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Wel namen in 2019 de inkomsten uit 
nalatenschappen en partnerschappen toe. 
De publiekscampagnes en de zogenoemde 
Direct Response Television (DRTV) waren 
succesvol en bieden zeker perspectief voor 
de komende jaren. 
De naambekendheid nam wederom toe, zij 
het niet zo substantieel als in 2018. World 
Animal Protection Nederland scoort door 
een voortdurende berichtenstroom nog 
steeds bijzonder goed op Facebook. Eind 
2019 telden we 215.608 volgers. Via de 
campagnes ‘Dieren in het wild’ en ‘Dieren in 
de veehouderij’ kwamen we 292 keer in de 
media. 
Grootschalige verbetering van het lot van 
dieren is een immense taak. Maar niet minder 
urgent dan het redden van het klimaat. De 
nieuwe mondiale strategie gaat de komende 
jaren veel van de organisatie vergen. De 
ambities zijn hoog, maar de obstakels ook. 
De Raad, directie en medewerkers zijn 
zeer gemotiveerd om vanuit Nederland 
een belangrijke bijdrage te leveren aan 
diepgaande veranderingen in de wijze 
waarop de mensheid met dieren omgaat. 
Met uw financiële en morele steun zal dat 
zeker lukken. 

Bob van den Bos

Voorzitter Raad van Toezicht
4 juni 2020

worden ingezet op systeemverandering in 
de hele voedselketen. Deze onderneming 
vergt een grote inspanning, denkkracht, 
doorzettingsvermogen, tijd en … geld. Ook 
zal meer dan ooit samenwerking met andere 
organisaties noodzakelijk zijn. 
Het afgelopen jaar heeft World Animal 
Protection Nederland zich vooral gericht op 
een beter leven voor kippen en varkens. Een 
belangrijk speerpunt is de bewustzijns- en 
beleidsverandering van de financiële sector. 
Het is niet makkelijk om banken, verzekeraars 
en pensioenfondsen diervriendelijker te laten 
beleggen, maar voor zover het lukt heeft dat 
enorme, positieve gevolgen. 
Ook werd dit jaar met succes grootschalige 
hulp geboden aan honden in Afrika, onder 
meer door vaccinatieprogramma’s. Verder zijn 
acties gevoerd om het houden van exotische 
dieren als huisdieren te ontmoedigen, 
wrede attracties met wilde dieren stop te 
zetten en deze te doen verwijderen uit het 
vakantieaanbod. En World Animal Protection 
heeft ook in 2019 weer talloze dieren gered 
bij natuurrampen. 
We werkten enthousiast mee aan het 
Europese burgerinitiatief ‘Stop de kooien’, 
met als doel een einde te maken aan 
kooihuisvesting in de Europese bio-industrie. 
Ook leverden we wederom de voorzitter van 
de zogenoemde Dierencoalitie, waarin de 
lidorganisaties samenwerken om de politieke 
besluitvorming in Den Haag te beïnvloeden. 
Gezien de concurrentie op de goede 
doelenmarkt wordt het elk jaar moeilijker 
om nieuwe ‘structurele’ donateurs te werven. 

is onmiskenbaar. Onze missie om wereldwijd 
dierenwelzijn te verbeteren heeft een bredere 
maatschappelijke context gekregen. Dat 
brengt nieuwe kansen met zich mee om nog 
meer mensen te mobiliseren voor ons doel.
Onze organisatie bereidt al enige tijd een 
nieuwe strategie voor na 2020 voor. Gezien 
de ernst en omvang van de mondiale 
misstanden rondom dierenwelzijn zal 

2019 lijkt, terwijl ik dit voorwoord schrijf, 
alweer zo lang geleden. Er is inmiddels veel 
gebeurd, zoals de COVID-19-crisis. Gelukkig 
heeft deze coronapandemie ook geleid 
tot reflectie op onze manier van leven. Hoe 
gaan we om met elkaar en met de aarde. 
En vooral ook: hoe is onze relatie met de 
natuur en de dieren. Het verband tussen 
dierenwelzijn, volksgezondheid en economie 
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World Animal Protection in 2019

557.177 dierenvrienden 
kwamen in Nederland in actie 
om samen met ons dierenleed 
te bestrijden

Ruim 113.000 dierenvrien-
den in Nederland steunden 
ons financieel

Wereldwijd richtten 
we ons op: 

Dieren in de veehouderij
We beschermden meer dan 2 
miljoen varkens van pijnlijk 
tandenknippen door ons werk 
met CP Foods in Thailand. 
Door Brazil Foods (BRF) te 
overtuigen om kippen in betere 

condities te laten opgroeien, verbeterden we 
de levens van ongeveer 32 miljoen van 
deze dieren. 

Dieren in gemeenschappen
We kregen de Afrikaanse Unie 
zo ver om de levens van 100 
miljoen honden te bescher-
men tegen hondsdolheid. 

World Animal Protection heeft een internationaal hoofdkantoor 
in Londen en veertien World Animal Protection-kantoren.

186.626

2.026.342

731.226

1.257.732

1.213.856

Internationaal werk

Nationale programma’s

Voorlichting & Bewustwording

Wervingskosten Nederland

Beheer en administratie
Nederland

    Het geld dat mensen 
ons geven, besteden
we zo veel en zo snel 

mogelijk aan de
verbetering van het leven

van dieren

100.000
dierenvrienden in Nederland 
steunden ons financieel 

200.000 dierenvrienden
kwamen in Nederland in 
actie om met ons dierenleed 
te bestrijden

Wereldwijd richtten we ons op: 
DIEREN IN DE VEEHOUDERIJ

DIEREN IN GEMEENSCHAPPEN

DIEREN IN NOODSITUATIES

 

Mede door ons toedoen stappen Noord-
Amerikaanse bedrijven zoals Burger King per 
2024 van de plofkip af.

In China werkten we aan een succesvolle pilot 
om zeugen in groepen te huisvesten in plaats 
van individueel in kooien.

Het Afrikaanse dierenwelzijnsplatform is een 
feit. Daarmee komt het diervriendelijk bestrij-
den van hondsdolheid op een hoger plan. 

Bijna 85.000 honden kregen een
vaccinatie dankzij onze pilotprojecten. 

Wereldwijd kwamen bijna 100.000
mensen in actie tegen het maken van selfies 
met wilde dieren. 

Met de bevrijding van de laatste twee 
dansberen in Nepal is in dat land een einde 
gekomen aan die wrede vorm van vermaak. 

DIEREN IN HET WILD

We gaven noodhulp aan bijna 

1 MILJOEN dieren in 2017.

... dit is slechts een greep uit de successen die we in 2017 behaalden. 
Join the movement, zodat we ook in 2018 dierenleed groots aan 
kunnen pakken. kijk op www.worldanimalprotection.nl en doe mee!

We ontvingen
€ 5,6 miljoen 

Bijna 4 miljoen daarvan 
besteedden we aan onze doelstelling.

International had in 2017 in totaal € 55,7 miljoen 
te besteden.

Op 31 december 2017 hadden 
we 224.757 volgers op Facebook.

World Animal Protection in 2017
World Animal Protection heeft een internationaal hoofdkantoor 
in Londen en veertien World Animal Protection-kantoren.
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Mede door ons toedoen stappen Noord-
Amerikaanse bedrijven zoals Burger King per 
2024 van de plofkip af.

In China werkten we aan een succesvolle pilot 
om zeugen in groepen te huisvesten in plaats 
van individueel in kooien.

Het Afrikaanse dierenwelzijnsplatform is een 
feit. Daarmee komt het diervriendelijk bestrij-
den van hondsdolheid op een hoger plan. 

Bijna 85.000 honden kregen een
vaccinatie dankzij onze pilotprojecten. 

Wereldwijd kwamen bijna 100.000
mensen in actie tegen het maken van selfies 
met wilde dieren. 

Met de bevrijding van de laatste twee 
dansberen in Nepal is in dat land een einde 
gekomen aan die wrede vorm van vermaak. 

DIEREN IN HET WILD

We gaven noodhulp aan bijna 

1 MILJOEN dieren in 2017.

... dit is slechts een greep uit de successen die we in 2017 behaalden. 
Join the movement, zodat we ook in 2018 dierenleed groots aan 
kunnen pakken. kijk op www.worldanimalprotection.nl en doe mee!

We ontvingen
€ 5,6 miljoen 

Bijna 4 miljoen daarvan 
besteedden we aan onze doelstelling.

International had in 2017 in totaal € 55,7 miljoen 
te besteden.

Op 31 december 2017 hadden 
we 224.757 volgers op Facebook.

World Animal Protection in 2017

Dieren in het wild
We onthulden het leed van 
meer dan 3.000 dolfijnen 
in de entertainmentindustrie 
met onze ‘Fooled by a Smile’ 

campagne. We maakten een verschil in de 
levens van 18 beren die werden misbruikt 
voor entertainment door ze een veilig thuis 
te bieden bij opvangplekken in Pakistan 
en Roemenië. We inspireerden meer dan 
614.000 mensen wereldwijd om mee te 
doen aan onze campagne ‘Wildlife – Not 
Entertainers’. 
En we overtuigden 31 reisorganisaties om 
zich te committeren aan het uitfaseren van 
wrede attracties met wilde dieren. 17 andere 
beloofden olifant-vriendelijk te worden.

 

Dieren in rampsituaties
We redden meer dan 
370.000 dieren uit ramp-
situaties bij 10 rampen in 7 
landen. 

World Animal 
Protection heeft 
een internationaal 
hoofdkantoor in 
Londen en veertien 
kantoren wereldwijd. 
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We ontvingen € 5,8 miljoen.
Bijna 4,2 miljoen daarvan besteedden we 
aan onze doelstelling.

Het geld dat mensen 
ons geven, besteden we 

zo veel en zo snel mogelijk 
aan de verbetering van 

het leven van dieren

Eind 2019 hadden we 215.608 volgers op 
Facebook en 10.000 volgers op Instagram.

… dit is slechts een greep uit de successen 
die we in 2019 behaalden. 
Join the movement, zodat we ook in 2020 
dierenleed groots aan kunnen pakken. 
Kijk op worldanimalprotection.nl en doe 
mee!

Wereldwijd besteedden we 56  
miljoen euro om dieren te beschermen. 

€ 702.220 

€ 1.298.842 

€ 1.882.453 

€ 1.653.130 

€ 232.976 

  Besteed in buitenland
  Voorlichting & Bewustwording
  Wervingskosten Nederland
  Nationale programma’s
  Beheer en administratiekosten

http://worldanimalprotection.nl
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Wat we in 2020 
bereikt willen 
hebben voor dieren 
in de vee-industrie

We hebben een hoge ambitie vastgelegd in 
onze internationale strategie 2015-2020 als 
het gaat om het verbeteren van levens van 
dieren in de wereldwijde vee-industrie. We 
streven naar een beter leven voor minstens 
tien miljard vleeskippen en tien procent van 
alle varkens in de wereldwijde varkensindus-
trie. Om dat te bereiken willen we eind 2020 
de toezegging hebben van een aantal grote 
bedrijven dat zij de levensstandaarden van 
hun vleeskippen en varkens verhogen.

Wat is het 
probleem? 

Overal ter wereld zitten dieren in de vee-in-
dustrie met grote aantallen opeengepakt. Dat 
geldt het meest voor varkens en kippen. Ze 
leven vaak zonder daglicht en in de ammo-
niakstank. Gebrek aan ruimte en een kale, 
prikkelarme omgeving beperkt de dieren ern-
stig in hun natuurlijke gedrag. Frustratie, stress 
en verveling liggen op de loer. Bovendien zijn 
de dieren zo doorgefokt dat ze een groot risi-
co lopen op allerlei gezondheidsproblemen. 

Het aantal dieren dat jaarlijks te maken heeft 
met deze omstandigheden is astronomisch: 
het gaat om meer dan zeventig miljard dieren. 
En dat aantal loopt nog steeds op.

Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan? 

World Animal Protection voert campagne met 
als doel grote bedrijven te bewegen hogere 
dierenwelzijnsstandaarden in hun toeleve-
ringsketen te waarborgen, oftewel te eisen 
van hun leveranciers dat ze beter voor hun 
dieren zorgen. 
Voor de vleeskippen richten we ons daarbij 
met name op grote fastfoodketens, zoals KFC, 
McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza 
en Nando’s. We willen dat ze geen plofkip 

Dieren in de 
vee-industrie
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meer op het menu zetten, maar welzijnsnor-
men gaan hanteren zoals die al wel door Ne-
derlandse supermarkten zijn ingevoerd. Voor 
de varkens richten we ons op producenten en 
multinationale supermarkten. Bovendien spre-
ken we financiële instellingen, zoals banken 
en pensioenfondsen, aan op hun investerin-
gen in de wereldwijde vleesindustrie. 

Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2019? 

Onze internationale 
campagne ‘Change for 
Chickens’
Wat wilden we? 
In 2019 was ons doel toezeggingen te 
krijgen van bedrijven die voor een beter leven 
van 62,3 miljoen kippen zouden zorgen. 
Om die bedrijven te overtuigen wilden we 
216.000 mensen in actie laten komen.

Wat deden we? 
We lanceerden ‘The Pecking Order’, een 
rapport met ranglijst waarin we fastfoodbe-
drijven op het gebied van kippenwelzijn met 
elkaar vergelijken. Dit vormde een goede 
aanleiding om het probleem in de media voor 

het voetlicht te brengen en vooral ook om met 
de bedrijven in gesprek te gaan. Dat deden 
we met de fastfoodbedrijven zelf en met grote 
producenten, zoals Brasil Foods (BRF) en het 
Amerikaanse Tyson Foods. Wat daarbij hielp 
was onze publicatie van een wetenschappe-
lijk studie (uitgevoerd door Wageningen Uni-
versiteit) die duidelijk maakt dat de welzijns-
verbeteringen voor kippen die we bepleiten 
kostenefficiënt en realistisch zijn. We voerden 
ook actie die gericht was op fastfoodketen 
Nando’s in het Verenigd Koninkrijk.

Wat ging er goed?
Wat supergoed ging was dat KFC toezegde 
in acht Europese landen – waaronder Neder-
land – van de plofkip af te stappen!

Wat lukte er nog niet?
Behalve van KFC kregen we (nog) geen 
toezeggingen van fastfoodketens. Met name 
van Nando’s valt dat tegen, omdat deze 
fastfoodketen het imago van ‘verantwoord 
ondernemen’ hoog probeert te houden. En 
hoewel Brasil Foods verbeteringen heeft door-
gevoerd, voldoen ze (nog) niet aan al onze 
verbetervoorstellen. Verder haalden we ons 
doel om 216.000 mensen te mobiliseren niet: 
we bleven steken op de helft van dat aantal. 

Welke veranderingen brachten we te-
weeg?
We brachten een belangrijke beleidswij-
ziging teweeg bij de grote fastfoodketen 
KFC, wat veel invloed gaat hebben. Meer 
in het algemeen slaagden we erin het thema 
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welzijn van vleeskippen hoger bij bedrijven 
op de agenda te krijgen en er bij het publiek 
meer bewustzijn over te creëren. 

En welke impact heeft dit of zal dit heb-
ben? 
Het besluit van KFC zal in de toekomst per 
jaar een beter leven betekenen voor 72 
miljoen kippen. De verbeteringen die Brasil 
Foods afgelopen jaar doorvoerde komen ten 
goede aan zo’n 30 miljoen kippen. Daarmee 
overtroffen we onze doelstelling voor 2019.   

