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We hebben het verschil kunnen maken!
2019 was het jaar waarin we hebben weten uit te bouwen wat we in 2018 hebben opgezet. We
hebben ons ook in 2019 volledig gericht op het steunen van het Limbe Wildlife Centre (LWC) in
Kameroen. Een fantastisch opvangcentrum voor gorilla’s, chimpansees en vele andere apen- en
diersoorten. World of Wildlife is officieel de Nederlandse partner van het LWC.
In 2019 bestond een belangrijk deel van onze activiteiten uit het communiceren met (potentiele)
vrijwilligers en stagiaires die bij het LWC vrijwilligerswerk willen doen of stage lopen. Dit gaat goed en
inmiddels hebben we ook in België iemand die de gesprekken daar voert. Steeds meer vrijwilligers en
stagiaires weten ons te vinden om daarna te besluiten voor een bepaalde periode naar LWC te gaan.
Ook het inzamelen van goederen waar men bij het LWC veel behoefte aan heeft, hebben we verder
kunnen uitbreiden. Dit zijn goederen die lokaal maar moeilijk te verkrijgen zijn of erg duur zijn. Veelal
gaat het om medische gebruiksartikelen die we hier gedoneerd krijgen vanuit medische firma’s,
ziekenhuizen of medische praktijken. Vrijwilligers die naar het LWC gaan nemen dan meestal een
verhuisdoos met spullen mee die kant op.
We waren zichtbaar in 2019. Niet alleen werd de website steeds beter bezocht, maar hebben we ons
actief geprofileerd op diverse sociale media. En kregen we ook steeds meer positieve reacties op
hetgeen geplaatst werd.
We blijven ons in 2020 verder ontwikkelen, al blijft beschikbare tijd het grote probleem. Als kleinere
vrijwilligersorganisatie zijn we afhankelijk van de beschikbare tijd die onze vrijwilligers kunnen
besteden. Dit geldt ook voor mijn eigen rol. Onze meest gedreven vrijwilliger Marieke de Bruijn, die
ook bij het Limbe Wildlife Centre werkte, is met haar man geëmigreerd naar een ander Afrikaans
land om hun droom te volgen. We zullen haar in alle aspecten missen voor onze organisatie en
danken haar bijzonder voor alles dat ze voor ons en het Limbe Wildlife Centre heeft betekend.

Guido Wassink
Voorzitter Stichting World of Wildlife
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Resultaten activiteiten 2019
Met dank aan onze groep vrijwilligers die in 2019 is gegroeid, hebben we veel weten te bereiken. De
resultaten verdelen we in resultaten die we hebben bereikt voor het Limbe Wildlife Centre in
Kameroen en resultaten voor de stichting zelf.

Direct steun gerichte resultaten
Fondsenwerving
Het werven van fondsen gaat met name via het bereik dat we hebben via social media, mensen die
als vrijwilliger bij het LWC hebben gewerkt of die zelf gezocht hebben naar het steunen van met
name apen. Er zijn geen specifieke campagnes gevoerd om donateurs te werven. Er zijn derhalve
geen directe kosten gemaakt voor het werven van fondsen. De wijze waarop er donaties
binnenkomen zijn:
•
•
•
•
•

(Symbolisch) adopteren van een aap
Eenmalig doneren via een machtiging of via online doneermodule Geef.nl
Donateur worden en maandelijks doneren via een SEPA-machtiging
Periodieke gift voor 5 jaar
Doneren van statiegeldbonnetjes via diverse winkels van Albert Heijn en Jumbo

