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Wereldwijd
dieren beschermen

Voorwoord
De Raad van Toezicht brengt met groot genoegen dit jaarverslag onder uw aandacht. Dankzij de enorme inzet van onze
staf heeft World Animal Protection Nederland het afgelopen jaar veel bereikt bij het verminderen van dierenleed in de
wereld. Nederland was ook dit jaar één van de belangrijkste donorlanden binnen de mondiale organisatie. De Raad
ziet er zorgvuldig op toe dat elke euro ten goede komt aan het doel.
Op internationaal niveau bevindt World Animal Protection zich in een diepgaand veranderingsproces: niet alleen de
naamswijziging van WSPA naar World Animal Protection, maar ook de strategie, organisatie en verslaglegging worden
aangepast aan de eisen van deze tijd.
De ambities liggen hoog. World Animal Protection wil de voortrekker zijn en blijven in de mondiale dierenbescherming.
Tussen het internationale en nationale niveau is een Europees kantoor gekomen om het werk beter te coördineren
en ’Brusselse’ besluitvorming effectief te beïnvloeden. Wij juichen dit toe, waarbij we ons realiseren dat dit alles een
behoorlijke wissel trekt op alle medewerkers.
Onze doelstellingen kunnen alleen verwezenlijkt worden bij voldoende steun uit de samenleving. Verreweg het grootste
deel van de donorgelden wordt besteed aan tientallen programma’s en projecten over de gehele wereld. Daarnaast
hechten we groot belang aan Nederlandse campagnes, zoals die om koeien in de wei te houden. Want ook in ons land
valt voor onze organisatie nog een wereld te winnen. Dieren kunnen niet voor zich zelf opkomen, dus zal World Animal
Protection dat moeten doen!
Bob van den Bos, voorzitter Raad van Toezicht

In juli 2014 heb ik het stokje overgenomen van Ruud Tombrock, die nu als directeur van het Europees kantoor voor
World Animal Protection voortvarend invulling geeft aan de nieuwe strategie. Het team had zijn werk goed op de
rit staan en heeft in 2014 indrukwekkende resultaten geboekt. De prijswinnende campagne ‘Stap van de olifant
af’ was hierbij een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen campagnemedewerkers, fondsenwervers en onze
communicatieprofessionals.
Gesterkt door de successen, zoals beschreven in dit verslag, gaan wij de komende jaren nog heel veel werk verrichten.
De mondialisering en de stijgende welvaart in landen als China, India en Brazilië leiden tot grotere voedselproductie
en enorme schaalvergroting van de bio-industrie. Ook bestaan er in veel landen nog dieronvriendelijke culturen en
barbaarse gewoontes, waar een einde aan moet komen. Het is een zware strijd tegen economische belangen en lang
gekoesterde tradities.
Om extra geld vrij te maken voor onze programma’s in het veld, hebben we dit jaar gekozen voor een meer sobere
opzet van het jaarverslag. De versie van 2013 werd door de jury van de Transparantprijs zeer hoog gewaardeerd.
Daarmee hebben we bewezen uitstekend in staat te zijn de bestedingen van giften en donaties te verantwoorden. Het
overgrote deel van deze verantwoording is overigens ook voor 2014 nog actueel. Voor uw leesgemak hebben we in
de tekst linkjes opgenomen naar uitgebreidere informatie op onze website. Ik ben ervan overtuigd dat het lezen over ons
werk u net als mij veel inspiratie zal opleveren.
Pascal de Smit, directeur