Onze internationale 
campagne Raise Pigs Right
Wat wilden we? 
Ons doel was om 7,2 miljoen varkens een 
beter leven te geven. Bovendien wilden we 
ervoor zorgen dat het Europese burgerini-
tiatief Stop de kooien genoeg (geldige) 
handtekeningen zou opleveren om door de 
Europese Commissie geaccepteerd te wor-
den (zie volgende pagina). Met dit initiatief 
en andere acties wilden we wereldwijd in 
totaal 200.000 mensen mobiliseren om met 
ons mee te doen. 

Wat deden we? 
We voerden actie, gingen met bedrijven in 
gesprek en organiseerden een symposium in 
São Paulo voor het Zuid-Amerikaanse bedrijfs-
leven.

Wat ging er goed?
We overtroffen onze doelstelling voor het 
verbeteren van varkenslevens met name 
dankzij goede vorderingen op het gebied 
van varkenswelzijn bij de Charoen Pokphand 
Group in China. We sloten een samenwer-
kingsovereenkomst voor een pilot op een van 
hun nieuwe bedrijven in China. Ook zegde 
het bedrijf dierenwelzijnsmaatregelen toe op 
andere productielocaties. 

Wat lukte er nog niet?
We hadden gehoopt in 2019 al een toezeg-
ging te krijgen van Carrefour Brazilië, maar 
die was iets vertraagd en kwam begin 2020.

Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
Een aantal grote bedrijven verbeterde hun be-
leid, wat een grootschalig effect zal hebben 
op het welzijn van varkens in de vee-industrie. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
De samenwerkingsovereenkomst met Charoen 
Pokphand Group in China heeft direct 
een positief effect op het leven van 6.000 
moedervarkens. De overige maatregelen die 
het bedrijf heeft toegezegd te treffen, zullen 
ten goede komen aan ongeveer 10 miljoen 
dieren per jaar. 

roibu for iStock
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Onze Nederlandse 
campagne gericht op de 
financiële sector

Wat wilden we?
Ons doel was in 2019 de Nederlandse 
financiële sector diervriendelijker maken. We 
willen dat banken, verzekeraars en pensioen-
fondsen hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheid nemen door hun invloed aan te 
wenden bij bedrijven die dierenproducten 
produceren of verkopen. Ons concrete doel 
was vooruitgang op dit gebied bij minstens 
drie financiële instellingen. Bovendien wilden 
we dat de verzekeraars binnen het IMVB-con-
venant een beleidskader dierenwelzijn zou-
den aannemen. Voor dit onderwerp wilden 
we 25.000 mensen mobiliseren. 

Wat deden we? 
We voerden gesprekken met een reeks 
banken, verzekeraars, pensioenfondsen en 
zogeheten ‘data providers’. We waren actief 
binnen het IMVB-convenant van de verzeke-
raars en de pensioensector en organiseerden 
een masterclass voor investeerders samen met 
de Vereniging van Beleggers voor Duurzame 
Ontwikkeling (VBDO). We lanceerden met 
andere NGO’s de Eerlijk Pensioenwijzer, 
voerden onderzoek uit, brachten het onder-
werp in de media en informeerden consumen-
ten. Bovendien lanceerden we samen met 

Humane Society International en Compassion 
in World Farming een wereldwijd platform 
voor financiële instellingen op het vlak van 
dierenwelzijn, het FARMS-initiatief, wat staat 
voor ‘Farm Animal Welfare Responsable 
Minimum Standards’. 

In 2019 heeft World Animal Protection 
het onafhankelijke bureau I&O Research 
onderzoek laten uitvoeren naar de opvat-
tingen over dierenwelzijn onder pensioen-
deelnemers.  
Uit dit onderzoek onder 1619 deelnemers 
blijkt dat 83 procent niet wil dat er wordt 
belegd in bedrijven (in de vee-industrie) 
die gebruikmaken van plofkippen of 
kooivarkens. Meer dan de helft van de 
pensioendeelnemers blijkt bereid ‘zeker’ of 
‘waarschijnlijk’ tien euro per maand in te 
leveren voor een beter dierenwelzijn. Dat 
is een groter percentage dan het percen-
tage pensioendeelnemers dat bereid is 
geld in te leveren voor andere belangrijke 
onderwerpen, zoals het niet investeren in 
tabak of fossiele brandstoffen. 

Wat ging er goed?
We wisten het onderwerp dierenwelzijn een 
stuk hoger op de agenda van Nederlandse 
beleggers te krijgen. Het onderzoek naar het 
beleid van pensioenfondsen en de financiële 
relaties van pensioenfondsen en banken met 

Stop de kooien
Net als in 2018, zette World Animal Protection zich in 2019 in voor het Europese burge-
rinitiatief ‘Stop de kooien’ (‘End the Cage Age’). Het doel is een einde te maken aan 
kooihuisvesting van dieren in de Europese vee-industrie. We haalden handtekeningen 
op in diverse Europese landen, waaronder Nederland.  
We wilden 25.000 mensen mobiliseren om hun handtekening te zetten. Om aandacht 
te vragen voor deze actie lieten we de sculptuur ‘Ode aan het varken’ van kunstenares 
Jantien Mook diverse steden aandoen en zonden we tv-spotjes uit om mensen op te 
roepen mee te doen. Daarmee droegen we bij aan de opgave om dierenwelzijn hoger 
op de agenda van de Europese Unie te krijgen, een belangrijke eerste stap voor het 
terugdringen van het gebruik van kooien in de Europese vee-industrie.
De 25.000 haalden we nét niet: we kwamen tot 22.000. In totaal kreeg het Europese 
burgerinitiatief maar liefst 1,6 miljoen handtekeningen, ruim meer dan de benodigde 
miljoen. 
Mocht het Europese burgerinitiatief zijn doel bereiken, dan zal dit 360 miljoen dieren 
helpen. Daarvoor is echter nog een lange weg te gaan.

Ode aan
het varken
10 december tot 7 januari 
Uniek kunstwerk van Jantien Mook van 10 december tot 7 januari in 
Den Haag. Ter ere van het varken. Dit dier en miljoenen andere dieren 
leven in de Europese vee-industrie nog altijd in kooien. Dat kan en moet anders! 
Teken het Burgerinitiatief tegen het houden van dieren in kooien. 
Scan de QR-code of ga naar     worldanimalprotection.nl  

  

Ga naar 
de website en 

ontdek waar het 
varken staat.
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bedrijven die grote dierenwelzijnsrisico’s 
lopen en het onderzoek naar de opvattin-
gen van pensioenfondsdeelnemers boden 
daarvoor een stevige basis. Ook dankzij 
de media-aandacht en Kamervragen die dit 
genereerde. Verder kunnen we met trots terug-
kijken op de lancering van het FARMS-initi-
atief: de Verenigde Naties erkent dit in hun 
nieuwe ‘Principles for Responsible Banking’ 
als dé belangrijke bron op het vlak van 
consumentenzorgen over dierenwelzijn. 

Wat lukte er nog niet?
Van een aantal financiële instellingen hadden 
we beter beleid verwacht, met name van 
ING en ABN Amro. Dat kwam niet. En hoe-
wel we flink gevorderd zijn met het beleidska-
der dierenwelzijn voor de verzekeringssector, 
is die nog niet goedgekeurd en gepubliceerd. 
We verwachten dat dit in het voorjaar van 
2020 alsnog zal gebeuren. Ook haalden 
we bij lange na niet de 25.000 mensen die 
we mee wilden laten doen. De oorzaak 
daarvan was dat we besloten de pensioen-
fondsen eerst de tijd te geven om aandacht te 

schenken aan dierenwelzijn voor we mensen 
gingen oproepen om dit bij hun pensioen-
fonds aan te kaarten. 

Welke veranderingen brachten we te-
weeg?
Een aantal financiële instellingen heeft stapjes 
gezet op dierenwelzijnsvlak. Verzekeraar 
Aegon en pensioenfonds PMT kwamen met 
kleine beleidsverbeteringen, andere pensi-
oenfondsen begonnen met het raadplegen 
van hun deelnemers over hoe belangrijk zij 
dierenwelzijn vinden. Atradius Dutch State 
Business, de exportkredietverzekeraar van de 
overheid, kondigde aan met een beleidsbrief 
dierenwelzijn te komen. Wij hebben daaraan 
bijgedragen. Mede naar aanleiding van ons 
werk in 2018 is Rabobank actief gesprekken 
gaan voeren met een grote vleesproducent 
om dierenwelzijnsverbeteringen aan te 
moedigen. Meer in het algemeen hebben we 
bewerkstelligd dat financiële instellingen zich 
beter realiseren dat ze iets met dierenwelzijn 
moeten doen – en in sommige gevallen ook 
hoe ze een verschil kunnen maken. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben?
Bedrijven zullen in toenemende mate door 
hun bank of beleggers worden gevraagd 
maatregelen te nemen om dierenwelzijn te 
verbeteren. Doen ze dat niet, dan kunnen ze 
problemen krijgen met financiering en inves-
teerders. Dat is een belangrijke stimulans voor 
bedrijven om miljarden kippen en varkens een 
beter leven te gunnen.  

Wat zijn de plannen 
voor 2020?

De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk 
dat de huidige manier van vleesproductie on-
houdbaar is. Internationaal gaan we daarom 
samen met onze supporters door met het in 

beweging proberen te krijgen van supermark-
ten, fastfoodrestaurants en producenten om 
te komen tot een duurzamer, diervriendelij-
ker voedselsysteem. Op het niveau van de 
Europese Unie zetten we ons er, samen met 
andere organisaties en supporters, voor in dat 
het Europese burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ 
daadwerkelijk wordt omgezet in betere 
wetgeving. 
In Nederland blijven we ons richten op de 
financiële sector. Het is onacceptabel dat 
banken, verzekeraars en pensioenfondsen 
het geld van Nederlandse burgers gebruiken 
om wereldwijd een vleesindustrie in stand te 
houden met zulke grote negatieve effecten 
op mens, dier en planeet. We blijven onze 
supporters hierover informeren en hopen zo 
meer en meer mensen te vertegenwoordigen 
en onze stemmen luider te laten horen. We 
gaan dit werk ook naar een internationaal 
niveau tillen. 

Via hun beleggingen kunnen pensioenfondsen invloed uitoefenen 

op bedrijven, waaronder bedrijven in de vee-industrie. Als 

pensioenfondsen eisen gaan stellen aan dierenwelzijn, kunnen 

ze het leven van miljarden kippen, varkens en koeien verbeteren. 

World Animal Protection gelooft in deze aanpak, en brengt 

het belang van dierenwelzijn actief onder de aandacht bij 

pensioenfondsen.

Nienke van der Veen, programmanager vee-industrie en financiële sector

foto: Valerie Kuypers
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dood, vergiftigen ze, slaan ze de kop in of 
elektrocuteren ze. Het massale afmaken van 
honden helpt echter niet bij het bestrijden 
van hondsdolheid. Het is een wereldwijd 
probleem, dat met name acuut is in Afrika en 
Azië. 

Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan?

World Animal Protection promoot bij overhe-
den het diervriendelijk omgaan met honden-
populaties. In het geval van hondsdolheid 
betekent dit dat we georganiseerd vaccineren 
van honden bevorderen. Als zeventig procent 
van een hondenpopulatie is ingeënt, dooft 

Dieren in 
gemeenschappen 

Wat we in 2020 
bereikt willen 
hebben voor dieren 
in gemeenschappen

In de internationale vijfjarenstrategie (2015-
2020) staat het doel om 25 landen te overtui-
gen om op diervriendelijke wijze om te gaan 
met hun hondenpopulaties, zodat er een 
einde komt aan het wreed en massaal doden 
van honden.

Wat is het 
probleem? 

Veel mensen houden van honden. Honden 
kunnen echter ook als een last worden erva-
ren, zeker in gebieden waar ze vrijelijk rond-
struinen en waar hondsdolheid heerst. Jaarlijks 
sterven naar schatting 59.000 mensen aan 
hondsdolheid. In 99 procent van die gevallen 
zijn mensen door honden geïnfecteerd. Uit 
angst voor de ziekte kiezen lokale autoriteiten 
helaas vaak voor methoden die wreed zijn en 
meestal niet effectief: ze schieten de honden 

foto: Noelly Castro
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de ziekte uit. Dit is een bewezen effectieve, 
diervriendelijke en op termijn ook economisch 
voordelige oplossing. We maken meteen van 
de gelegenheid gebruik om andere aspecten 
van het diervriendelijk omgaan met honden-
populaties te promoten, zoals steriliseren, 
educatie voor kinderen over honden en 
hondenbeten en medische zorg.

Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2019?

Onze internationale 
hondencampagne Better 
Life for Dogs
Wat wilden we?
Ons doel was in 2019 directe hulp te (laten) 
bieden aan 60.000 honden en op termijn in-
direct het lot te verbeteren van naar schatting 
750.000 honden. Daarvoor wilden we in 
totaal 76.000 mensen mobiliseren. We vroe-
gen hen of zij overheden wilden stimuleren 
om te kiezen voor effectieve, diervriendelijke 
oplossingen bij het bestrijden van hondsdol-
heid. 

Wat deden we?
Tienduizenden honden in Kenia, Sierra Leone, 
Ghana en India kregen dankzij onze inzet 
vaccinaties. We lobbyden bij de Afrikaanse 
Unie om diervriendelijke oplossingen op 
te nemen in hun strategie om per 2030 
hondsdolheid als dodelijke ziekte uitgeroeid 
te hebben. En we hielpen individuele landen 
met hun nationale beleid. Daarvoor organi-
seerden we onder meer workshops met het 
Pan-African Rabies Control Network en de 
Wereldgezondheidsorganisatie. In China en 

Thailand trainden we studenten diergenees-
kunde en vrijwilligers. In Latijns-Amerika orga-
niseerden we een verkiezing voor de meest 
hondvriendelijke stad. Verder vernieuwden 
we onze samenwerkingsovereenkomst met de 
World Small Animal Veterinary Association 
(WSAVA) om dierenartsen wereldwijd te 
stimuleren en te mobiliseren zich in te zetten 
voor een harmonieuze relatie tussen mensen 
en honden.
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Wat ging er goed?
We overtroffen onze doelstellingen, zowel 
wat betreft het direct vaccineren van honden 
als het aantal landen dat koos voor hond-
vriendelijke oplossingen in hun nationale 
beleid. We boekten met name groot succes 
bij de Afrikaanse Unie. In Thailand woonde 
koninklijke hoogheid prinses Chulabhorn 
Mahidol de openingsceremonie bij van ons 
evenement in het kader van wereldhondsdol-
heiddag. Bovendien was de verkiezing van 

meest hondvriendelijke stad in Latijns-Amerika 
een groot succes. De Colombiaanse hoofd-
stad Bogota kwam als winnaar uit de bus.  

Wat lukte er nog niet?
In Kenia is het vaccinatieprogramma nog niet 
landelijk uitgerold. De hoop was dat dit wel 
gebeurd zou zijn.

Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
Het belangrijkste resultaat dat we boekten 
was de opname van het doel om te komen 
tot diervriendelijk hondenmanagement per 
2025 in de diergezondheidsstrategie van 
de Afrikaanse Unie. Dit betekent dat alle 54 
Afrikaanse landen nationaal beleid moeten 

De gezondheid en het welzijn van mensen en dieren zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bestrijding van 

hondsdolheid door honden tegen deze verschrikkelijke ziekte 

te vaccineren, is daar bij uitstek een voorbeeld van. Dankzij 

het werk van World Animal Protection zien steeds meer 

overheden in dat het vaccineren en diervriendelijk reguleren van 

hondenpopulaties noodzakelijk is om hondsdolheid de wereld uit 

te helpen. 