Er zijn drie projecten die we in het kader van fondsenwerving specifiek willen benoemen:
Spaarapen actie
Dankzij het netwerk en de inzet van een aantal vrijwilligers, hebben er in 2019 in een flink aantal
winkels, kapsalons en andere bedrijven, spaarpotten gestaan met de afbeelding van een aap erop.
Klanten van deze winkeliers konden vrijblijvend een donatie doen in deze spaarapen. Ondanks de
veelal kleine bedragen, heeft dit in 2019 toch enkele honderden euro’s opgeleverd voor het LWC.
WWAR noodsteun voor reparatie gorilla verblijven
Door een storm afgelopen voorjaar waren er bomen omgewaaid en op het gorilla binnenverblijf en
de omheining van het buitenverblijf gevallen. Hierdoor is de constructie ernstig beschadigd. De
gorilla’s konden niet meer naar het buitenverblijf. Dankzij aangevraagde noodsteun bij WWAR
(World Wide Animal Rescue) is er door hen per direct een bedrag gedoneerd van € 1.925. Met dit
bedrag is de reparatie aan het verblijf gerealiseerd en kunnen de gorilla’s sinds deze zomer weer
heerlijk naar buiten. Ontzettend veel dank WWAR!
Agrishop steun voor opknappen buitenverblijven
Om te zorgen dat de aapsoorten die in het LWC verblijven in hun buitenverblijven blijven, is er
bovenop de omheining elektrische bedrading. Door het aantal ruime buitenverblijven voor de diverse
apensoorten, betreft dit een enorme lengte aan elektrische bedrading met bijbehorende
infrastructuur. Na vele jaren, was deze toe aan vervanging. Iets waar in Kameroen niet eenvoudig
aan te komen is.
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In Nederland zijn we in contact gekomen met Agrishop. Een organisatie die gespecialiseerd is in dit
werk. Samen met hen hebben we gezocht naar de optimale oplossing voor LWC. Agrishop heeft LWC
voorzien van kundig advies en tegen de best mogelijke prijs geholpen met de materialen en het
verschepen hiervan naar het LWC in Kameroen. Ontzettend veel dan Agrishop!
Doneren van goederen
Wij krijgen ontzettend veel goederen aangeboden. Met het management van LWC wordt doorlopend
overlegd aan welke goederen er op welk moment het meeste behoefte is en wat later komt of waar
überhaupt geen behoefte aan is. Voor goederen uit deze laatste categorie zoeken we een andere
bestemming via een goed doel. Ook proberen wij de wens vanuit het LWC voor specifieke goederen
in te vullen. Hiervoor zoeken we bedrijven die bereid zijn dat te doneren.
De goederen worden door de vrijwilligers die naar het LWC gaan meegenomen. Hiermee worden
transportkosten voorkomen. Er zijn in 2019 geen kosten gemaakt voor het inzamelen van goederen
en het transport ervan naar het LWC. Goederen die in 2019 aan het LWC zijn gedoneerd zijn:
•
•
•
•
•

Medische gebruiksgoederen zoals steriele handschoenen, operatie handschoenen,
hechtmateriaal, verbandmiddelen, infuuszakken, injectienaalden, pincetten en microscopen.
Medicijnen zoals antibiotica, lokale verdoving, pijnstillers, glucosamine. Alles uiteraard voor
zover dit probleemloos is mee te nemen naar Kameroen.
Verrijking voor dieren zoals speelgoed, ballen, knuffels en dekentjes
Werkkleding voor de medewerkers zoals werkschoenen, laarzen, polo’s, jassen en regenpakken
Voor de giftshop zoals knuffels, T-shirts en posters

De goederen zijn soms gedetailleerd, soms op basis van schattingen, gewaardeerd bij LWC.
Aangezien dit voor een belangrijke mate deel uitmaakt van onze doelstelling, is dit bedrag terug te
vinden in de jaarrekening.
Bemiddeling vrijwilligerswerk en stageplaatsen
Vrijwilligers en stagiaires zijn belangrijk voor het LWC. Ze brengen kennis en enthousiasme mee. Het
werk wat ze daar doen is belangrijk voor het draaiend houden van het opvangcentrum. Maar ook de
financiële bijdrage die ze doen is belangrijk voor het project.
In 2019 hebben 10 vrijwilligers door bemiddeling vanuit World of Wildlife samen 37 weken bij het
LWC gewerkt. Heel veel enthousiaste ervaringen. En een aantal die na terugkomst aangegeven
hebben zich, via World of Wildlife, actief in te willen blijven zetten voor het LWC. Anderen plannen
alweer een volgend bezoek aan het LWC.

Niet direct steun gerichte resultaten
Website
Eind 2017 hebben wij de nieuwe website opgeleverd. Deze is in 2019 met dank aan de steun van
diverse vrijwilligers verder ingericht en met functionaliteiten uitgebreid. Het is inmiddels een
volwaardig functionerende en keurig ogende website, waar we jaren mee vooruit kunnen. Er zijn
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geen directe kosten gemaakt voor de bouw en inrichting van de website, anders dan de
onvermijdelijke hostingkosten.
Vrijwilligers
In 2019 heeft een groeiende groep mensen zich als vrijwilliger ingezet voor onze stichting. Vooral de
gesprekken met de potentiele vrijwilligers voeren is een intensieve, maar heel belangrijke taak. Zo
kunnen de verwachtingen over het vrijwilligerswerk gemanaged worden, kan een vrijwilliger zich
goed voorbereiden op de reis en kan de vrijwilliger al direct van grotere toegevoegde waarde zijn bij
het LWC.
Daarnaast is ook het inzamelen van de goederen en ervoor zorgen dat de juiste goederen met de
vrijwilligers meegaan naar het LWC een belangrijke verantwoordelijke taak.
CBF-Keurmerk
In 2019 hebben wij het CBF-keurmerk succesvol behouden. CBF is het belangrijkste keurmerk voor
goede doelen. We zijn dus trots dat we hier nu onderdeel van uitmaken.