Samenvatting
Het afgelopen jaar stond het werk van World
Animal Protection Nederland vooral in het teken van
de naamswijziging, de hond, Europa, belangrijke
doorbraken met ons lobbywerk en de olifant.
Al geruime tijd waren we niet meer zo tevreden over
de naam World Society for the Protection of Animals
en de afkorting ervan tot WSPA. De eerste was te lang
en te plechtig, de tweede in wezen nietszeggend.
Daarom is na een intensieve voorbereiding in de loop
van de zomer de naam gewijzigd in World Animal
Protection. Een naam die in een oogopslag duidelijk
maakt wat we doen: wereldwijd dieren beschermen.
En om dat duidelijk te houden, korten we onze naam
niet af. Omdat we ons geld willen besteden aan dieren,
werd aan de naamswijziging geen groot campagne- en
reclamebudget toegewezen. Gevolg daarvan is dat onze
naamsbekendheid wat is afgezakt. Een belangrijke taak
in 2015 is om die trend te keren.
World Animal Protection in Nederland heeft in 2014
twee grote campagnes gevoerd. In de lente werd
‘Honden voor Honden’ gelanceerd. Een petitie in het
kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement,
waarmee we vroegen om regelgeving door ‘Brussel’
om het vreselijk lot van veel honden in ons werelddeel
te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het massaal
doden van zwerfhonden, het even massaal fokken van
pups in Oost-Europese ‘fokfabrieken’ en om het zodanig
doorfokken van honden op raskenmerken dat ze er ziek
en gebrekkig van worden.
Omdat de Europese kantoren van World Animal
Protection tegenwoordig ook een – bescheiden
– Europees kantoor delen, wordt de onderlinge
samenwerking steeds inniger en beter. We overleggen
intensiever met elkaar en helpen elkaar aan goede
ervaringen. Zo nam ons kantoor in Kopenhagen de
‘Honden voor Honden’-campagne over – Hunde til
Hunde – met als resultaat nog meer handtekeningen dan
we in Nederland ophaalden.
De tweede campagne stond in het teken van
olifantenritten. Veel toeristen in Zuidoost-Azië vinden dit
een hoogtepunt van hun reis, maar beseffen niet dat er
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veel dierenleed mee is gemoeid. De olifanten worden op
jonge leeftijd gevangen genomen en met veel geweld
geestelijk ‘gebroken’. Met de campagne ‘Stap van de
olifant af!’ richtten we ons zowel op toeristen als op
reisorganisaties. De eerste vroegen we te beloven nooit
(meer) op een olifant te rijden en die beloftes vormden
samen de eerste 3D-geprinte petitie ooit. In de vorm van
een olifant uiteraard. De reisorganisaties vroegen we om
de olifantenritten uit hun aanbod te verwijderen. En met
succes. Ook deze campagne werd door andere kantoren
van World Animal Protection wereldwijd overgenomen.
Een belangrijke maar vaak niet altijd direct zichtbare
activiteit van World Animal Protection is lobbyen bij
overheden, internationale instanties en bedrijfsleven
om meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn.
Heel concrete resultaten zijn er natuurlijk ook, zoals het
komende verbod op wilde dieren als circusact en het
groeiend aantal reisorganisaties dat geen olifantenritten
meer aanbiedt. Veel werk zat er ook in om dierenwelzijn
op te nemen in de Nederlandse overheidscriteria voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook in
het beleid van de internationale certificeerder ISO en
uiteraard in dat van de VN. Niet zo zichtbaar, maar sterk
in het voordeel van dieren op de langere termijn.
Hoewel, zoals gezegd, de algemene bekendheid
van World Animal Protection in het verslagjaar iets
afnam, groeide ons aantal supporters duidelijk: op
Facebook met vijftig procent naar ruim 66.000, op
Twitter met twintig procent en op ons Youtube-kanaal met
vijfentwintig procent. Daartegenover stond een daling
van het aantal unieke bezoekers van onze website
www.worldanimalprotection.nl van 350.000 naar
290.000. Het resultaat van onze fondsenwerving bleef
daarentegen prima op peil: in 2014 haalden we bijna
zeven miljoen euro op, ruim boven budget.

1. Campagnes: mensen bewegen om dieren te helpen
Dieren beschermen, begint bij mensen. Consumenten
kunnen via hun koopgedrag dierenleed vermijden.
Directies van bedrijven kunnen stoppen met de verkoop
van dieronvriendelijke producten. Politici kunnen met weten regelgeving het welzijn van dieren bevorderen. World
Animal Protection beweegt daarom mensen om dieren
te helpen. Dat doen we in Nederland, in Europa, maar
bovenal wereldwijd.
We voeren campagne op vier gebieden:
Dieren in de veehouderij
Dieren in het wild
Dieren in gemeenschappen
Dieren in rampsituaties