Dirk-Jan Verdonk, algemeen directeur 

vaststellen om hondsdolheid te bestrijden. 
Een aantal landen – Mali, Gabon en Benin 
– hebben dit, met onze hulp, al gedaan. In 
Latijns-Amerika, Thailand en China slaag-
den we erin het belang van diervriendelijke 
oplossingen op de agenda te krijgen bij 
beleidsmakers en (aankomende) veterinaire 
professionals. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
De impact van de opname van diervriende-
lijke oplossingen in de diergezondheidsstra-
tegie van de Afrikaanse Unie kan op termijn 
enorm zijn: 100 miljoen dieren kunnen erbij 
gebaat zijn. Daarnaast vaccineerden we 
71.000 honden in 2019.
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Wat zijn de plannen 
voor 2020? 

Voor zover de coronacrisis het toelaat, willen 
we in 2020 op de ingeslagen weg door-
gaan in Afrika, Latijns-Amerika, Thailand en 
China. Bovendien willen we de mogelijkheid 
onderzoeken om op internationaal niveau 
te komen tot een actiegerichte coalitie, 
die de implementatie van diervriendelijke 
oplossingen voortstuwt. COVID-19 noopt 
ons bovendien om aandacht te vragen voor 
de verzorging van huisdieren en mythes te 
ontzenuwen over de rol van huisdieren bij de 
verspreiding van het virus.
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Wat we in 2020 
bereikt willen 
hebben voor dieren 
in het wild

In 2020 willen we ten minste 100.000 
wilde dieren hebben gered. Ons doel is het 
voorkomen van de handel in wilde dieren en 
hun gebruik voor vermaak. Ook willen we 
voorkomen dat wilde dieren worden gehou-
den als huisdier of worden gebruikt voor de 
productie van luxeproducten en traditionele 
‘medicijnen’. Daarnaast is het onze ambitie 
om een miljoen zeedieren te hebben gered 
van verstrikking in spookvistuig.

Wat is het 
probleem? 

Enorme aantallen wilde dieren zijn het 
slachtoffer van exploitatie en handel. Zo 
worden ruim 550.000 wilde dieren dagelijks 
mishandeld voor gebruik in het toerisme. Dit 
wordt aangewakkerd door de groeiende 
vraag naar (toeristisch) entertainment met 
wilde dieren. Ook de toenemende behoefte 
aan exotische huisdieren, luxeproducten en 
traditionele ‘medicijnen’ die worden gemaakt 
van wilde dieren vormen een grote bedrei-
ging voor het welzijn van wilde dieren. 

De dieren worden uit het wild geroofd of in 
gevangenschap geboren, mishandeld en 
onder slechte omstandigheden gehouden. Ze 
horen in het wild en gedijen niet in gevangen-
schap.

In de zee is vistuig de meest dodelijke vorm 
van plasticvervuiling. Honderdduizenden wal-
vissen, dolfijnen, zeeschildpadden en vogels 
raken jaarlijks verstrikt in verloren vistuig. De 
dieren raken uitgeput, verwond en verdrinken. 

Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan? 

We beschermen wilde dieren op meerdere 
manieren. We voeren campagnes die gericht 
zijn op bewustwording en laten onderzoek 
doen naar misstanden in de exotische 
huisdierhandel. Maar we zetten ook druk 
op bedrijven, overheden en organisaties, 

Dieren in het wild 
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zoals luchtvaartmaatschappijen en sociale 
media-bedrijven, om ervoor te zorgen dat 
wilde dieren in het wild blijven. Samen met 
reisorganisaties verminderen we de vraag 
naar, en het aanbod van, wrede attracties 
met wilde dieren. Bovendien informeren we 
toeristen over het leed achter dit ‘vermaak’. 
Met de toerismesector zoeken we naar duur-
zame oplossingen voor wilde dieren die nog 
in gevangenschap leven.

We werken samen met lokale partners om 
een einde te maken aan de berengalindus-
trie, waarin beren onder gruwelijke omstan-
digheden worden gehouden voor hun gal 
dat gebruikt wordt voor ‘medicijnen’. We 
voeren campagne, promoten alternatieven en 
voorkomen dat nieuwe beren in de industrie 
belanden.

Om het probleem met het spookvistuig aan te 
pakken, werken we aan het verminderen, het 
recyclen en verwijderen van spookvistuig en 
aan het redden van verstrikte dieren. Dit doen 
we samen met de visserijsector, overheden en 
maatschappelijke organisaties.

Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2019?

Onze internationale 
campagne voor wilde 
dieren 
Wat wilden we? 
Ons doel was vraag en aanbod van wrede 
attracties met wilde dieren en exotisch 
huisdierenbezit te verkleinen door intensieve 
samenwerking met organisaties. We wilden 
bovendien het bewustzijn van het publiek 
vergroten en de problemen zichtbaar maken. 
Daarbij gingen we door op de ingeslagen 
weg. 

Wat deden we? 
We startten de internationale, gezamenlijke 
campagne Wildlife - Not Pets. We riepen 
samen met supporters Turkish Airlines op om 
te stoppen met het transport van vogels uit de 
Democratische Republiek Congo. Dit bedrijf is 
namelijk een belangrijke schakel in de illegale 
handel in grijze roodstaartpapegaaien. 

We lobbyden samen met andere dierenbe-
schermingsorganisaties voor extra bescher-
ming van twee bedreigde ottersoorten en 

de sterschildpad, die enorm te lijden hebben 
onder de wrede handel in exotische huisdie-
ren. 

In 2015 en 2016 besteedden we al aan-
dacht aan het leed van dolfijnen in dolfinaria. 
In 2019 startten we wederom een campagne 
tegen het gebruik van deze intelligente dieren 
voor shows en ander vermaak. We trokken 
hierin op met de reisbranche en beïnvloedden 
vraag en aanbod van dolfinaria. Ook hebben 
we het aanbod van (kortings)kaarten door 
Nederlandse bedrijven aan de kaak gesteld.

Samen met enkele van de grootste internati-
onale reisorganisaties zijn we opnieuw een 
ambitieus transitieproject gestart in Thailand. 

Eco Tourism Koh Lanta, een bestaand olifan-
tenkamp, heropende in november 2019 haar 
deuren als olifantvriendelijke attractie. Het 
project speelt in op de steeds groter worden-
de vraag naar diervriendelijk toerisme en stelt 
een voorbeeld voor andere kampen.

De toeristen zelf bereikten we door hen – op 
het moment dat ze in de buurt van een park 
kwamen waar wilde dieren worden gebruikt 
voor entertainment – via social media te 
informeren over het dierenleed dat hierachter 
schuilt gaat (zogenaamde geo-targeting). Zo 
hoopten we toeristen wereldwijd te weerhou-
den van een bezoek aan deze attracties.

We publiceerden een rapport ‘Ghosts 

https://www.worldanimalprotection.nl/sites/default/files/media/lo-res.ghosts_report.2019.3.pdf
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te stoppen met het vervoer.
Mede dankzij onze lobby werden twee 
bedreigde ottersoorten en de sterschildpad 
toegevoegd aan CITES Appendix I. Dit 
betekent dat alle commerciële handel van 
deze dieren verboden is. De Nederlandse 
overheid sprak haar steun uit voor de uplisting 
om zo de juiste bescherming te bieden.

Reisorganisaties zetten samen met ons de 
volgende stap. Toonaangevende bedrijven 
(waaronder Tripadvisor, Booking.com, Virgin 

Holidays, Airbnb en British Airways Holidays) 
stopten met het aanbod en de promotie van 
attracties met wilde dieren, maar ook inves-
teerde een aantal organisaties (waaronder 
Intrepid Group, ANVR) direct in het aanbod 
van diervriendelijke alternatieven. 

Reisbranche-organisatie ABTA heeft haar 
dierenwelzijnsrichtlijnen herzien. Het gaat 
om richtlijnen waaraan de leden zich dienen 
te houden om zo bij te dragen aan het 
verminderen van het aanbod van vermaak 
met wilde dieren. Denk bijvoorbeeld aan 
olifantenritten, het wandelen met leeuwen en 
het gebruik van luiaards in de Amazone als 
‘attribuut’ voor selfies.

Na een samenwerking tussen ons Chinese 
kantoor en het internetbedrijf Alibaba, werden 
twaalf bedreigde diersoorten, zoals de grijze 
roodstaartpapegaai en groene leguaan, die 
online werden verkocht, verwijderd van het 
platform. 

Na het grote succes van de Thaise olifanten-
opvang ChangChill – het eerste olifantenpark 
dat met onze hulp veranderde in een olifan-
tenparadijs – heeft een tweede olifantenpark 
in 2019 haar deuren geopend onder de 
naam ‘Following Giants’. 

Samen met lokale bewoners en vissers visten 
we 1.012 kg spookvistuig uit de zee bij 
Myanmar. Daarmee beschermen we vele 
zeedieren; in deze visnetten kunnen ze in elk 
geval niet meer verstrikt raken.

Wat lukte er nog niet?
Onze doelstellingen voor 2019 hebben we 
voor een belangrijk deel behaald, maar er 
blijft werk aan de winkel. Zo blijft Expedia 
Group vooralsnog doorgaan met de kaart-
verkoop voor dolfijnenattracties en wij blijven 
druk zetten. 

Welke veranderingen brachten we 
teweeg? 
Veel reisorganisaties zijn gestopt met het 
aanbod en de promotie van attracties met 
wilde dieren. Ook reisbranche-organisatie 
ABTA heeft, door de herziening van haar 
dierenwelzijnsrichtlijnen, grote stappen gezet 
om het aanbod van vermaak met wilde 
dieren en daaraan gerelateerd dierenleed te 
verminderen. Mede dankzij ons onderzoek 
en onze lobby hebben we gezorgd voor 
extra bescherming van verschillende ernstig 
bedreigde diersoorten.

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
De tijdelijke transportstop van grijze rood-
staartpapegaaien uit de Democratische 
Republiek Congo was goed nieuws voor 
zo’n 18.000 vogels sinds de start van onze 
campagne.

De toevoeging van de sterschildpad aan 
de CITES Appendix I had indirect gevolgen 
voor bijna 200.000 exemplaren van deze 
diersoort.  

Samen met de reisbranche verbeteren we het 
leven van wilde dieren en streven we ernaar 

beneath the waves: 2nd Edition’ waaruit blijkt 
dat de 25 grootste visbedrijven ter wereld 
de eerste stappen hebben gezet in de strijd 
tegen spookvistuig. 

Wat ging er goed?
We voerden campagne om Turkish Airlines 
te laten stoppen met hun bijdrage aan de 
illegale handel in bedreigde grijze roodstaart-
papegaaien. Met succes: in slechts elf dagen 
verzamelden we wereldwijd 80.000 handte-
keningen. Turkish Airlines zegde toe voorlopig 

https://www.worldanimalprotection.nl/sites/default/files/media/lo-res.ghosts_report.2019.3.pdf


World Animal Protection  Bestuursverslag 2019 17

dat dit de laatste generatie in gevangenschap 
is. De komst van een tweede olifantenpark 
had direct impact op vier olifanten en nog 
eens tien olifanten werden beschermd tegen 
uitbuiting in de entertainment door onze steun 
aan het Elephant Valley Project in Cambodja. 

Onze Nederlandse 
campagne voor wilde 
dieren
Wat wilden we? 
Net als bij onze internationale campagne 
wilden we ons werk voortzetten om vraag 
en aanbod van ‘vermaak’ met wilde dieren 
omlaag te krijgen. Bovendien wilden we 
de publieke opinie over het houden van 
exotische huisdieren veranderen en de vraag 
ernaar af laten nemen.

Wat deden we? 
We startten een bewustwordingscampagne 
over de problemen achter het bezit van 
exotische huisdieren. We informeerden en 
mobiliseerden Nederlanders met als doel 
de publieke opinie te veranderen over het 
houden van exotische huisdieren.  
 
We gingen opnieuw met reisorganisaties in 
gesprek over het aanbod van attracties met 
wilde dieren. Samen met de reisbranche 
bleven we toeristen bewust maken van het 
leed achter veel attracties en droegen we 

bij aan de vermindering van het aanbod van 
vermaak met wilde dieren.

Om ook in Nederland de vraag naar at-
tracties met dolfijnen te verkleinen, riepen we 
verkopers van kaartjes voor het Dolfinarium op 
dit aanbod te schrappen. 

We boden ondersteuning aan Archipelagos, 
Institute of Marine Conservation, in de 
ontwikkeling van een opvang voor dolfijnen 
uit dolfinaria. In 2019 werd een door ons 

betaalde projectmanager aangesteld om de 
coördinatie van protocolontwikkeling op zich 
te nemen. 

Verder volgden we met interesse de totstand-
koming van een positieflijst voor zoogdieren 
en leverden input tijdens dat proces om 
ervoor te zorgen dat de lijst wetenschappe-
lijk en juridisch houdbaar zou zijn en alleen 
dieren bevat die zonder welzijnsproblemen 
kunnen worden gehouden.

Tot slot was de ‘Think Again’ campagne 
opnieuw zichtbaar op Schiphol tijdens de 
drukste periode van het jaar. Dat was een 
gezamenlijke actie van ons, Stichting SPOTS 
en Stichting AAP. We informeerden reizigers 
over het leed achter dierenattracties die 
worden aangeboden op de plaats van hun 
reisbestemming.

Wat ging er goed?
Met onze eerste volledige bewustwordings-
campagne over de problemen achter het 

foto: Tim Gerard Barker
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bezitten van exotische huisdieren bereikten en 
activeerden we veel meer mensen dan ver-
wacht. Ruim 3,5 miljoen mensen zagen onze 
campagneboodschap en meer dan 136.000 
mensen bekeken onze 10-seconden video’s, 
deden mee aan onze online quiz of bestel-
den onze campagnetas. 

Naar aanleiding van onze gesprekken onder-
tekenden zeven reisorganisaties (waaronder 
Corendon en Booking.com) de ‘Wildlife 
Statement of Intent’, een belofte om geen at-

tracties met wilde dieren meer aan te bieden. 

Het project met Archipelagos vordert 
gestaag. Er zijn goede stappen gezet om te 
komen tot een opvang voor dolfijnen en de 
lokale bevolking is zeer betrokken. 

Onze advertentie over het leed achter het 
houden van exotische huisdieren werd tijdens 
de NRC Charity Awards bekroond met de 
publieksprijs!

We bleven ons sterk maken voor beren die 
lijden, omdat ze ingezet worden als dansbeer 
of in beerhondengevechten. Vier beren die 
in Pakistan gevangen werden gehouden 
ter vermaak van mensen, kregen een nieuw 
leven in de door ons gesteunde berenopvang 
Balkasar. 

Wat lukte er nog niet?
Reisorganisaties als Expedia Group, TUI en 
ANWB waren niet te overtuigen en hebben 
hun aanbod van dolfinariumkaartjes nog altijd 
niet geschrapt. En bedrijven als Jumbo, Blok-
ker, Kruidvat en ANWB verkochten ook nog 
steeds kaartjes of boden korting op kaartjes 
aan. We blijven hier aandacht aan besteden.

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben?
Als we er, samen met de reisbranche, in sla-
gen dat dit de laatste generatie wilde dieren 
in gevangenschap is, verbeteren we daarmee 
het leven van talloze dieren. 