Activiteitenplan 2020
De activiteiten voor 2020 bestaan in grote lijnen uit het voortzetten en verder uitbouwen van
hetgeen in 2019 is gestart. Vandaar een kernachtige beschrijving.
Eigen vrijwilligers
Voor intensivering van onze activiteiten zullen we hulp nodig hebben van meer vrijwilligers. We
zullen actief op zoek gaan naar gedreven en betrokken vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk en stage
Voor het bekender maken van de mogelijkheid om bij het LWC vrijwilligerswerk te doen, gaan wij
intensiever contact zoeken met websites en organisaties die gespecialiseerd zijn in bemiddeling van
vrijwilligerswerk. De kosten voor een vermelding en verwijzing is veelal beperkt en we zullen per keer
beoordelen waar we dit wel of niet de moeite waard vinden.
Inzamelen goederen
We gaan steeds gerichter bij de bron op zoek naar goederen waaraan het meeste behoefte is bij het
LWC door middel van het direct benaderen van fabrikanten, firma’s, winkels en medische instellingen
en daar het specifieke verzoek neerleggen. Dit alles vanuit het perspectief van volstrekte
vrijwilligheid.
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Gegevens Stichting World of Wildlife
Adres:

Telefoonnummer:
Website:
E-mail:
RSIN nummer:
KvK nummer:
Bestuursleden:

•
•
•

Middenbeemsterstraat 1
5045 ED Tilburg
The Netherlands
+31(0)6 - 5393 5070
www.worldofwildlife.nl
www.worldofwildlife.org
info@worldofwildlife.nl
819422836
17226086
Guido Wassink, Voorzitter
Gerben Kroes, Penningmeester
Guillermo Meerding, Secretaris

World of Wildlife is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
World of Wildlife is een door het CBF erkend goed doel
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

Missie
World of Wildlife is een stichting met als ideëel doel het bieden van financiële, materiële en
immateriële steun aan lokale projecten. Deze projecten hebben als doel het beschermen en
opvangen van dieren en het beschermen van hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast wil stichting
World of Wildlife bewustzijn creëren en /of vergroten omtrent natuur- en milieuproblematiek
alsmede het vergroten van duurzame betrokkenheid bij flora en fauna in brede zin.

Doelstelling
Alle doelen staan in het teken van het verwezenlijken van de ideële missie van de organisatie.
•
•
•

Het verwerven van geld, goederen en/of menselijke inzet om steun te geven aan lokale projecten
die zich inzetten voor het beschermen van dieren en hun natuurlijke leefomgeving.
Het creëren van duurzame betrokkenheid in de samenleving voor de bescherming van flora en
fauna in de breedste zin.
Een bemiddelende rol spelen tussen potentiele vrijwilligers en stagiaires en de wildlife
conservation projecten waar zij hun vrijwilligerswerk of stage willen vervullen.
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Jaarrekening 2019
Boekjaar van 1 januari 2019 eindigend op 31 december 2019

Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering van 24 april 2020. Namens het bestuur getekend te Tilburg op 24 april 2020:

Guido Wassink
Voorzitter

Gerben Kroes
Penningmeester

Guillermo Meerding
Secretaris

Er is een onafhankelijke kascommissie aangesteld die de staat van baten en lasten heeft
gecontroleerd en aan het bestuur verslag heeft uitgebracht over de bevindingen. Het bestuur heeft
de kascommissie alle bescheiden ter beschikking gesteld. De kascommissie is akkoord met de
opgestelde jaarrekening. De kascommissie bestaat uit:
•
•

Jan van Beelen, Naaldwijk
Elmar Keijzer, Florida USA

Balans
(Na resultaatsbestemming)
Ref.

