van onze stichting begonnen in 2015. We kunnen vaststellen dat eigenaren 
van papegaaien in problemen ons steeds beter weten te vinden. Hoewel het vaak niet de 
bedoeling is afscheid te nemen van zijn/haar vogels zijn wij blij dat we in vele gevallen een 
goed nieuw thuis kunnen vinden. 
 
Onze stichting draait volledig op vrijwilligers. Zonder hen zouden wij het vele werk niet aan 
kunnen! Wij danken hen voor hun inzet! 
 
Niet minder dankbaar zijn wij voor alle bijdragen die wij krijgen van particulieren en 
bedrijven.  
 
In dit verslag wordt ingegaan op onze activiteiten en onze plannen. En natuurlijk is onze 

financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening over 2018 onderdeel van dit 

verslag.  
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1.  Verslag van het bestuur 

  Activiteiten 

 

De activiteiten van de Stichting zijn er op gericht om papegaaien in nood te helpen. 
Dit bewerkstelligt de Stichting door te zorgen dat de papegaai aan de Stichting overgedragen 
wordt zodat de Stichting daarna de nodige (medische) verzorging kan geven. Dit gebeurt in 
samenwerking met een erkende Vogelarts. Als de papegaai gezond verklaard is zal deze door 
de Stichting herplaatst worden. 
Daarnaast heeft de Stichting het PDD House opgericht voor papegaaien met de ziekte PDD, 
deze papegaaien kunnen vaak niet herplaatst worden door deze overdraagbare ziekte en 
blijven in het PDD House waar ze de juiste zorg ontvangen. 
 
Daarnaast bestaat een groot deel van de activiteiten uit het begeleiden van herplaatsen van 
papegaaien. Hiervoor hebben wij een herplaatsingstraject ontwikkeld. Mensen die hun 
papegaai via de Stichting willen herplaatsen vullen een formulier in op de website. Aan de 
hand van deze gegevens wordt door één van de bestuursleden een beschrijving opgesteld en 
dit wordt op de website en de Facebookpagina geplaatst met foto’s van de betreffende 
papegaai. Geïnteresseerde kunnen een aanmelding versturen naar het email adres van de 
Stichting waarna deze beoordeeld wordt. Als deze door de Stichting en de huidige eigenaar 
als positief ervaren wordt volgt er een huisbezoek, dat uitgevoerd wordt door één van de 
vele vrijwilligers in het land. Als het huisbezoek positief is volgt er een bezoek bij de 
papegaai thuis en als beide partijen positief zijn kan er overgegaan worden tot herplaatsing. 
De huidige eigenaar ondertekent een afstandsverklaring en de nieuwe eigenaar tekent een 
contract met de Stichting zodat naleving van de voorwaarden van de herplaatsing gewaarborgd 
is.  
 
Voor een uitgebreider inzicht in de activiteiten van de Stichting verwijzen wij graag naar het 
Beleidsplan 2019-2021 van de Stichting. 
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2.  Toekomst 

 

 

Wij zijn bezig het Hope for Wings Half Way House op te zetten voor het opvangen van 
papegaaien die afgestaan zijn aan de Stichting. Vanuit het Half Way House zullen ze worden 
herplaatst. 
Daarnaast trachten we de inkomsten te verhogen door het werven van donateurs en het 
aanvragen van bijdragen uit fondsen.  
Verder is de doelstelling voor 2019 en 2020 om een landelijke dekking te verkrijgen met 
vrijwilligers. 
 

Het Hope for Wings Half Way House wordt opgezet in Sliedrecht onder het beheer van de 
Vice-Voorzitter van Hope for Wings Ellis Romijn. 
Zij beschikt over een geschikte locatie om papegaaien op te vangen. Echter de ruimte waar 
de opvang zal gaan plaatsvinden dient nog gereed gemaakt te worden. Onder andere zijn de 
volgende werkzaamheden nodig: nieuwe vloer, schilderen en het plaatsen van 
airconditioners. Hiervoor zullen wij een beroep doen op onze vrijwilligers.  
Voor de Stichting is het van belang om een eigen tijdelijke opvang te creëren zodat de 
Stichting niet altijd afhankelijk is van vrijwilligers die een opvang papagaai in huis willen 
nemen. Vaak hebben deze papegaaien extra zorg nodig. Het Hope for Wings Half Way House 
zal daar op ingericht worden. Het aantrekken van vrijwilligers die kunnen helpen met de 
verzorging en het aandacht geven aan de papegaaien is een belangrijk onderdeel van de 
activiteiten rond het opstarten van het Hope for Wings Half Way House.  
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3.  Organisatie 

 

De Stichting heeft een website: www.hopeforwings.nl. Via de website kan men contact met 
de Stichting opnemen. Daarnaast zijn wij bereikbaar per e-mail: hopeforwings@hotmail.com 
 
Adresgegevens Stichting Hope for Wings: 
Edith Piafstraat 1 
1311 HJ Almere 
 
Telefoonnummer: 0614959888 
Kamer van Koophandel nummer: 64681076 
 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit onderstaande vrijwilligers.  Geen van deze bestuurders ontvangt 
enige vorm van vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. 
 