Met onze bewustwordingscampagnes heb-
ben we veel mensen bereikt. Daarmee heb-
ben we stappen gezet om de maatschappe-

lijke acceptatie op het houden van exotische 
dieren te verkleinen. Maar om daadwerkelijk 
succesvol te zijn op het vlak van gedragsver-
andering is echter een lange adem nodig. 

Wat zijn de plannen 
voor 2020? 

Ons werk om het gebruik van wilde dieren 
te stoppen heeft in 2020 een grimmige 
actualiteit gekregen, want de coronacrisis 
vindt haar oorsprong in de wrede handel in 
wilde dieren. Dat betekent dat we meer dan 
ooit regeringsleiders moeten aanspreken om 
die handel te stoppen. Dáár zullen we onze 
publiekscampagne dus op gaan richten. Dat 
houdt ook in dat we onze campagne gericht 
op reisorganisaties – die in zwaar weer zijn 
gekomen door de crisis – (tijdelijk) op een 
laag pitje zetten. Verder gaat onze aandacht 
uit naar de hulp aan wilde dieren die voor 
entertainment worden gehouden en die te 
lijden hebben van de coronacrisis vanwege 
het sterk teruglopende toerisme.

Wilde dieren horen in het wild. Laten we tot wilde 

dieren zoveel mogelijk gepaste afstand bewaren. Social 

distancing is beter voor wilde dieren én voor mensen. 

Sanne Kuijper, programmanager wilde dieren
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Wat we in 2020 
bereikt willen 
hebben voor dieren 
in rampsituaties

In de periode 2015-2020 is het doel ten 
minste 5 miljoen dieren directe noodhulp te 
hebben geboden. Daarnaast willen we het 
leven verbeteren van een veelvoud van dat 
aantal door samen te werken met overheden 
en te zorgen dat dieren in noodhulpplannen 
niet worden vergeten.   

Wat is het 
probleem? 

Natuurrampen treffen evengoed dieren als 
mensen. Dieren verdienen ook noodhulp. 
Bovendien wordt mensen in veel gevallen een 
tweede ramp bespaard als we dieren helpen. 
Zij zijn immers vaak afhankelijk van hun dieren 
voor hun levensvoorziening. Vallen hun dieren 
weg, dan vallen ook bestaansmiddelen weg. 
Door de gevolgen van klimaatverandering 
neemt de heftigheid van natuurrampen toe en 
daarmee de noodzaak om hulp te bieden.

Dieren in rampsituaties

 University of Minas Gerais Veterinary Board SPA (Society for the Protection of Animals)
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Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan? 

World Animal Protection verschaft directe 
noodhulp aan dieren die het slachtoffer van 
natuurrampen zijn geworden. Daarnaast 
zetten we ons ervoor in dat landen dieren 
opnemen in hun rampenplannen. We hebben 
daar al een grote stap in gezet: dieren zijn 
onderdeel geworden van het zogeheten 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
van de Verenigde Naties. Nu is het zaak 
dat landen dit overnemen in hun nationale 
actieplannen en beleid.

Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2019?  

Ons internationale werk
Wat wilden we? 
Ons doel was in 2019 directe hulp te bieden 
aan een half miljoen dieren die slachtoffer 
waren geworden van rampen. Bovendien wil-
den we door onze beïnvloeding van beleid 

een positieve impact hebben op het leven 
van naar schatting nog eens miljoenen dieren.

Wat deden we? 
Ons rampenteam rukte tien keer uit, in zeven 
landen. Zo hielpen we dieren bij overstromin-
gen in Thailand (Roi Et) en India (Bihar), bij 
de cycloon Idai (in Mozambique en Zimbab-
we) en bij de bosbranden in de Amazone. 
Daarnaast zetten we ons in op het vlak van 
beleidsbeïnvloeding, om dieren onderdeel 
te maken van nationale actieplannen met 
betrekking tot rampen. 

Wat ging er goed?
Naast onze succesvolle noodhulp, behaalden 
we met name in Afrika een prachtig resultaat. 
De diergezondheidsstrategie van de Afrikaan-
se Unie bevat nu een clausule over het belang 
van het terugdringen van risico’s op rampen: 
door dieren in rampsituaties te beschermen 
worden mensen die afhankelijk van die dieren 
zijn behoed voor een tweede ramp. 

Wat lukte er nog niet? 
We haalden onze doelstelling voor het aan-
tal direct geholpen dieren niet. Voorgenomen 
werk in Chili ging niet door, terwijl hulp aan 
dieren in Minas Gerais (Brazilië) en Tamil 
Nadu (India) vertraging opliep.  

Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
Naast alle dieren die we gered en genezen 
hebben, bereikten we ook beleidsmatige 
vooruitgang. Er komt steeds meer aandacht 

Het is te vrezen dat de bosbranden in de Amazone en Australië 

een gruwelijk voorproefje zijn van wat klimaatverandering voor 

de wereld in petto heeft. Dat betekent een enorme bedreiging 

voor dieren. Om dieren te beschermen volstaat het niet hulp 

te bieden aan individuele dieren die daarvan slachtoffer zijn. 

We moeten ons ook richten op de oorzaken om rampen zoveel 

mogelijk te voorkomen en overheden en bedrijven aanzetten zo 

goed mogelijk op rampen voorbereid te zijn.

Dirk-Jan Verdonk, algemeen directeur

foto: Dennis Mavingo
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op het leven van honderden miljoenen dieren.  

Ons Nederlandse werk
Wat wilden we? 
De kans op rampen waar dieren onder lijden 
is in Nederland erg klein, daarom hebben we 
hier geen noodhulpteam. Wel proberen we 
zoveel mogelijk geld op te halen voor dieren 
in rampsituaties elders in de wereld.

Wat deden we? 
In 2019 deden we drie keer een beroep 
op onze supporters. Na de orkaan Idai, die 
in maart in Afrika huishield, en na de hevige 
branden in het Amazonegebied in september 
vroegen we per e-mail een extra gift aan 
onze supporters. Daarnaast stuurden we hen 
in juli een brief. Hierin gaven we informatie 
over ons noodhulpteam en vroegen om een 
gift.
Om regelmatig aandacht aan het onderwerp 
te schenken en onze supporters op de hoogte 
te houden, gebruikten we verder social 
media, onze website, digitale nieuwsbrieven 
en ons magazine. We deelden berichten via 
die kanalen over onze noodhulpacties, ons 
noodhulpteam, het preventiewerk en individu-
ele verhalen over dieren. 

Wat ging er goed?
De extra giftvragen per brief en e-mail aan 
supporters leverden bijna € 30.000 op, net 
iets minder dan in 2018.

Wat lukte er nog niet?
Natuurlijk halen we altijd graag nog meer 
geld op voor dieren in nood, maar we zijn 
zeer tevreden over de behaalde resultaten.

Welke veranderingen brachten we teweeg 
en welke impact zal dit hebben?
Dankzij de extra inkomsten die wij binnenkre-
gen naar aanleiding van onze giftverzoeken, 
hebben onze noodhulpteams elders in de we-
reld dieren kunnen redden na natuurrampen.  
  

Wat zijn de plannen 
voor 2020?   

In 2020 gaan we door met het verlenen van 
noodhulp, de Australische bosbranden zijn 
daarvan een belangrijk voorbeeld. Daarnaast 
willen we doorgaan met het stimuleren van 
overheden om dieren onderdeel te maken 
van hun nationale actieplannen voor rampen-
management. Ook blijven we noodhulp voor 
dieren onder de aandacht brengen van onze 
achterban. 
 

voor dieren binnen actieplannen die gericht 
zijn op het verminderen van het risico op 
rampen. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
We bereikten met onze hulp ruim 370.000 
dieren. Maar indirect heeft ons werk daar-
naast miljoenen dieren geholpen. De opname 
van dieren in rampsituaties in de Afrikaanse 
diergezondheidsstrategie zou in theorie op 
termijn een gunstige invloed kunnen hebben 
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Lobby/
beleidsbeïnvloeding

 Doelen
Een belangrijk doel voor 2019 was dat 
World Animal Protection in Nederland een 
bijdrage wilde leveren aan de uitvoering 
van het jaarplan van de Dierencoalitie. Dat 
was onder meer belangrijk, omdat er twee 
verkiezingen waren: die van de Provinciale 
Staten, die de samenstelling van de Eerste 
Kamer bepalen, en de verkiezingen voor het 
Europees Parlement. Daarnaast zetten we 
in op het continueren van de Nederlandse 
overheidsbijdrage voor ons ‘Global Ghost 
Gear Initiative’. 

Resultaten
Net als in voorgaande jaren leverden we een 
belangrijke bijdrage aan de Dierencoalitie, 
onder meer in de vorm van een voorzitter. De 
publicaffairsmedewerker van de Dierencoali-

Overige
resultaten

tie stond formeel bij World Animal Protection 
onder contract (de coalitie is namelijk geen 
rechtspersoon en kan geen mensen contrac-
teren). Het jaarplan van de Dierencoalitie 
is goed uitgevoerd: lidorganisaties kregen 
wekelijks informatie over de agenda en 
ontwikkelingen van politiek Den Haag met 
betrekking tot dieren, ze kregen hulp bij hun 
politieke lobby en de coalitie roerde zich op 
strategische momenten.

Een zo’n strategisch moment was in aanloop 
naar de verkiezingen voor het Europees Par-
lement. Hiervoor lanceerde de Dierencoalitie 
een stemwijzer die dit keer gebaseerd was 
op het stemgedrag van de politieke partijen 
van de afgelopen jaren in Europa. We keken 
dus niet naar de beloften die partijen doen. 
Deze nieuwe aanpak had nogal wat voeten 
in de aarde. Uiteindelijk werd de stemwijzer 
bijna achtduizend keer ingevuld. 

Voor ons Global Ghost Gear Initiative stelde 
de Nederlandse overheid wederom geld 
beschikbaar, dit keer € 64.000. Het is een 
bevestiging van het succes van dit initiatief. 
Dankzij dit initiatief kunnen we de aanwe-
zigheid van spookvistuig – dat eeuwenlang 
slachtoffers kan maken – in de oceanen 
bestrijden. 

Structurele samenwerkingsverbanden
World Animal Protection hecht aan samen-
werking. We zijn ervan overtuigd dat we 
meer kunnen bereiken als we onze krachten 
met anderen bundelen. Dat doen we met 
de Dierencoalitie, maar het blijkt ook uit ons 
lidmaatschap van het MVO Platform, dat 
bestaat uit maatschappelijke organisaties en 
vakbonden die zich inzetten voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Bovendien 
maakte World Animal Protection in 2019 
weer onderdeel uit van de Eerlijke Geldwijzer 
(Eerlijke Bank-, Verzekerings- en Pensioenwij-
zer). Tot slot droegen we bij aan de nieuwe 
True Animal Protein Price-coalitie (TAPP-coali-
tie), die zich inzet voor een eerlijke prijs voor 
dierlijke eiwitten en die een transitie nastreeft 
naar een duurzaam en diervriendelijk voed-
selsysteem. Naar aanleiding van de lobby 
van de TAPP-coalitie kondigde staatssecretaris 
Menno Snel aan dat bij het onderzoek naar 
een nieuw belastingstelsel ook gekeken wordt 
naar een eerlijke vleesprijs. 

Onze supporters
We zijn al onze supporters ontzettend 
dankbaar, want alleen dankzij hun steun 
kunnen we werken aan een toekomst zonder 
dierenleed. 
In 2019 is het aantal financiële supporters ge-
stegen. Het aantal supporters dat ons steunt 
met een losse (eenmalige) gift is gestegen 
en het aantal supporters dat ons niet langer 

steunt (uitstroom) is wederom gedaald. Uit 
onderzoek blijkt dat de loyaliteit van onze 
donateurs hoog is: de Charity Support Score, 
die de loyaliteit van donateurs meet, stond 
in 2019 op 81. We staan daarmee op de 
derde plek van de 21 goede doelen die in 
2019 de CSS lieten meten. 
We vinden het belangrijk een warme band 
met onze supporters op te bouwen en onze 
waardering te laten zien. Dit doen we met 
ons informatieve programma waarmee we 
onze supporters betrokken houden. Dat 
bestaat onder andere uit het versturen van 
ons magazine (drie keer per jaar via post of 
e-mail); een bedankprogramma om donateurs 
te bedanken na een gift; een jubileumpro-
gramma om onze waardering te uiten voor 
mensen die al vijf of tien jaar supporter zijn; 
en een verjaardagsprogramma waarin we 
donateurs op hun verjaardag e-mailen met 
een kleine verrassing in de vorm van feestelij-
ke, veganistische recepten.
Naast financiële giften kunnen supporters ook 
op andere manieren bijdragen aan een be-
tere wereld voor dieren. Het is bijvoorbeeld 
heel waardevol als een supporter zijn of haar 
handtekening onder een petitie zet, zodat we 
de druk richting de petitie-ontvanger kunnen 
opvoeren. Maar ook door het liken of delen 
van een bericht op social media of het doen 
van een belofte ten aanzien van diervriende-
lijk consumeren, zetten we samen stappen in 
het verbeteren van dierenlevens wereldwijd. 
We zoeken continu naar nieuwe en aanspre-
kende manieren om onze supporters bij ons 
werk te betrekken en te enthousiasmeren om 
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in actie te komen. Denk aan het starten van 
een inzamelingsactie via Facebook of ons on-
line-collecteplatform, het verkopen van onze 
kerstkaarten en dierenkalender. Ook waren 
we partner van de Zustainabox, waarbij een 
deel van de opbrengst automatisch naar ons 
werk voor dieren gaat. 

Fondsenwerving 
De afgelopen jaren zien we een verschuiving 
in onze inkomsten. De groep donateurs die 
op vaste tijdstippen een vast bedrag naar ons 
overmaken is in 2019 iets gekrompen en de 
inkomsten uit nalatenschappen en partner-
schappen groeiden. 

Het blijkt steeds lastiger te worden nieuwe 
structurele donateurs te werven. De concur-
rentie in de goededoelenmarkt is groot, met 
name binnen de sector dierenwelzijn. Daar-
naast worden de mogelijkheden voor acqui-
sitie van donateurs beperkt als gevolg van 
nieuwe wetgeving op het gebied van privacy. 
Gelukkig was de uitstroom van donateurs erg 
laag. Als mensen toch hun donateurschap 
op wilden zeggen had dat vaak financiële 
redenen of was er sprake van een verhuizing. 
Ook is een deel van onze donateurs helaas 
overleden. 

Activiteiten 2019 
We kregen de meeste donateurs dankzij 
onze publiekscampagnes en via Direct 

Response Television (DRTV). In 2019 zijn 
drie verschillende DRTV-spots uitgezonden: 
een over het bestrijden van hondsdolheid; 
een nieuwe spot voor de campagne ‘End the 
Cage age’ en aan het eind van het jaar een 
nieuwe spot over dieren in de entertainment-
industrie met de focus op dolfijnen. 

We zetten onverminderd in op nalaten-
schappen en het aantal dossiers is gestaag     
gegroeid. 

In oktober 2019 hebben we een nieuwe me-
dewerker aangenomen, die zich bezighoudt 
met mogelijke samenwerkingen met bedrijven. 
Zij is voortvarend aan de slag gegaan met 
het ontwikkelen van een werkplan en het 
opzetten van acties rond kerstpakketten en 
een salarisdonatieprogramma. 