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Banksaldo
Saldo spaarrekeningen
Effecten (aandelen, obligaties)
Kassaldo
Totaal liquide middelen

1.658
0
0
0
1.658

890
0
0
0
890

Totaal Activa

1.658

890

1.458
200
1.658

690
200
890

1.658

890

ACTIVA

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Bestemmingsfonds reserves: Limbe Wildlife Centre (hierna LWC)
Overige reserves
Totaal reserves en fondsen
Totaal Passiva

1

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties (cijfers in groen achter de stelpost) opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting op balans en staat van baten en lasten.
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Staat van Baten en Lasten
Werkelijk
2019
€
0
0
0
2.091
6.815
9.250
0
18.156
2.964
0
0
0
21.120

Werkelijk
2018
€
0
0
0
1.611
8.244
8.500
309
18.664
1.972
0
0
0
20.636

0
0
21.120

0
0
20.636

6.815
9.250
3.776
0
19.841
243
268
20.352

8.244
8.500
4.084
0
20.828
203
648
21.679

768

-1.043

0
768

0
-1.043

Bestemming saldo van baten en lasten
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project) project:
toe-/afname overige reserves
Saldo van baten en lasten/resultaat

20.609
19.841
0
768

19.953
20.828
-168
-1.043

Ratio's
- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)
- doelbestedingsratio (totaal lasten / totaal doelbesteding)
- kosten eigen fondsenwerving /baten eigen fondsenwerving
- kosten beheer & administratie/totaal lasten

97,6%
97,5%
1,2%
1,3%

96,7%
96,1%
1,0%
3,0%

BATEN
collecten
nalatenschappen
contributies
donaties en giften (financieel)
donaties en giften (waarde goederen)
Bijdrage vrijwilligers voor vrijwilligerswerk projecten
overige baten (sponsoring mede tbv kosten WoW)
totaal baten van particulieren
baten van bedrijven
baten van loterijorganisaties
subsidies van overheden
ontvangen van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

baten als tegenprestatie voor de levering van producten
Overige baten (exclusief ontvangen rente)
Totaal baten beschikbaar voor doelstelling
LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
- LWC (waarde goederen)
-LWC (Bijdrage vrijwilligers aan LWC)
-LWC (donaties financieel)
- overige bestedingen aan doelstellingen
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

1

1
2
3

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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Baten voor LWC
2019
€
0
0
0
1.841
6.815
9.250
0
17.906
2.703
0
0
0
20.609

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties (cijfers in groen achter de stelpost) opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting op balans en staat van baten en lasten.
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Toelichting
TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Besteed aan doelstellingen (Ref. 1)
Project: LWC
besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Overige projecten
besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Kosten werving (Ref 2)
Folders en banieren
Website en hostingkosten
Kosten mailing acties
Kosten fondsenwerving voor LWC

Kosten beheer en administratie (Ref. 3)
Kosten administratie
Reiskosten bestuur
Contributies
Overige kosten beheer en administratie (incl. bankkosten)

Financiële baten en lasten (Ref. 4)
Rentebaten
Rentelasten (negatief bedrag invullen)
dividend
koerswinsten
kosten beleggingen (negatief bedrag invullen)

Werkelijk
2019
€

Werkelijk
2018
€

19.151
690
19.841

19.262
1.566
20.828

0
0
0

0
0
0

0
167
0
76
243

0
173
0
30
203

0
0
0
268
268

0
0
254
393
647

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

TOELICHTING OP DE BALANS
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte
doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
World of Wildlife heeft als doel om het maximale, met streven 100%, van hetgeen geoormerkt voor
één van onze projecten doneert of schenkt, aan dat project over te maken. Een middel is om de
kosten zo laag mogelijk te houden. Maar een ander middel is dat de stichting actief sponsors zoekt
die doneren om juist de activiteiten van de stichting te ondersteunen en de noodzakelijk te maken
kosten maximaal te dekken. Bij voldoende dekking door sponsoren voor alle kosten, kan 100% van de
voor de projecten geoormerkte donaties ook daadwerkelijk aan het betreffende project worden
overgemaakt.
De stichting onderscheidt drie vormen van baten:
1. Geoormerkte donaties: deze zijn specifiek gedaan ten behoeve van een specifiek project van de
stichting.
2. Algemene donaties: de hebben geen specifiek oormerk, maar zullen door de stichting naar beste
eer en geweten aan de doelstelling worden besteed.
3. Sponsor donaties: deze donaties zijn door de donateur specifiek gegeven om de stichting te
ondersteunen bij hun werkzaamheden en activiteiten en om te waarborgen dat in ieder geval de
geoormerkte donaties zo maximaal mogelijk tegoed vallen aan de projecten.
GRONDSLAGEN
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Richtlijn Jaarverslag
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.

10

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen – Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de
gever een bestemming aan de middelen gegeven.
GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn.
Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.
Baten
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt
de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord
als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bezoldiging bestuursleden en werknemers
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor
gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor
projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen en dat was nul in 2018. World of Wildlife heeft
geen werknemers in dienst. De voorzitter heeft vanwege zijn inspanningen voor de stichting recht op de door
de belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding, maar heeft dit aan de stichting gedoneerd.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming
goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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