1.1 Dieren in de veehouderij
Nederland

Doelstelling: zuivelpartijen bewegen om koeien in de
wei te houden
De Nederlandse weilanden raken steeds leger: dertig
procent van de ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien in
ons land komt nooit de stal uit. In 1990 was dat vijf
procent. Bijna een half miljoen grazers dus, grazen geen
enkele dag. Natuurlijk (kudde)gedrag is er voor die
dieren niet bij. Gebrek aan ruimte brengt sociale stress.
Opstallen verhoogt de kans op uier-, vruchtbaarheids- en
pootproblemen. En ze worden zo ‘uitgemolken’ dat ze na
vijf jaar worden geslacht. Terwijl ze best tot hun twaalfde
productief zouden kunnen blijven.
Voor World Animal Protection is dat onacceptabel.
Koeien horen in de wei, minstens 120 dagen per jaar.
Daarom begonnen we in 2012 met onze campagne
om koeien in de wei te houden – en in 2014 gingen we
dóór. Want als niemand ingrijpt, gaan koeienfabrieken
de Nederlandse melkveehouderij domineren. Slecht voor
de koeien, slecht voor melkveehouders en slecht voor het
landschap en de weidevogels die er leven.

Wat hebben we gedaan:
Net als in 2013 weer een supermarkttelling uitgevoerd
om te kijken hoe groot het percentage zuivelproducten
in hun schappen is dat gegarandeerd afkomstig is van
koeien die kunnen grazen in de wei. Dit bleek nog steeds
bedroevend laag, nauwelijks meer dan twintig procent.
En dat terwijl in het Convenant Weidegang dat Albert
Heijn en Jumbo hebben ondertekend de inzet is om
minimaal het weidegangniveau van 2012 te handhaven,
wat op zeventig procent ligt.
Ons gemengd in het debat over de nieuwe mestwet.
Volgens ons een uitgelezen mogelijkheid om weidegang
via wettelijke weg te bevorderen.
Een koeienuitzwaaidag georganiseerd om aandacht te
vragen voor het belang van weidegang en boeren in het
zonnetje te zetten die zich daar sterk voor maken.
Doestelling bereikt?
De trend van het hele jaar opstallen van koeien is nog
steeds niet helemaal gekeerd, laat staan omgebogen.
Toch zijn er lichtpunten:
Volgens de landbouwtelling van het CBS bleef het
percentage koeien in de wei voor het eerst sinds jaren
stabiel. Kanttekening daarbij is wel, dat door de groei
van de melkveestapel het aantal koeien dat nooit meer
buiten komt, toch weer is gestegen.
Friesland Campina kondigde aan de weidegangpremie
te verdubbelen. Dit is een belangrijke drijfveer voor
boeren om hun koeien in de wei te houden en conform
de aanbevelingen van ons in 2013 uitgebrachte rapport
Grazing in North West Europe.
Weidegang is vooralsnog geen onderdeel van de
nieuwe mestwetgeving, maar staatssecretaris Dijksma
heeft wel beloofd dat het convenant weidegang moet
worden opengebroken om de ambitie naar boven bij te
stellen.
Hoe belangrijk de bijdrage van World Animal Protection
aan dit alles was, is niet exact te bepalen, maar meegeholpen heeft die zeker!
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Wat hebben dieren eraan?
Ons werk is erop gericht partijen met invloed, met name
de supermarkten, te bewegen zuivel te gebruiken of aan
te bieden die gegarandeerd afkomstig is van koeien
met weidegang. In zoverre we daarin slagen betekent
dat méér koeien zich natuurlijk kunnen gedragen :
grazen in de wei. Of we de tendens van het opstallen
kunnen ombuigen, moeten de landbouwtellingen van het
Centraal Bureau van de Statistiek uitwijzen.
Hoe nu verder?
In 2015 gaan we door met het benaderen van
partijen met invloed in de zuivelketen. We doen weer
een supermarkttelling en organiseren ook weer een
koeiendans en –uitzwaaidag. Ook blijven we de
politieke ontwikkelingen over de mestwet volgen en
proberen we die te beïnvloeden.

Europa

Uiteraard heeft World Animal Protection zich ook buiten
Nederland ingespannen om het lot van de dieren in
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de veehouderij te verbeteren, zoals bijvoorbeeld in
Groot-Brittannië waar de vestiging van megastallen blijft
dreigen.