2019 was een jaar waarin veel nieuwe 
fondsenwervende methoden en ideeën zijn 
getest en waarin bestaande methoden zijn 
geanalyseerd en geoptimaliseerd. Zo hebben 
we voor het eerst DRTV uitgezonden op 
YouTube en Socutera en is Tikkie als betaal-
methode geïntroduceerd. De opbrengst van 
de werving van donateurs is hierdoor over 
de hele linie iets verbeterd. Ons doel is dit in 
2020 nog verder te verbeteren.  

Kostenpercentage 
Het streven is om maximaal 25 procent van 
de middelen aan fondsenwervende activi-
teiten te besteden. In 2019 hebben we een 
bestedingspercentage gerealiseerd van 25,4 

procent. Een deel hiervan, twee procent, 
wordt internationaal besteed aan groeimark-
ten waar investeringen nog niet kostendek-
kend zijn. 

Nalatenschappen 
We hebben in 2019 mooie giften mogen 
ontvangen uit nalatenschappen. In totaal ging 
het om ruim 740.000 euro. Het is een prach-
tig gebaar dat mensen ook na hun overlijden 
van betekenis willen zijn voor dieren. Een ge-
baar dat wij als organisatie enorm koesteren. 
We merken dat steeds meer mensen heel 
bewust besluiten wat er met hun nalatenschap 
moet gebeuren. In de afgelopen jaren en zo 
ook vorig jaar hebben we onze communicatie 
hierop aangepast. Onze brochure is geactu-
aliseerd en via telemarketing, online adverti-
sing, onze nieuwsbrief en website hebben we 
de verschillende manieren om na te laten ruim 
onder de aandacht gebracht. De afwikkeling 
van de dossiers gebeurt in samenwerking met 
Bureau Nalatenschappen. 

Partnerships  
Dierenwelzijn is fundamenteel voor een 
duurzame wereld. Ze hangt nauw samen 
voedselzekerheid, met landbouw en visserij, 
het klimaat, milieu en volksgezondheid. Leven 
in harmonie met de natuur is onmogelijk als 
we het welzijn van dieren niet bevorderen. 
We zien het aantal vermogensfondsen, 
bedrijven en institutionele donoren, die hierbij 
graag betrokken willen worden, gestaag 
groeien. Het verder uitbreiden en bestendi-
gen van deze relaties zal ook de komende 
jaren een belangrijk speerpunt binnen onze 
organisatie zijn. 

Communicatie  
Merkbekendheid
Dankzij de geïntensiveerde inspanningen ble-
ven we een stijgende lijn zien in de ‘geholpen 
naamsbekendheid’ (die we jaarlijks meten on-
der dierlievende Nederlanders). De sprong 

In 2018 zijn we begonnen met een bedankactie voor donateurs 

om onze waardering uit te spreken voor hun steun. Elke twee 

weken schrijft een groepje medewerkers met veel plezier een 

set bedankkaartjes met een persoonlijke tekst aan een groep 

donateurs uit ons bestand. En op hun beurt vinden donateurs het 

ook heel leuk om post van ons te krijgen!

Hilje Wolfson, hoofd fondsenwerving en communicatie
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was wel iets minder groot dan het jaar ervoor: 
eind 2019 was het 40 procent; een lichte 
stijging ten opzichte van 2018 (37 procent), 
terwijl we kwamen van 29 procent in 2017. 

De bewuste investeringen in het vergroten van 
de merkbekendheid van onze organisatie, 
zowel waar het gaat om onze naam als om 
wat we doen, zorgden ervoor dat we meer 
impact konden hebben. Iemand moet immers 
van ons bestaan weten en een idee hebben 
over wie we zijn, voor hij/zij zal besluiten 
zich bij ons aan te sluiten. 

We benadrukten de breedte van ons werk 
en schonken speciale aandacht aan dieren 
in de vee-industrie en aan wilde dieren. Dit 
deden we via social media. Het doel was te 
leren welke content (vorm, soort, inhoud etc.) 
het beste aansloeg, zodat we een continue 
stroom aan content kunnen bieden ten behoe-
ve van onze merkbekendheid en dus minder 
te maken krijgen met pieken (en dalen) in 
zichtbaarheid. 

Ambassadeurs en high profile supporters
In het werk om dieren wereldwijd te bescher-
men, worden we gesteund en geholpen door 
talloze ambassadeurs: bekende persoonlijkhe-
den die ons werk een warm hart toedragen. 
Zij helpen onder meer door het inspreken van 
spotjes, het verspreiden van onze boodschap 
via social media en door mee te werken aan 
unieke projecten. Ook in 2019 kregen we 
steun uit diverse hoeken. Onze dank hiervoor 
gaat uit naar Loretta Schrijver, Abbey Hoes, 

Jennifer Ewbank, Lisa Loïs, Son Mieux, Julia 
Zahra, Jasper Smit, Miryanna van Reeden en 
Marian Mudder. 

Social media
Ondanks een afname van het aantal Face-
bookgebruikers in Nederland, steeg het aan-
tal volgers van onze pagina licht. Eind 2019 
hadden we 215.608 volgers, waarmee we 
wederom op de zesde plek in de top 250 
van goede doelen stonden wat betreft Face-
book ‘likes’. Door het plaatsen van relevante 
berichten, wisten we onze volgers geboeid 
te houden. Vooral informatie over dolfijnen en 
olifanten bleek populair. 

Ook op andere kanalen, zoals Instagram, 
groeiden we hard. Eind 2019 hadden we 
10.000 volgers.

Media 
Met onze campagnes wisten we in 2019 in 
totaal 292 keer in de media te komen. Het 
meest ging dit over ‘Dieren in het wild’ en 
‘Dieren in de veehouderij’. We kwamen 82 
keer landelijk in het nieuws.  
Totaal aantal media-hits per programma: 

Programma Totaal 2019 
Dieren in gemeenschappen 0
Dieren in de veehouderij 121
Dieren in rampsituaties 1 
Dieren in het wild 151
Anders 19
Totaal 292

Onder ‘Anders’ vallen bijvoorbeeld resultaten 
die we als lid van de Eerlijke Geldwijzer aan 
media-hits hebben gehad.

Communicatie met belanghebbenden 
World Animal Protection is een campagneor-
ganisatie die op een duurzame manier impact 
wil hebben op het verbeteren van het welzijn 
van zoveel mogelijk dieren. Om invloed uit 
te oefenen aan de onderhandelingstafel van 
overheden en bedrijven is het belangrijk dat 
we namens zoveel mogelijk mensen spreken. 
Hoe meer mensen we vertegenwoordigen, 
hoe serieuzer we worden genomen. 

In een verzadigde fondsenwervingsmarkt met 
veel concurrentie binnen de dierenwelzijns-
sector is het belangrijk een zo groot mogelijke 
achterban te creëren. Het is onze ambitie om 
voor 2022 een miljoen keer gesteund te zijn 
door Nederlandse dierenvrienden, met hun 
stem, tijd of door middel van een donatie. En 
zo werken we stapsgewijs aan het vergroten 
van hun betrokkenheid bij World Animal 
Protection. 

We willen onze supporters daarom voorzien 
van aansprekende verhalen over hoe we 
wereldwijd dieren beschermen. We willen 
onze successen delen en duidelijke oplossin-
gen bieden voor dierenwelzijnsproblemen, 
waarmee we onze supporters inspireren.

Positie Facebook Pagina Likes Dec 2019  +/-
1 Van Gogh Museum 2.347.500 149.940
2 World Press Photo 353.942 2.519
3 Natuurmonumenten 345.109 690
4 Wereld Natuur Fonds (WNF) 275.928 -192
5 Stichting Dierenlot 272.648 7.703
6 World Animal Protection 223.306 102
7 KWF Kankerbestrijding/Dutch Cancer Society 218.073 644
8 Amnesty International Nederland 182.257 826
9 KidsRights 171.770 -236
10 Unicef Nederland 169.624 -603
   
Bron: Fundraiser Online.
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Missie & Visie 

Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van onze stichting 
luidt: ‘het bevorderen van dierenwelzijn 
wereldwijd, en al hetgeen met vorenstaande 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ 
Deze doelstelling én de kaders van de wijze 
waarop we deze doelstelling denken te ver-
wezenlijken hebben we vastgelegd in onze 
statuten die te vinden zijn op onze website. 

Missie
We move the world to protect animals.

Visie
A world where animals live free from cruelty 
and suffering.

en de hoogte van andere bezoldigings-
componenten vastgesteld. Het beleid wordt 
periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie 
was in maart 2018.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid 
en de vaststelling van de beloning volgt 
World Animal Protection de Regeling beloning 
directeuren van goededoelenorganisaties (zie 
www.goededoelennederland.nl).

De regeling geeft aan de hand van zwaarte-
criteria een maximumnorm voor het jaarinko-
men. De weging van de situatie bij World 
Animal Protection vond plaats door de Raad 

Onze 
organisatie

We maken onderdeel uit van een 
internationale organisatie, dus onze 
missie en visie zijn in het Engels. 

Organisatiestructuur

Toezicht en bestuur
World Animal Protection kent een scheiding 
tussen bestuur en toezicht. De directie is 
bestuurlijk verantwoordelijk onder toezicht van 
de Raad van Toezicht. Door vastlegging van 
de rollen, bevoegdheden en wederzijdse ver-
antwoordelijkheden streven we er als stichting 
naar om belangenverstrengeling tussen de 
twee rollen te voorkomen en tegen te gaan. 
De samenwerking tussen het Nederlandse 
kantoor en de internationale organisatie is 
vastgelegd in een samenwerkingsovereen-
komst. 

Organogram
De directeur vormt samen met de door hem 
benoemde afdelingshoofden het manage-

mentteam van de organisatie. World Animal 
Protection kende in 2019 een organisatie-
structuur met drie afdelingen.

Directie
In 2019 bestond de directie uit één persoon, 
Pascal de Smit. Hij was van 14 juli 2014 tot 
en met 31 december 2019 directeur/bestuur-
der en had geen relevante nevenfuncties.

Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigings-
beleid, de hoogte van de directiebeloning 

Raad van Toezicht

Bedrijfsvoering Fondsenwerving &
Communicatie Programma’s

Directie
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van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde 
BSD-score van 375 punten met een maximaal 
jaarinkomen van € 109.162 (1 FTE/12mnd).
Het werkelijke jaarinkomen voor Pascal de 
Smit (0,9 FTE/12 mnd.) bedroeg € 84.622. 
Deze beloning bleef onder de geldende 
maxima.

Naast de maximering van het jaarinkomen 
geldt ook een absoluut maximum voor de 
navolgende beloningscomponenten samen; 
jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellin-
gen, werkgeversbijdrage pensioen, overige 
beloningen op termijn. Het hiervoor geldende 
maximum is € 135.100. Met een bedrag 
van € 89.907 bleven de vergoedingen die 
Pascal de Smit ontving in 2019 beneden het 
gestelde maximum.

De belaste vergoedingen/bijtellingen, de 
werkgeversbijdrage pensioen en de overige 
beloningen op termijn stonden bovendien in 
een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De hoogte en samenstelling van de 
bezoldiging worden in de jaarrekening 
toegelicht.  

Beoordeling van de directeur
Normaliter wordt in de novembervergadering 
van de Raad het functioneren van de direc-
teur besproken. Omdat de directeur aangaf 
per 1 januari 2020 te vertrekken, heeft deze 
beoordeling niet plaatsgevonden. Wel is er 
een positief eindgesprek gehouden.   

Raad van Toezicht
Wie zijn het?
De Raad van Toezicht bestond in 2019 (tijde-
lijk) uit zeven leden.

Bob van den Bos,
voorzitter

Bob is sinds 2003 betrokken bij onze organi-
satie. Eerst als bestuurslid en vanaf november 
2012 in de rol van voorzitter van de Raad 
van Toezicht.

Beroep: politicus-politicoloog
Nevenfuncties: Voorzitter van de Stichting 
Politiek Theater.

‘Ten behoeve van mens en dier moet de 
mensheid radicaal anders omgaan met 
dieren.’

Michel Kuik, 
penningmeester

Sinds maart 2012 vervult Michel de penning-
meesterrol binnen de Raad van Toezicht.

Beroep: Accountant-belastingadviseur
Nevenfuncties: Treasurer Association Interna-
tional Tax Consultants (AITC)

‘Opkomen voor dieren maakt de wereld 
een stukje beter voor iedereen.’

Laurette Bloem, 
secretaris

Laurette is sinds augustus 2011 de secretaris 
van de Raad van Toezicht. Ze is eind 2019 
afgetreden.

Beroep: hoofd Marketing & communicatie 
Omroep West
Nevenfuncties: secretaris Ondernemerstafel 
NLS De Witte

‘Er is afgelopen jaar weer hard gewerkt 
door het team om dierenwelzijn onder de 
aandacht te brengen in Nederland. Een 
mooie campagne vond ik ‘Dit PIG ik niet!’, 

waarbij duizenden handtekeningen zijn 
opgehaald tegen de investeringen door 
banken in de dieronvriendelijke vee-indus-
trie. Een industrie die moet veranderen en 
waarbij vooral de consument een belang-
rijke rol speelt! Gelukkig doet het team ook 
veel aan voorlichting hierover om meer 
mensen bewust te maken van de gevolgen 
van hun eigen gedrag.’

Annet van Gerwen,
secretaris

Annet is sinds april 2016 en zij heeft eind 
2019 de rol van Laurette als secretaris over-
genomen.

Beroep: Advocaat bij de Belastingdienst
Nevenfuncties: geen

 ‘Je inzetten voor World Animal Protection 
betekent je inzetten voor betere leef-
omstandigheden voor dieren overal ter 
wereld. Daar draag ik graag aan bij.’
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Lucie Wigboldus, 
lid

Sinds 2013 is Lucie lid binnen onze Raad van 
Toezicht.

Beroep: directeur van de Vereniging Neder-
landse Brouwers
Nevenfuncties: geen

“Mijn dier is mijn beste vriend”, wie heeft 
dat vroeger niet gezegd over zijn huisdier. 
Laten we daar ook naar handelen, door 
aandacht te schenken aan dierenwelzijn in 
de hele wereld.’

Pieter Schaffels, 
lid

Pieter is sinds 2018 lid van de Raad van 
Toezicht.

Beroep: (interim) manager marketing, 
communicatie en branding communicatie en 
branding
Nevenfuncties: geen

‘Dieren beschermen is mensen beschaven.’

Melina van Scharrenburg, 
lid

Sinds 2018 is Melina lid van de Raad van 
Toezicht. 

Beroep: Senior Green Finance Advisor bij het 
Wereld Natuur Fonds.
Nevenfuncties: geen

‘Dierenwelzijn vereist een wereldwijde 
bewustzijnsverandering en multidiscipli-
naire samenwerking tussen bedrijfsleven, 
overheid en samenleving. Alleen door 
gezamenlijke actie kan het respect voor 
dieren gewaarborgd worden, voor nu en 
in de toekomst.’

Vacatiegelden
De leden van de Raad ontvangen voor het 
uitoefenen van hun rol geen bezoldiging. 
Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen 
voor gemaakte kosten en voor het bijwo-
nen (en voorbereiden) van vergaderingen; 
zogenoemde vacatiegelden. De hoogte van 
deze vergoeding is vastgesteld op € 200 
voor leden en € 300 voor de voorzitter per 
vergadering.

Rooster van aftreden
In het reglement van de Raad van Toezicht is 
vastgelegd dat leden worden benoemd voor 
een periode van vier jaar en dat herbenoe-
ming eenmaal mogelijk is. In de december-
vergadering 2018 van de raad is het rooster 
van aftreden besproken en vastgesteld.

