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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
We hebben zoals iedereen een heftig jaar achter de rug, zowel voor de Stichting als voor ons 
privé heeft de Coronacrisis zijn sporen achter gelaten. Helaas zitten we momenteel tijdens 
dit schrijven weer in een lockdown maar we hebben goede hoop dat dit jaar uiteindelijk op 
alle fronten een beter jaar wordt dan 2020. 
 
Het jaar begon voor ons met het afscheid nemen van het PDD House, de beheerder, Aranka 
van Vliet, kon dit helaas niet meer voortzetten vanwege gezondheidsproblemen. Wij 
bedanken Aranka voor alle inzet de afgelopen jaren voor zowel de Stichting en de vogels. 
 
Vervolgens kwamen we in de Coronacrisis terecht, veel kwam geheel of gedeeltelijk tot 
stilstand en wij moesten onze werkwijze tijdens de lockdown / maatregelen snel aanpassen. 
Ondanks alles hebben we er toch weer voor kunnen zorgen dat vele vogels een fijn nieuw 
huisje gevonden hebben via de Stichting. Daarnaast hebben we dit jaar weer meerdere 
Rescues opgevangen in ons opvanghuis het Half Way House. 
 
Medio 2020 werd helaas ook duidelijk dat voor onze opvang het Half Way House in 
Sliedrecht een andere locatie moesten gaan zoeken. Gelukkig vonden wij redelijk snel een 
nieuwe locatie in Nieuw- Schoonebeek en daarbij ook nieuwe beheerders. Wij bedanken 
Elles Romijn en alle vrijwilligers van het Half Way House in Sliedrecht heel erg voor alle 
goede zorgen voor de vogels en het vinden van de juiste plek voor deze vogels, zonder hen 
was het concept van het Half Way House niet zo’n succes geworden als het is.  
Daardoor konden wij het ook opnieuw opzetten in Nieuw-Schoonebeek. Wij zijn heel erg blij 
met Sara Camilo en Job Meijer die het Half Way House met alle liefde willen voortzetten. 
Inmiddels zijn ervanuit de nieuwe opvang ook al een aantal vogels herplaatst en verblijven er 
momenteel ook vogels in het Half Way House. De doorstart is dus een succes! 
 
Al met al een zeer bewogen jaar, maar we kijken positief naar de toekomst! 
 
Onze stichting draait nog steeds volledig op vrijwilligers. Zonder hen zouden wij het vele 
werk niet aan kunnen! Wij danken hen voor hun inzet! 
 
In dit verslag wordt ingegaan op onze activiteiten en onze plannen. En natuurlijk is onze 
financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening over 2020 onderdeel van dit 
verslag.  
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1.  Verslag van het bestuur 

  Activiteiten 
 
De activiteiten van de Stichting zijn erop gericht om papegaaien in nood te helpen. 
Dit bewerkstelligt de Stichting door ervoor 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 erkende Vogelartsen. Als de papegaai gezond verklaard is 
zal deze door de Stichting herplaatst worden. 
De Stichting heeft in 2019 het Half Way House opgericht, dit is een tijdelijk opvang, hier 
worden de vogels opgevangen die aan de Stichting zijn afgestaan (vaak Rescues) en van 
daaruit worden ze herplaatst zodra de betreffende vogel daaraantoe is.   
 
Eind 2019 hebben wij van Stichting Dierenlot een zeer mooie Dieren Transport Ambulance 
mogen ontvangen. Deze zetten wij regelmatig in voor het ophalen van vogels die aan de 
Stichting zijn afgestaan en het vervoeren van zieke vogels naar de vogelarts. 
 
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 stellen wij een beschrijving op en die wordt op de website en de 
Facebookpagina geplaatst met foto’s van de betreffende papegaai. Geïnteresseerden 
kunnen een aanmelding sturen naar het emailadres 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. Tijdens de corona crisis worden de huisbezoeken digitaal uitgevoerd om het aantal 
contacten te beperken voor de vrijwilligers. 
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.  
 
Daarnaast kunnen vogeleigenaren ook vast laten leggen dat wij hun vogel opvangen en 
herplaatsen bij overlijden, ook hiervoor moeten ze een formulier via de website invullen 
(Wilsbeschikking genaamd) met zoveel mogelijk info over de vogel zodat wij deze op een zo 
goed mogelijke manier kunnen herplaatsen. 
 
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 
 
 
Na het bewogen jaar wat we in 2020 gehad hebben, is onze voornaamste taak het 
voortzetten van onze huidige activiteiten en de Stichting nog meer naamsbekendheid geven. 
De nieuwe opvanglocatie hebben we in een aantal maanden weten te realiseren en 
inmiddels worden er ook al Rescue vogels en vogels die om andere redenen aan ons 
afgestaan worden opgevangen en herplaatst. Onze prioriteit ligt in het verder verbeteren en 
meer faciliteiten bewerkstelligen op deze nieuwe locatie. 
 