Voorzitter:   Claudia van Genne 
Penningmeester: Claudia van Genne 
Vice-Voorzitter: Elles Romijn 
Secretaris:   Aranka van Vliet 
Bestuurslid:  Yolande Heeringa     
 

 

3.2  Medewerkers 

 

De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers door heel Nederland en ook in België voor het 
opvangen en het vervoeren van papegaaien en het uitvoeren van huisbezoeken. De 
vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, behalve wanneer er een papegaai in een 
noodsituatie opgehaald moet worden. Dan kan er een kilometervergoeding uitbetaald 
worden.  
  

http://www.hopeforwings.nl/
mailto:hopeforwings@hotmail.com
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4.  Jaarrekening 

 

Algemeen 
De jaarrekening 2018 is later dan in de statuten voorgeschreven opgesteld en 
gepubliceerd. Deze vertraging is het gevolg van het besluit het jaarverslag in een nieuw 
jasje te steken. Wel zijn tijdig onze belangrijkste jaarcijfers op de website gezet (zie 
website onder ANBI>Financieel). Naar verwachting zal  de jaarrekening 2019 tijdig worden 
gepubliceerd. 
 
Alle bedragen in de jaarrekening zijn afgerond op euro’s. 

 
 

Staat van inkomsten en uitgaven 
 
 

    2018  2017 

Inkomsten       
Periodieke donaties particulieren  € 1.857  € 1.792 
Overige donaties 
particulieren   € 4.676  € 5.818 

Donaties bedrijven   € 2.799  € 2.006 

Vergoeding bij herplaatsing   € 7.085  € 4.387 

Totaal inkomsten   € 16.417  € 14.003 

       
Uitgaven       
Vogelarts/medicijnen   € 9.381  € 6.202 

Aankoop vogels (rescues)   € 675  € 2.650 

Rescue benodigdheden   € 1.001  € 767 

Verzorging vogels met PDD  € 621  € 2.797 

Kilometervergoeding   € 522  € 412 

Huur opslagruimte   € 806  € 907 

Totaal kosten rescue-activiteiten  € 13.006  € 13.735 

       

Website en bankkosten   € 255  € 349 

Kantoorbenodigdheden   € 232  € 54 

Open Dag    € 163  € 333 

Overige algemene kosten   € 398  € 989 

Totaal algemene kosten   € 1.048  € 1.725 

        

Totaal uitgaven   € 14.054  € 15.460 

   ____________  ____________ 

       
Saldo    € 2.362  -€ 1.457 

    ============  ============ 
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Balans  
 

    31-12-2018  31-12-2017 

Bezittingen       
Bankrekening   € 4.789  € 2.426 

       

Schulden    € 0  € 0 

       
Eigen vermogen   € 4.789  € 2.426 

         

       
 

 

 

Hoe worden bezittingen en schulden gewaardeerd 
 
Alle uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarin de verplichting is ontstaan, inclusief 
uitgaven voor zaken die meerdere jaren gebruikt kunnen worden. 
 
Vorderingen die zijn ontstaan in het jaar en na dat jaar zullen worden ontvangen worden in 
de balans verantwoord en dus als bate opgenomen in het verslagjaar mits de ontvangst 
voldoende zeker is. 
 
Schulden die in een jaar ontstaan en na dat jaar worden betaald worden in de balans 
opgenomen en de betreffende kosten worden dus in het verslagjaar verantwoord. 
 
De liquide middelen (bank en kas) zijn opgenomen voor de waarde per eind van het jaar. 
 
Het verloop van het stichtingsvermogen is als volgt: 
 
Stand op 1 januari 2018    € 2.426 
Bij: positief exploitatiesaldo     € 2.362 
       ________ 
Stand 31 december 2018         € 4.789 
       ====== 
 

De stichting heeft geen langlopende verplichtingen. 
 

Hoe worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het verslagjaar 
 
Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
De opbrengsten, bestaande uit donaties, worden verantwoord in het jaar dat zij worden ontvangen. 
De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting bij de inkomsten en uitgaven 
 
Vergoeding bij herplaatsing 
In veel gevallen betalen nieuwe eigenaren  een vergoeding aan de oude eigenaren. Van deze 
vergoeding ontvangt de stichting 15 procent als donatie.  
 
Vogelarts en medicijnen 
Alle “Rescue” vogels worden zo snel mogelijk na overname getest op ziektes en waar nodig 
behandeld voordat ze worden doorgeplaatst. 
 
Aankoop vogels 
Het is soms noodzakelijk de eigenaren van een vogel in nood een vergoeding te geven. 
 
Verzorging vogels met PDD 
PDD is een ziekte. Vogels met deze ziekte kunnen meestal niet worden herplaatst en worden daarom 
voor de rest van hun leven door de stichting verzorgd in het Hope for Wings PPD House. 
 
 
 
 
Ondertekening door het Bestuur 
 
Plaats Almere       Datum: 24-09-2019 
 
Claudia van Genne (Voorzitter/Penningmeester)  Elles Romijn (Vice-Voorzitter) 
 
 

 
 
 
Aranka van Vliet (Secretaris)     Yolande Heeringa (Bestuurslid) 
 
 

 