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als taak integraal 
toezicht te houden op het beleid van het 
bestuur en de algemene gang van zaken 
binnen World Animal Protection Nederland. 
De Raad zorgt dat er een goed functionerend 
bestuur is en bewaakt het normatief kader 
waarbinnen dit bestuur handelt. De Raad van 
Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat 
de uitvoering van het beleid strookt met de 
vastgestelde beleidsplannen en begrotingen.

Inhoudelijke reflectie Raad van Toezicht
De Raad kwam in het verslagjaar zeven keer 
bijeen. Binnen de statutaire taken probeert de 
Raad het juiste evenwicht te bewaren tussen 
nauwgezet toezicht houden en meedenken 
over het strategisch beleid op korte en lange 
termijn. De Raad heeft als taken: werkge-
verschap, toezicht  en zorgdragen voor een 
goed functionerend bestuur, toetsing van 
besluitvorming en resultaten, goedkeuring 
van jaarstukken en gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengen. De Raad bestaat (tijdelijk) 
uit zeven personen. De Raadsleden vertegen-
woordigen verschillende relevante competen-
ties.

Evenals het jaar ervoor kenmerken de ver-
gaderingen zich door een professionele en 
harmonieuze sfeer waarin het beleid kritisch 
onder de loep wordt genomen en constructief 
wordt meegedacht met de bestuurder/direc-
teur en zijn staf. Bij het ontwikkelen van nieu-

Raad van toezicht World Animal Protection Nederland dec 2019 – Rooster van aftreden

Naam Bestuurs- Datum Herbe- Jaar van  Jaar van her-
 taak in functie noeming aftreden benoeming
     
     
Dhr. B.R.A. van den Bos  voorzitter nov-12 2016 2020
Dhr. M.C.K.W.Kuik  penningmeester mrt-12 2016 2020
Mw. L.D. Wigboldus bestuurslid apr-13 2017 2021
Mw. A. van Gerwen bestuurslid apr-16   2020
Dhr. P. Schaffels bestuurslid sep-18   2022
Mw. M. van Scharrenburg bestuurslid sep-18   2022



World Animal Protection  Bestuursverslag 2019 28

we strategieën en prioriteiten op termijn wordt 
de Raad vanaf een vroeg stadium betrokken 
bij het denkproces. De Raad concentreert 
zich op de grote lijnen. Door persoonlijke 
omstandigheden konden niet alle Raadsleden 
alle vergaderingen bijwonen.

De Raad heeft in nauw overleg met de direc-
teur intensief meegedacht over de ontwikke-
ling van de nieuwe internationale strategie. 
Een delegatie van de Raad, bestaande uit 
Pieter Schaffels, Lucie Wigboldus en Bob 
van den Bos, alsook directeur Pascal de 
Smit, heeft een werkbezoek gebracht aan 
de leiding van het internationale kantoor van 
World Animal Protection om meningen uit 
te wisselen en vragen te stellen. Dit bezoek 
werd door beide zijden als nuttig en vrucht-
baar beschouwd.

Tegen het einde van het jaar nam Pascal de 
Smit afscheid als directeur na een dienstver-
band van ruim vijf jaar. De Raad betreurde 
zijn vertrek en heeft hem bij het afscheid alle 
lof toegezwaaid voor zijn grote betrokken-
heid, competentie, stijl en inzet. Pascal heeft 
vele initiatieven genomen ter verbetering van 
beleid en de Nederlandse organisatie. Ook 
in internationaal verband heeft Pascal een 
invloedrijke positie verworven. Verder heeft hij 
uitstekend samengewerkt met de Raad en met 
de voorzitter persoonlijk. Het was niet altijd 
makkelijk: de vele ontwikkelingen op het inter-
nationaal niveau van World Animal Protection 
vergden soms veel van het nationale kantoor. 
De Raad heeft zich eind 2019 ingezet voor 

de interne werving van een goede nieuwe 
directie. Dirk-Jan Verdonk is op basis daarvan 
aangesteld als algemeen directeur.  

Bob van den Bos, voorzitter

Werving en selectie
De Raad van Toezicht bestaat uit personen 
met verschillende profielen waarbij een 
profielschets is gemaakt voor elke portefeuil-
lehouder. De wervings- en selectieprocedure 
van de leden kent vier fases: voorbereiding, 
werving, selectie en benoeming. Bij het 
ontstaan van een vacature beoordeelt de 
Raad van Toezicht in hoeverre de wervings- 
en selectieprocedure voor de openstaande 
vacature verdere invulling nodig heeft en stelt 
deze zo nodig gewijzigd vast. 
In 2018 is een wervings– en selectieprocedu-
re voor twee nieuwe Raad van Toezichtleden 
succesvol afgerond. Er is gekozen om twee 
nieuwe leden tegelijkertijd te werven om de 
continuïteit te waarborgen en een goede 
overdracht mogelijk te maken. Een acceptabel 
gevolg hiervan is dat het totaal aantal leden 
in 2019 tijdelijk boven het statutair wenselijke 
is geweest.

Auditcommissie
De Raad van Toezicht is bevoegd een of 
meer commissies en/of raden in te stellen. 
De auditcommissie is een vaste commissie die 
belast is met het houden van toezicht op de 
financiële gang van zaken binnen de stichting 
en advisering hierover aan de Raad van 
Toezicht. De commissie vergadert tweemaal 
per jaar.

Verslag auditcommissie over 2019
De commissie bestaat uit twee leden: Michel 
Kuik (penningmeester Raad van Toezicht) 
en Lucie Wigboldus (lid Raad van Toezicht). 
Ook het hoofd bedrijfsvoering, John Eussen 
en na zijn vertrek Joke Wolf-Hoekstra, is 
aanwezig bij de vergaderingen ter onder-
steuning. Het staat de externe accountant vrij 
aan te schuiven. De directie vergadert mee in 
december. 
In het jaar 2019 is de commissie tweemaal 
bijeen geweest. In de eerste vergadering 
kwam de jaarrekening aan de orde, waar-
over de commissieleden van gedachten 
wisselden met de accountant. Na akkoord 
werd de jaarrekening voorgelegd aan de 
Raad van Toezicht ter vaststelling. Tijdens de 
tweede vergadering stond het inzichtelijk ma-
ken van de effectiviteit van fondsenwervende 
middelen centraal. De auditcommissie wordt 
namens de Raad van Toezicht op de hoogte 
gebracht van het rendement van de fondsen-
wervende investeringen. De commissie heeft 
de systematiek van de continuïteitsreserve 
besproken en geconcludeerd dat het verant-
woord is om die lager vast te stellen. Op die 
manier komen er meer middelen vrij om aan 
de doelstelling van World Animal Protection 
te besteden. De commissie is, op basis van de 
verkregen interne en externe informatie van 
mening dat de organisatie ruim aan de eisen 
voldoet. De commissie bedankt de hoofden 
bedrijfsvoering voor de ondersteuning en de 
heldere uiteenzettingen.

Michel Kuik     
Lucie Wigboldus

Internationale organisatie
World Animal Protection Nederland is 
onderdeel van een wereldwijd opererende 
organisatie met een hoofdkantoor in Londen. 
In onze mondiale organisatiestructuur zijn drie 
belangrijke organen:

1. Global Leadership Team (GLT) 
Het GLT is het dagelijks bestuur van de 
internationale organisatie. Het bestaat uit vijf 
leden en wordt aangestuurd door de interna-
tionale CEO. 

2. Global Leadership Group (GLG)
De GLG bestaat uit de leden van de GLT, de 
landendirecteuren en de hoofden van de in-
ternationale afdelingen. De GLG richt zich op 
organisatorische zaken in de brede zin van 
het woord: het adviseert de GLT en draagt 
verantwoordelijkheid voor de implementatie 
van het werk.  

3. Programme Steering Group (PSG) 
De PSG is een orgaan waaraan alle 
wereldwijde campagnemandaten, campag-
nestrategieën en -plannen ter goedkeuring 
worden voorgelegd. Zo helpt de PSG bij het 
bewaken van de juiste prioriteiten. Drie roule-
rende landendirecteuren nemen deel aan de 
PSG. Onze directeur, Pascal de Smit, die de 
afgelopen jaren zitting had in de PSG, droeg 
in 2019 het stokje over aan een andere 
landendirecteur.
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Personeelsvertegen-
woordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is in 
november 2015 opgericht en bestond eind 
2019 uit drie leden. Een van de leden werd 
in 2019 tijdens haar zwangerschapsverlof 
tijdelijk vervangen door een ander perso-
neelslid. De PVT is een officieel medezeggen-
schapsorgaan voor organisaties met minder 
dan vijftig medewerkers waarvan de rechten 
en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in 
de Wet op de Ondernemingsraden. De PVT 
komt vier keer per jaar samen en vergadert 
twee keer per jaar met de directeur. In 2019 
heeft de PVT meerdere keren vergaderd 
waarvan een keer met de directeur. Er is 
gesproken met, en advies uitgebracht aan de 
directie over onder andere het beleid belo-
nen en waarderen en flexwerken.  

Gedragscodes
Bij het uitvoeren van ons werk hanteren en 
respecteren we onafhankelijke gedragscodes, 
richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. De elf 
gedragscodes die we onderschrijven zijn te 
vinden op onze website.  

Medewerkers
Eind 2019 werkten er 31 betaalde krachten 
(2018: 27) bij World Animal Protection 
Nederland. In 2019 hebben vijf stagiaires 
(2018: drie) een opdracht bij World Animal 
Protection uitgevoerd. Daarnaast hadden we 
op 31 december net als vorig jaar twee vrij-
willigers die onze organisatie ondersteunden.
Het aantal betaalde krachten is gestegen ten 
opzichte van het jaar ervoor, omdat we een 
aantal medewerkers met een internationale 
rol bij ons op het kantoor huisvesten. Bekijk 
de tabel hierboven voor de verdeling van 
medewerkers door de jaren heen.

Functieprofielen & salarisgebouw
Alle medewerkers van World Animal Protecti-
on hebben een functieprofiel, waarin hun ver-
antwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd 
die de basis vormen voor een weging. Op 

grond hiervan wordt de functie in een salaris-
schaal van ons salarisgebouw geplaatst.

Salarissen
De salarissen van World Animal Protection 
Nederland zijn marktconform: de beloning 
van medewerkers is vergelijkbaar met die bij 
andere charitatieve organisaties. Verhoging 
van het loon baseren we op evaluaties en be-
oordelingen zoals vastgelegd in ons Beoor-
delings- en beloningsbeleid. Jaarlijks bepalen 
de directeur en de Raad van Toezicht of een 
inflatiecorrectie van ons salarisgebouw ge-
wenst is. Per 1 januari 2019 hebben we onze 
salarisschalen verhoogd met 2,9 procent ter 
compensatie van inflatie. 

World Animal Protection werkt in de regel niet 
met eindejaarsuitkeringen of standaardbonus-
sen. Wel beschikken we over de mogelijkheid 
om personeelsleden een extra beloning te 

Kengetallen medewerkers 2016 2017 2018 2019

Betaalde krachten * 18 19 27 31
Fte ** 5,9 15,7 19,6 25,15   
Vast/ tijdelijk contract 14/4 15/4 21/6 25/6
Man/ vrouw 4/14 4/15 8/19 7/24
Instroom/ uitstroom 5/4 4/3 8/0 7/1
Gemiddelde leeftijd *** 40 37 37 39   
* is het aantal betaalde krachten per 31 december
** is de gemiddelde bezetting over het jaar in fte
*** gemeten over het bestand op 31 december

geven. Net als in 2018 ontving ook in 2019 
niemand zo’n beloning.

We hebben in 2019 meegedaan aan een 
benchmark van Goede Doelen Nederland, 
waarin alle functies tegen het licht zijn gehou-
den. Naar aanleiding daarvan hebben we 
enkele salarissen aangepast. 

Stagiairs
Bij World Animal Protection Nederland wer-
ken we graag met stagiairs. Het uitgangsprin-
cipe bij het aantrekken van een stagiair is dat 
er sprake moet zijn van een win-win situatie: 
het uitvoeren van de stage moet voor World 
Animal Protection meerwaarde opleveren 
en de stagiair doet praktijkervaring op die 
in het verlengde ligt van zijn/haar studie of 
vakgebied. In 2019 hebben we vijf stagiairs 
gehad (2018: drie) die ieder op hun eigen 
manier hebben bijgedragen aan de resultaten 
van onze organisatie.

Vrijwilligers
Onze behoefte aan vrijwilligers is in Neder-
land bescheiden, omdat we hier geen eigen 
opvangplekken, dierenklinieken of teams 
hebben om straathonden tegen hondsdol-
heid in te enten. Toch zijn er situaties waarin 
ook wij vrijwillige medewerkers hard nodig 
hebben. We zijn dan ook blij met de veertig 
vrijwilligers die in 2019 inzetbaar waren. Van 
iedere vrijwilliger weten wij op welk gebied 
wij ze kunnen inzetten. Naast het uitspreken 
van onze dankbaarheid, betalen we uiteraard 
reis- en onkosten. 

https://www.worldanimalprotection.nl/over-ons/anbi-status
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Ziekteverzuim
In 2019 hadden we een mooi laag ziektever-
zuim van 2,8 procent waar dit in 2018 4,6 
procent was. Net als in 2018 was ons korte 
verzuim in 2019 onder de een procent. 

Personeelscyclus
Medewerkers van World Animal Protection 
maken elk jaar afspraken met hun leidingge-
vende over de te behalen resultaten voor het 
komende jaar. Gedurende het jaar worden 
deze resultaten gemonitord, waarbij er in het 
midden van het jaar een formeel moment 
is: een functioneringsgesprek. Aan het eind 
van het jaar ontvangt elke medewerker een 
beoordeling van de leidinggevende, waarbij 
medewerkers ook elkaar om input vragen. 

Werving en selectie
Al jaren lukt het ons op een krappe arbeids-
markt goede mensen aan onze organisatie 
te binden. We houden onze wervings- en 
selectieprocedure in eigen beheer en hebben 
hiervoor een standaardproces ingericht. Wer-
ving doen we zoveel mogelijk met een vaste 
sollicitatiecommissie en in de regel voeren we 
twee sollicitatiegesprekken, waarbij de solli-
citant voor het tweede gesprek een opdracht 
moet maken. De directeur is altijd betrokken 
bij de wervingsprocedure. 

Personeelshandboek
Al ons beleid leggen we vast. Met ingang 
van 2018 gebruiken we hiervoor het perso-
neelshandboek dat in de decembervergade-
ring van de Raad van Toezicht is vastgesteld. 
Dit handboek wordt periodiek aangepast 

waar nodig. Ingrijpende aanpassingen wor-
den voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Strategie en 
beleid 

Ter nagedachtenis aan
In 2019 verloren we een aantal (oud)-collega’s die we bijzonder missen. 
Joanna Toole verongelukte op 10 maart aan boord van Ethiopian Airlines vlucht 302 op weg 
naar Nairobi. Jo werkte negen jaar voor World Animal Protection en zette zich in die tijd met 
grote toewijding in voor de dieren in de zee. In haar nagedachtenis wordt nu jaarlijks de Joanna 
Toole Annual Ghost Gear Solutions Award uitgereikt aan organisaties die met oplossingen komen 
voor het spookvistuig dat tal van zeedieren fataal wordt. 
Paul van Tongeren stierf op 3 april ten gevolge van een hartaanval. Paul werkte van 2013 tot 
aan zijn vervroegde pensioen in 2017 als persvoorlichter van het Nederlandse kantoor. Zijn 
taalvaardigheid, eigengereidheid en gevoel voor rechtvaardigheid waren legendarisch. 
Ook Sue Moody overleed in april. Zij werkte 35 jaar (!) voor de organisatie op de IT-afdeling. 
Sue was een stille kracht op wie je altijd kon rekenen. Ze zette onze eerste donateursdatabase op 
en hielp met de komst van de eerste computers. 
In november verloren we Martin Cooke. Hij was ons internationale hoofd van corporate en-
gagement en er zullen weinig mensen zijn die in hun leven de levensomstandigheden van zo veel 
dieren hebben verbeterd. Martin wist alles van dierenwelzijn en kon als geen ander bedrijven 
overtuigen én helpen hogere dierenwelzijnsstandaarden in te voeren. 