Verder kijken hoe we voor 2021 de Open Dag vorm kunnen gaan geven, in 2020 hebben we 
daar een online event van gemaakt met een loterij om op die manier gelden binnen te 
krijgen. Het is nog onzeker of we in 2021 een fysieke Open Dag kunnen organiseren. 
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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:  info@hopeforwings.nl 
 
Adresgegevens Stichting Hope for Wings: 
Edith Piafstraat 1 
1311 HJ Almere 
 
Kamer van Koophandel nummer: 64681076 
 

3.1  Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit onderstaande vrijwilligers.   
 
Voorzitter:   Claudia van Genne 
Penningmeester: Claudia van Genne 
Vice-Voorzitter: Elles Romijn 
Secretaris:   Yolande Heeringa 
 
Financieel Adviseur:  J.W.M. Korver RA   
 
Geen van bovenstaande vrijwilligers ontvangt enige vorm van vergoeding voor de 
werkzaamheden die zij uitvoeren. 
 
 

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

 
 
Staat van inkomsten en uitgaven 
 
 

    2020          2019 
Inkomsten       
Periodieke donaties particulieren  € 1.954   €   2.035 
Overige donaties particulieren   € 5.237   € 5.908 
Donaties bedrijven   € 3.008   €   2.121 
Vergoeding bij herplaatsing   € 5.774   €   8.021 
PDD House                   €     250 
Wilsbeschikkingen               €      95   
Foster a Parrot               €    644   
Overig                € 1.891     €      529 
Totaal inkomsten   € 18.603   € 18.936 

       
Uitgaven 
Half Way House                                      € 2.869               € 3.523 
Vogelarts/medicijnen   €  7.726   € 9.713 
Aankoop vogels (rescue’s)   €     350      €    758 
Rescue benodigdheden   €     833      €    821 
Verzorging vogels met PDD  €     180   € 1.671 
Kilometervergoeding   €     663   € 1.003 
Kosten Ambulance   €     732   
Huur opslagruimte   €     859    €    835 
Totaal kosten rescue-activiteiten    €14.182   € 18.324 

       
Website en bankkosten   €     348     €    317 

Kantoorbenodigdheden   €     316     €    176 
Open Dag        €    148 
Overige algemene kosten   € 1.897    €    976 
Totaal algemene kosten   € 2.562   €   1.617 

        

Totaal uitgaven   €16.774   € 19.941 

   ____________  ____________ 

       

Saldo    
 

       € 1.829  €  1.005- 
    ============  ============ 
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Balans  
 

    31-12-2020  31-12-2019 
Bezittingen       
Bankrekening   € 5.313   €  3.234 
In kas   € 300    €     550 

       
 
Schulden    € 0           € 0 

       
Eigen vermogen   €5.613   € 3.784 

         

       
 
 
 
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 2020    € 3.784   
BIJ: POSITIEF exploitatiesaldo    € 1.829   
       ________ 
Stand 31 december 2020        € 5.613  
       ====== 
 
De stichting heeft geen langlopende verplichtingen. 
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Hoe worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het verslagjaar 
 
Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
De vergoedingen bij herplaatsing worden verantwoord in het jaar dat de herplaatsing plaatsvindt. De 
overige opbrengsten in het jaar dat ze ontvangen worden. De kosten worden toegerekend aan het 
jaar waarin de tegenprestatie plaatsvindt. 
 
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.  
Herplaatsing vergoedingen voor vogels vanuit de opvang zijn ten gunste van Stichting Hope for 
Wings. Deze vergoeding is hoogstens kosten dekkend. 
 
Vogelarts en medicijnen 
Alle “Rescue” vogels worden zo snel mogelijk na overname getest op ziektes en indien nodig 
behandeld voordat ze worden doorgeplaatst. 
 
Aankoop vogels 
Het is soms noodzakelijk de eigenaren van een vogel in nood een vergoeding te geven. 
 
PDD House 
PDD is een ziekte. Vogels met deze ziekte kunnen meestal niet worden herplaatst en werden daarom 
geplaatst in het PDD House. 
 
Hope for Wings Half Way House 
Het Half Way House is de kleinschalige opvang voor vogels van Hope for Wings. Vogels die aan de 
Stichting afgestaan worden, worden opgevangen in het Half Way House en van daaruit herplaatst. 
 
In kas 
Contante betalingen van de vergoeding voor vogels die via ons Hope for Wings Half Way House 
herplaatst zijn. 
 
Ondertekening door het Bestuur 
 
Plaats: Almere       Datum: 23-03-2020 
 
Claudia van Genne (Voorzitter/Penningmeester)  Elles Romijn (Vice-Voorzitter) 
 

      
Yolande Heeringa (Secretaris) 

 
 

 