Vrijwilligster Sanne Kuijpers
Mijn droom is mensen te inspireren om onder 
rechtvaardige omstandigheden wilde dieren 
te bewonderen in hun natuurlijke habitat. Ik 
was sinds 2018 vrijwilliger voor World Ani-
mal Protection Nederland. Eind 2019 kwam 
er een baan beschikbaar bij de organisatie 
die helemaal aansluit bij mijn droom. Natuur-
lijk heb ik meteen gesolliciteerd en ik werd 
aangenomen! Ik start per 1 januari 2020 
als programmamanager ‘Wilde dieren’. Ik 
ga campagne voeren tegen het gebruik van 
wilde dieren voor toeristisch vermaak, zoals 
olifantenritten, selfies met tijgers en dolfijnenat-
tracties.

Mondiale Strategie  
2015-2020

Het leven en welzijn van miljarden dieren in 
de wereld wordt bedreigd. Hoe beslis je als 
organisatie waar je je aandacht op richt? 
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Hoe zorg je dat je impact zo groot mogelijk is? 
Onze prioriteiten hebben we vastgelegd 
in onze mondiale strategie. De keuzes zijn 
ingegeven door:
•  het aantal dieren dat onder de gegeven 

omstandigheden lijdt; 
•  de omvang en intensiteit van het lijden dat 

dieren ervaren; 
•  de gebleken effectiviteit van (hulp)activi-

teiten die we kunnen ondernemen.

In 2020 wil World Animal Protection hebben 
bereikt dat: 
•  dieren in de vee-industrie een beter leven 

krijgen: we willen voor vleeskippen het 
commitment van bedrijven hebben verkre-
gen om jaarlijks het leven van 10 miljard 
dieren te verbeteren en voor varkens het 
commitment om tien procent van de we-
reldwijde varkensindustrie naar een hoger 
dierenwelzijnsniveau te tillen; 

•  100.000 wilde dieren zijn gered die wor-
den gebruikt voor handel, entertainment, 
als huisdier, product of ‘medicijn’; 

•  1 miljoen zeedieren, waaronder walvis-
sen, zeehonden, dolfijnen, schildpadden 
en vogels, worden gered van een langdu-
rige doodsstrijd, door te voorkomen dat 
zij verstrikt raken in spookvistuig (in zee 
gedumpte netten); 

•  via programma’s om hondenpopulaties 
in steden en dorpen te managen te 
voorkomen dat 50 miljoen honden wreed 
worden behandeld, geslagen of gedood 
(onder andere uit angst voor hondsdol-
heid); 

•  5 miljoen dieren direct en 270 miljoen in-
direct zijn geholpen tijdens of na rampen.

Nederlandse 
meerjarenstrategie 2018 – 
2022
In 2017 hebben we als Nederlandse orga-
nisatie hard gewerkt aan de totstandkoming 
van een meerjarenstrategie voor de periode 
2018 tot en met 2022. In deze strategie, die 
te vinden is op onze website, wordt duidelijk 
wat de rol van het Nederlandse kantoor is in 
het uitvoeren van de internationale strategie. 
In Nederland willen we een betere wereld 
voor dieren bereiken door: 
a. aansprekende campagnes te voeren en; 
b. mensen meer te betrekken bij ons werk: 
een beweging bouwen.

Campagnes voeren wij op de thema’s ‘Dieren 
in de veehouderij’, ‘Dieren in het wild’ en 
‘Zwerfhonden’, die rusten op drie pijlers: 
1. Educatie en mobilisatie 
2. Lobby en beleidsbeïnvloeding 
3. Katalyseren van duurzame oplossingen
Deze drie pijlers hebben invloed op elkaar. 
Met het intensiever betrekken van mensen 
bouwen we aan een beweging, waarmee 
we het bewustzijn bij het publiek kunnen 
vergroten en hen kunnen mobiliseren tot actie: 
dat verhoogt de kans op succesvol beïnvloe-

den van beleid én op implementatie van 
duurzame oplossingen.

Jaarplannen
Met ingang van 2017 is onze werkwijze 
gestoeld op het voeren van integrale cam-
pagnes. We hebben in onze campagnes 
de vakgebieden van programma’s, commu-
nicatie en fondsenwerving geïntegreerd in 
een campagneproject. De uitgangspositie is 
dat we maximaal ruimte hebben voor drie 
geïntegreerde campagnes in een jaar. Welke 
dat zijn wordt een aantal maanden voor het 
begin van het jaar in overleg met de internati-
onale organisatie en onze Raad van Toezicht 
bepaald. De uitwerking van deze keuzes 
leggen we vast in een jaarplan.

Risicomanagement
De huidige COVID-19-crisis laat eens te meer 
zien dat de wereld veranderlijk is en onvoor-
spelbaar. World Animal Protection probeert 
daarin zo goed mogelijk mee te bewegen 
door voortdurend op kansen in te springen en 
mogelijke risico’s in kaart te brengen en te ver-
kleinen. Dat laatste doen we door een actief 
risicobeleid te voeren waarmee we risico’s zo 
goed mogelijk beheersbaar houden.

Databeveiligingsbeleid
In navolging van de voorbereidende werk-
zaamheden in 2017 heeft World Animal 
Protection in 2018 in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming een aantal beleidstukken en procedures 
opgesteld dat tezamen ons Privacy Manage-
ment Systeem vormt. Dit systeem bestaat uit 
zes onderdelen:
1. Informatiebeveiligingsbeleid 
2. Privacybeleid 
3. Privacystatement 
4. Verwerkingsregister 
5. Gedragscode omgang persoonsgegevens 
6. Processen en procedures 

Om het Privacy Management Systeem te 
borgen in de organisatie hebben we twee 
rollen gedefinieerd: data protection officer 
en data security officer. Deze twee rollen zijn 
verbonden aan twee verschillende functies en 
worden door twee personen uitgevoerd.

Risicobeleid
World Animal Protection is een internationa-
le organisatie die wordt blootgesteld aan 
wereldwijde risico’s die we centraal beheers-
baar willen maken. Om die reden is, als 
onderdeel van het Global Policy Framework, 
internationaal risicobeleid opgesteld waar 
alle landenkantoren, en dus ook Nederland, 
zich aan houden. In de kern stelt dit beleid 
dat alle kantoren en hun leiderschap, maar 
ook de medewerkers, verantwoordelijk zijn 
voor het risicobeheer en dit periodiek moeten 
monitoren.

https://www.worldanimalprotection.nl/sites/default/files/media/nl_files/over_ons/samenvatting_meerjarenplan.pdf
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Risicobereidheid
De mate waarin we bereid zijn om risico te 
lopen bij het bereiken van onze doelstellin-
gen noemen we de risicobereidheid. World 
Animal Protection (Nederland) heeft een 
risicomijdend profiel, waarmee we aangeven 
niet bereid te zijn hoge risico’s te nemen. We 
zijn van mening dat, door ons karakter als 
serieuze gesprekspartner met overheden en 
bedrijven, we een grote verantwoordelijkheid 
hebben. Daarnaast zijn we niet bereid om 
grote financiële risico’s te nemen, omdat we 
werken met gelden van individuele donateurs 
en partners/fondsen die erop vertrouwen dat 
we verstandig met hun geld om gaan.

Ons risicobeheer
In Nederland maken we minimaal een keer 
per jaar een risico-inventarisatie, waarin we 
de voornaamste risico’s in acht categorieën in 
kaart brengen en deze wegen op basis van 
waarschijnlijkheid en impact. Onze interna-
tionale organisatie heeft de volgende acht 
risicocategorieën geïdentificeerd:

1. Extern en regelgevende risico’s zijn 
het gevolg van externe factoren die van 
invloed kunnen zijn op het uitvoeren van onze 
wereldwijde strategie. Bijvoorbeeld politieke 
risico’s, wijzigingen in wet-, en regelgeving en 
veranderingen in de fysieke omgeving. Ook 
de huidige COVID-19-crisis valt hieronder.

2. De risico’s toezicht en bestuur vloeien 
voort uit de effectiviteit van onze toezichthou-
ders om de voortgang van het realiseren van 

de strategische langetermijndoelstellingen van 
de organisatie te bewaken. 

3. De risico’s organisatie en beheer vloeien 
voort uit onze managementstructuren, ons 
informatiebeheer en onze rapportagelijnen en 
processen. 

4. Programmarisico’s komen voort uit, of 
houden verband met, onze dierenwelzijns-
campagnes en -projecten.

5. Fondsenwervingrisico’s vloeien voort uit, 
of houden verband met, onze fondsenwerven-
de activiteiten.

6. Financiële risico’s vloeien voort uit, of hou-
den verband met, het beheer en de controle 
van de financiën van de organisatie en het 
effect van externe factoren zoals wisselkoer-
sen en rentebewegingen of sterk wijzigende 
economische omstandigheden (zoals in 2020 
ten gevolge van COVID 19).

7. Persoonsrisico’s komen voort uit, of 
houden verband met, personeel van World 
Animal Protection en werving, behoud, vaar-
digheden, gezondheid en veiligheid.

8. Reputatierisico’s zijn verbonden aan de 
impact op de reputatie van World Animal 
Protection, zowel intern als extern, als gevolg 
van acties van toezichthouders, personeel, 
partnerorganisaties en anderen die in relatie 
tot World Animal Protection staan.

Alle risico’s kwalificeren we aan de hand van 
een beoordelingssystematiek waarbij we 
een score tussen de een en vijf geven voor 
zowel de impact als de waarschijnlijkheid 
dat dit risico zich voordoet. Op basis hiervan 
kwalificeren we de risico’s en vertalen we dit 
naar een mogelijke impact op het behalen 
van de doelen. 
We bespreken de geïnventariseerde risico’s 
en de mogelijke maatregelen in de verga-
dering van het managementteam en daar-
opvolgend in de vergadering van de Raad 
van Toezicht. Aansluitend delen we deze 
risico-inventarisatie met het internationale kan-
toor waar deze, samen met de inventarisaties 
uit andere kantoren, door het internationale 
bestuur worden beoordeeld.

Risico’s in 2019
Op pagina 33 staat een beschrijving van de 
risico’s en onzekerheden die een belangrijke 
impact op onze organisatie hebben (gehad). 
Per risico hebben we in kaart gebracht welke 
maatregelen zijn of worden genomen om de 
risico’s te verkleinen.

Maatschappelijk 
verantwoord handelen
In de bedrijfsvoering van ons werk houden 
we nadrukkelijk rekening met onze impact 
op mens, milieu en – uiteraard – dier. Bij de 
inrichting van ons kantoor hebben we zoveel 
mogelijk duurzame materialen gebruikt om 

onze CO2 voetafdruk te verkleinen. In de 
dagelijkse bedrijfsvoering hebben we: 
•  compensatie van CO2-uitstoot van vlieg-

reizen;
•  en een reiskostenregeling die OV en 

fietsgebruik stimuleert.
En: 
•  organiseren we vlees- en visvrije evene-

menten, met altijd veganistische opties;
•  doen we onze inkoop (van koffie, 

(plantaardige) melk en overige relevante 
producten) biologisch;

•  en gebruiken we chloorvrij papier. 
In de bredere zin van ons werk, de campag-
nes die we voeren en de hulp die we bieden 
op verre plekken in de wereld, nemen we 
gedragscodes en lokale culturen en gebrui-
ken in acht, en proberen we ook daar zoveel 
mogelijk gebruik te maken van inkoop die de 
belasting van onze aarde beperkt.

Financieel Beleid
Het financieel beleid dat World Animal 
Protection voert is in lijn met de Richtlijn 
Financieel Beheer Goede Doelen die door 
Goede Doelen Nederland is opgesteld 
en is erop gericht een solide, transparante 
en controleerbare financiële bedrijfsvoering 
te voeren. De belangrijkste gedelegeerde 
verantwoordelijkheden naar personeelsleden 
die niet statutair of reglementair benoemd zijn 
én de checks en balances op onze financiële 
processen, zijn vastgelegd in ons ‘Protocol 
administratieve organisatie’ dat voor het laatst 
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#

1

2

3

Categorie

Extern en  
regelgevend

Financieel

Reputatie

Geïdentificeerde risico’s 

•  Restricties van overheidswege 
n.a.v. de coronapandemie hebben 
grote impact op onze manier van 
werken. 

•  Een verschuiving in de politieke 
verhoudingen kan grote impact 
hebben op dierenwelzijns-wetge-
ving.

•  Een economische recessie t.g.v. 
de coronapandemie heeft grote 
gevolgen voor het geefgedrag 
van onze donateurs.

•  De onderwerpkeuzes binnen 
onze nieuwe strategie kunnen een 
negatieve impact hebben op het 
werven van nieuwe donateurs.

•  Een nieuwe telemarketingwetge-
ving in Nederland die uitsluitend 
telefonische opvolging van mensen 
met een actieve opt-in toestaat, 
zou grote impact hebben op ons 
fondsenwervend rendement.

•  Reputatieschade door gedrag 
medewerkers dat op gespannen 
voet staat met onze waarden.

•  Reputatieschade door bedrijfspro-
cessen die niet in lijn zijn met onze 
waarden.

Gevolg

•  Onze medewerkers kunnen 
uitsluitend vanuit huis werken,  
reizen t.b.v. het onderhouden 
van externe betrekkingen kun-
nen geen doorgang vinden.

•  Dierenwelzijnswetgeving kan 
worden teruggedraaid of 
afgezwakt. Versterking van 
wetgeving blijft uit. 

•  Een laag consumentenver-
trouwen kan de bereidheid 
om World Animal Protection 
regulier te (blijven) steunen 
doen afnemen.

•  Onze inkomsten kunnen onder 
druk komen te staan en daar-
mee onze bijdrage aan onze 
internationale doelen.

•  Ons fondsenwervend rende-
ment zou zwaar onder druk 
komen te staan.

•  De geloofwaardigheid van 
onze campagnes, ons overige 
programmawerk en onze fond-
senwervende proposities komt 
in het gedrang.

•  De geloofwaardigheid van 
onze campagnes, ons overige 
programmawerk en onze fond-
senwervende proposities komt 
in het gedrang.

Impact-
score (1-5)

2

5

3

3

5

4

4

Waarschijn-
lijkheid (1-5)

5

3

5

4

4

4

3

Risico

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

Risico verlagende maatregelen

•  Als internationale organisatie maken we reeds veel gebruik van technolo-
gie voor online vergaderen. Een protocol is ontwikkeld om medewerkers 
zo goed mogelijk te faciliteren in hun thuissituatie, zodat onze werkzaam-
heden zo veel mogelijk door kunnen gaan. Contact met externe partijen 
zal ook zo veel mogelijk online plaatsvinden.

•  We zorgen dat een actieplan gereed is en budget gereserveerd wordt om 
campagne op dit onderwerp te voeren. We blijven relaties onderhouden 
met politieke partijen in het parlement, zowel direct als via de Dierencoali-
tie waarvan we de voorzitter zijn..

•  We vergroten onze inspanningen om  eenmalige, kleine donaties te 
werven op onderwerpen waarbij mensen sterk betrokken zijn. Daarnaast 
hebben we medewerkers aangetrokken die zich specifiek richten op nala-
tenschappen en fondsen om onze inkomstenmix te verbreden.

•  We onderzoeken nieuwe online fondsenwervende technieken. Daarnaast 
bereiden we een transitieplan voor om de uitfasering van bepaalde werk-
gebieden in goede banen te leiden en donateurs mee te nemen in onze 
ontwikkeling.

•  De Nederlandse branchevereniging voor goede doelen is in gesprek met 
de Nederlandse overheid om de voorgenomen wetgeving aan te passen 
voor goede doelen.

•  Leidinggevenden geven in woord en daad het goede voorbeeld. Binnen 
onze internationale organisatie zijn de tevredenheid en de ontwikkelings-
mogelijkheden van de medewerkers tot prioriteit benoemd. In dit kader is 
een internationaal hoofd personeelszaken aangetrokken dat lid is van het 
Global Leadership Team en is een traject gestart om de organisatiecultuur 
verder te ontwikkelen.

•  Bedrijfsprocessen worden periodiek kritisch bekeken of zij adequaat zijn 
of aanscherping en uitbreiding behoeven. Voor zover het internationale 
bedrijfsprocessen zijn, voeren wij daarover dialoog met de internationale 
organisatie.
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op 28 mei 2017 door de Raad van Toezicht 
is vastgesteld.

Beleggingsbeleid
World Animal Protection Nederland be-
legt niet en is dit ook voor de toekomst niet 
van plan. Het geld dat mensen ons geven, 
besteden we zoveel en zo snel mogelijk aan 
de verbetering van het leven van dieren. De 
reserves die we hebben en nodig hebben, 
staan bij zo duurzaam mogelijke banken, 
in ons geval bij de Triodos Bank. We zijn 
in 2018 verder verduurzaamd door onze 
pensioenregeling onder te brengen bij a.s.r. 
Deze verzekeringsmaatschappij behaalde in 
2018 de hoogste score op dierenwelzijn in 
de Eerlijke Verzekeringswijzer: eerlijkegeldwij-
zer.nl/verzekeringswijzer.

Planning & Control
World Animal Protection heeft een degelijke 
planning- en controlecyclus, waarmee we 
grip houden op onze activiteiten en de te be-
halen resultaten. Het managementteam analy-
seert elke maand de inkomsten in Nederland 
aan de hand van een maandrapportage. 
Driemaal per jaar geeft de organisatie een 
prognose af van de inkomsten en kosten voor 
de rest van het jaar. Afwijkingen ten opzichte 
van het budget worden aangegrepen om stu-
ringsmaatregelen te nemen door bijvoorbeeld 
bezuinigingen door te voeren of extra investe-
ringen te doen. Viermaal per jaar rapporteert 
de directeur aan de Raad van Toezicht over 
de financiële gang van zaken door middel 
van een kwartaalrapportage waarin ook 

World Animal Protection eind 2019, die is 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht, 
vormt de basis voor de hoogte van onze 
continuïteitsreserve. 

Overige reserves
In principe streeft World Animal Protection 
ernaar om naast de continuïteitsreserve geen 
andere reserves aan te houden. In lijn met 
richtlijn 650 behouden we het recht om als 
onderdeel van ons reservebeleid bestem-
mingsreserves en herwaarderingsreserves in 
te stellen, mocht de situatie dit vereisen. Zoals 
eerder vermeld wordt de continuïteitsreserve 
risicogebaseerd vastgesteld. De gelden die 
aan het einde van het jaar binnenkomen en 
niet meer overgemaakt kunnen worden naar 
onze internationale organisatie, worden tijde-
lijk opgenomen onder overige reserves. 

Fondsen
Het reservebeleid van de stichting behoudt de 
mogelijkheid om ontvangen gelden van der-
den als bestemmingsfondsen aan te merken 
als de giftgever een dergelijke oormerking 
wenst. In de regel geven we er de voorkeur 
aan dit alleen te doen als de gift niet in het 
betreffende boekjaar kan worden uitgegeven 
en het giftbedrag een dergelijke omvang 
heeft dat het deze administratieve verwerking 
efficiënt maakt.

deze nieuwe prognose wordt opgenomen.
Met rapportages legt het internationale kan-
toor van World Animal Protection verantwoor-
ding af over de besteding van het geld dat 
ze uit Nederland en andere landen krijgt. Dat 
gebeurt in Groot-Brittannië – waar ons inter-
nationale kantoor is gevestigd – volgens de 
strenge normen die de Britse overheid oplegt 
aan charitatieve instellingen. De Charity Com-
mission ziet toe op naleving daarvan. Deze 
instantie heeft vergaande bevoegdheden om 
in te grijpen als iets niet in orde is.

Reservebeleid
Het reservebeleid van World Animal Protec-
tion Nederland is erop gericht om de aan 
haar ter beschikking gestelde middelen zo 
snel mogelijk in te zetten voor de verbetering 
van het leven van dieren en daarmee dus 
zoveel mogelijk het oppotten van gelden te 
voorkomen.

Continuïteitsreserve
Om zeker te stellen dat de stichting ook in 
de toekomst aan haar verplichtingen kan 
voldoen acht het bestuur het wenselijk een 
deel van het vrij besteedbare vermogen te 
bestemmen als continuïteitsreserve. Voor de 
bepaling van de maximale hoogte van de 
continuïteitsreserve kijkt de stichting naar de 
richtlijn van Goede Doelen Nederland. De 
reserve wordt bij voorkeur bepaald op basis 
van een risicoanalyse. De risicoanalyse van 

Financiën
Wat waren de financiële resultaten van World 
Animal Protection Nederland? In deze para-
graaf geven we inzicht in onze belangrijkste 
inkomsten en lasten, en onze financiële positie 
eind 2019. 
Verdere analyses en financiële overzichten 
zijn te vinden in onze jaarrekening 2019 die 
tegelijkertijd met dit bestuursverslag is gepubli-
ceerd op onze website.

Samenvattend beeld
In 2019 zijn onze gerealiseerde inkomsten 
hoger dan in 2018. Onze bestedingen aan 
de doelstelling hebben we in 2019 op peil 
kunnen houden. De begroting van 2020 zet 
de stijgende lijn ten opzichte van de begro-
ting 2019 voort. 

Het positieve resultaat dat we in 2019 
behaalden is toegevoegd aan onze reserves 
waarmee de eindbalans op 31 december 
het onderstaande beeld gaf. 
Verder toelichting op de balans, conform de 
richtlijn, is opgenomen in onze jaarrekening.

https://www.worldanimalprotection.nl/over-ons/volg-ons-werk/jaarverslag
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Analyse van de staat van 
baten en lasten
Baten
Zowel de baten van particulieren als de ba-
ten van subsidies van overheden zijn dit jaar 
significant hoger dan begroot en realisatie 
2018. Belangrijkste oorzaak hiervan: de 
hogere inkomsten uit nalatenschappen die 
aan het einde van het jaar meevielen. 
Naast particuliere giften ontvangen we 
gelden van organisaties die ons een warm 
hart toe dragen. Wij mochten twee grote 

bijdragen ontvangen, een daarvan was 
van Tui Care foundation voor ons werk voor 
Thaise olifanten in de entertainmentindustrie. 
Naast deze bijdragen ontvingen we gelden 
van verschillende stichtingen en bedrijven ter 
ondersteuning van ons werk.

Lasten
In totaal besteedden we in 2019 bijna 5,8 
miljoen euro. We verwierven zelfs iets meer 
dan benodigde 5,8 miljoen euro, waardoor 
we een overschot hadden van bijna  
€ 50.000. Dit overschot is toegevoegd aan 
de algemene reserves en is begin 2020 
overgemaakt naar het internationale kantoor.

Omschrijving 2018 2019 2019 2020
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

Baten van particulieren  5.149.935  5.373.756  5.479.268  5.380.231 
Baten van bedrijven  5.740  -  57.920  200.000 
Baten van andere organisaties  207.418  200.000  148.623  - 
Baten van subsidies van overheden  -  -  130.813  - 
Overige baten  379  100  356  51.000 
Som der Baten  5.363.472  5.573.856  5.816.979  5.631.231 

Besteed aan doelstelling  3.891.224  3.732.564  4.074.872  3.915.260 
Wervingskosten  1.420.705  1.590.472  1.461.773  1.493.699 
Beheer en administratie  253.986  250.821  232.967  222.272 
Som der Lasten  5.565.915  5.573.856  5.769.612  5.631.231 

Saldo financiële baten en lasten  -  -  212  - 

Saldo van Baten en Lasten  -202.444  -0  47.579  0 

ACTIVA 31 december 31 december
2018 2019

Vaste activa
A Activa benodigd voor de bedrijfsvoering  54.306  51.136 

Vlottende activa
B Vorderingen en overlopende activa 179.793 131.840
C Liquide middelen 1.542.673 1.662.118

Totaal activa  1.776.772  1.845.095 

PASSIVA 31 december 31 december
2018 2019

D Reserves en fondsen
D1 Continuïteitsreserve  1.323.533  1.130.000 
D2 Overige reserves 0  241.113 

Voorzieningen
E Voorzieningen  -  - 

Kortlopende schulden
F Crediteuren  302.859  257.428 
G Overlopende passiva en overige schulden  150.381  216.554 

Totaal passiva  1.776.772  1.845.095 
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Van onze totale bestedingen droegen 
we in 2019 1,55 miljoen euro bij aan 
het internationale werk van World Animal 
Protection International. Deze kosten 
verantwoorden we in drie categorieën: 
‘Besteed aan doelstelling’; ‘Wervingskosten’ 
en ‘Beheer en administratie’. In onze 
jaarrekening geven we meer toelichting op 
de afspraken met het internationale kantoor 
en de gehanteerde systematiek. 
In 2019 besteedden wij zo’n 45 procent van 
ons budget voor nationale programma’s aan 
ons programma’s Dieren in de Veehouderij. 
Belangrijke focus: de financiële sector. We 
zetten ons in om banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen te bewegen hun invloed 
aan te wenden om dierenwelzijn wereldwijd 
te verbeteren.
Een vergelijkbaar percentage van ons budget 
gebruikten we voor het programma ‘Dieren 
in het Wild’. Daarbij ging met name de 
aandacht uit naar onze publiekscampagne 
tegen het gebruik van exotische dieren als 
huisdier. Maar ook bleven we ons richten op 
het diervriendelijk maken van reisorganisaties. 

Verhouding bestedingen
De bestedingen aan zowel doelstellingen, 
werving als beheer en administratie zijn mooi 
in lijn met de streefpercentages.

De grafiek hiernaast geeft inzicht hoe we 
iedere euro die we in 2018 ontvingen 
besteedden, zowel absoluut als procentueel.
 
In totaal ging er in 2019 zo’n 2,5 miljoen 
rechtstreeks naar het verbeteren van 

De kosten voor beheer en administratie zijn in 
lijn met vorig jaar en begroting.

Financiën van onze 
wereldwijde organisatie

dierenwelzijn middels programma’s in binnen- 
en buitenland, zie hiervoor de eerdere 
hoofdstukken.

De bestedingen aan voorlichting en 
bewustwording is daarna een grote post 
in 2019. Wij hechten veel waarde aan het 
informeren van onze supporters. Met onze 
eigen (e-mail) nieuwsbrief informeren wij onze 
supporters over misstanden in dierenwelzijn 
wereldwijd en geven wij updates over de 
campagnes die wij voeren.  Daarnaast 
hechten wij veel waarde aan het informeren 
van het bredere publiek over misstanden op 
het gebied van dierenwelzijn wereldwijd. 
Hiervoor zetten wij (social)mediakanalen als 
Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter in. 

De gerealiseerde wervingskosten blijven 
achter ten opzichte van de begroting. Het 
werven van nieuwe donateurs was in 2019 
een uitdaging. Om te voorkomen dat de 
wervingskosten hoger zijn dan de baten, 
wordt er per wervingstraject bekeken of 
deze voldoende rendement oplevert. Het 
behouden van bestaande donateurs is in 
2019 wederom goed gelukt. Wij zijn trots dat 
we zo’n trouwe achterban hebben, waardoor 
onze uitstroompercentages laag zijn. 

De bestedingen aan beheer en administratie 
zijn al jaren op voldoende niveau. 
Uiteraard richten we onze processen zo 
efficiënt mogelijk in en begroten we die zo 
scherp mogelijk zonder afbreuk te doen 
aan de faciliterende, ondersteunende en 
toezichthoudende taken die hier zijn belegd. 

Jaarlijks produceert onze internationale 
organisatie een jaarverslag (Global Review) 
dat wordt gepubliceerd op onze internatio-
nale website. In deze paragraaf een korte 
samenvatting van de financiële kerncijfers uit 
dit verslag. 

Verhouding bestedingen

Bestedingen in waarde / procentueel

2018 2019 2019 2020
Omschrijving Streef % Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A. % besteed aan doelstellingen 71,0% 69,9% 67,0% 70,6% 69,5%
B. % wervingskosten 25,0% 25,5% 28,5% 25,4% 26,5%
C. % beheer en administratie 4,0% 4,6% 4,5% 4,0% 3,9%
TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100%

€ 0,7 mln / 12%

€ 1,3 mln / 23%

€ 1,9 mln /33%

€ 1,7 mln / 29%

€ 0,2 mln / 4%
  Besteed in buitenland

  Voorlichting & Bewustwording

  Wervingskosten Nederland

  Nationale programma’s

  Beheer en administratiekosten
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Baten 
Net als vorig jaar bestaat de top vijf van in-
komsten genererende landen uit het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken, Australië, Nederland 
en de Verenigde staten. Samen goed voor 
76 procent van de wereldwijde inkomsten.
Vergelijkbaar met Nederland komt het 
leeuwendeel van de wereldwijde inkomsten 
uit particuliere donaties, alleen verschilt het 
percentage nogal. Internationaal 68 procent 
waar dit in Nederland 94 procent is. Een 

andere grote bron van inkomsten voor onze 
wereldwijde organisatie zijn nalatenschap-
pen. Bekijk de verdeling hieronder.

Lasten
In 2019 besteedden we 56 miljoen euro aan 
ons wereldwijde werk. Ruim 70 procent van 
dit geld werd besteed aan dierenwelzijnspro-
gramma’s. Onze wereldwijde bestedingen 
zijn op peil. Bekijk de verdeling van de kosten 
in 2019 hieronder.

Inkomsten World Animal Protection Wereldwijd

Categorie 2018 2019
Individuele donaties  34,7  35,3 
Inkomsten uit partnerschappen  2,9  4,6 
Nalatenschappen  7,9  9,7 
Investeringen en overige giften  1,8  2,2 
Totaal  47,2  51,9 

Bestedingen World Animal Protection Wereldwijd

Categorie 2018 2019
Dierenwelzijn programma’s  37,1  40,5 
Fondsenwerving  12,2  12,8 
Organisatie support  2,6  2,8 

Totaal  51,9  56,0 