Internationaal

In Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië hebben we
ons ook bezig gehouden met de situatie van dieren in de
veehouderij. Onder meer hebben we in 2014:
De samenwerking gezocht met Nestlé, het grootste
voedingsmiddelenbedrijf ter wereld. Met onze hulp gaat
deze multinational de komende jaren ervoor zorgen dat
er belangrijke stappen worden gezet om dierenwelzijn te
waarborgen.
Een overeenkomst gesloten met het Braziliaanse BRF,
in grootte het zevende voedingsbedrijf ter wereld, en
groot producent van varkens- en kippenvlees. Het bedrijf
heeft beloofd ervoor te zorgen dat binnen tien jaar tijd
in zijn productie het gebruik van ligboxen voor zeugen is
afgeschaft.
Campagne gevoerd in Noord-Amerika tegen de
legbatterij.

1.2 Dieren in gemeenschappen
Nederland en Europa

Doelstelling: een beter leven voor honden in de EU
In Europa worden circa zestig miljoen honden als huisdier
gehouden. Voor veel is dierenleed gelukkig een ver-vanmijn-mand-kwestie. Hondenwelzijn in Europa is echter
allerminst vanzelfsprekend. De manier waarop honden
gefokt, gehouden en (vaak illegaal) verhandeld worden,
laat nog veel te wensen over. Ook in Nederland.
Bovendien bestaat er een grootschalige problematiek
met zwerfhonden, met name in Zuid- en Oost-Europese
landen, waaronder Roemenië.
Oorzaak van de hondenellende is deels dat op dit
moment honden op EU-niveau nauwelijks bescherming
genieten. En dat terwijl de problemen, zoals met de
handel, grensoverschrijdend zijn. Samen met andere
dierenbeschermingsorganisaties pleit World Animal
Protection daarom voor EU-regels om het hondenleed in
dit werelddeel drastisch te verminderen.
Wat hebben we gedaan?
In aanloop naar de Europese Verkiezingen hebben we
de campagne ‘Honden voor Honden’ gelanceerd.
Onder het motto ‘zet een poot voor honden in nood’
vroegen we mensen een petitie te tekenen die pleitte voor
Europese wetgeving ter bescherming van honden.
In Denemarken werd door ons een gelijkluidende
campagne gelanceerd, die bijzonder veel bijval kreeg:
40.000 handtekeningen
Tegelijkertijd hebben we hard gewerkt om in Roemenië
de geesten rijp te maken voor een nationaal actieplan
voor het diervriendelijk managen van de (zwerf-)
hondenpopulatie. Hierbij hebben we ook steun gegeven
aan een mobiele kliniek in Roemenië die honden aldaar
medische zorg verleent, voorlichting geeft en de dieren
steriliseert.
Doelstelling bereikt?
Onze petitie was een groot succes. Maar liefst 38.000
mensen tekenden, onder wie Nederlandse (kandidaat)
Europarlementariërs van D66, SP, PvdA, GroenLinks, Partij
voor de Dieren en CDA.
De petitie overhandigden we bovendien aan staatssecretaris Dijksma, met de vraag om de honden Europees

op de agenda te zetten. Toeval of niet, eind 2014 kwam
Dijksma met een verklaring samen met haar collega’s van
Denemarken en Duitsland dat zij meer ambitie wil op
dierenwelzijnsgebied in Europa, onder meer als het gaat
om hondenwelzijn.
In Roemenië kregen we draagvlak voor een nationaal
actieplan, een lang en gezien de politieke situatie in
Roemenië moeizaam proces dat vanaf 2015 vruchten
moet gaan afwerpen. De door ons gesteunde mobiele
kliniek behandelde gedurende de zomer ruim zeshonderd
honden in afgelegen gebieden.
Wat hebben de dieren eraan?
Mochten er op termijn inderdaad Europese regels komen
ter bescherming van honden, dan geeft dat miljoenen
dieren een beter leven en reduceert het misstanden.
Alleen al in Roemenië zou een diervriendelijk actieplan
kunnen voorkomen dat tienduizenden zwerfhonden
nodeloos worden opgesloten en afgemaakt.
En binnen het verband van de OIE, de Wereld
Diergezondheidsorganisatie, proberen we te komen tot
nationale actieplannen voor meer Balkanlanden dan
alleen Roemenië.
Hoe nu verder?
We gaan in 2015 door met onze Honden voor Hondencampagne. We gaan verder met ons werk op niveau van
de EU en OIE en met de Roemeense autoriteiten. Het
is een zaak van lange adem, maar als we volhouden
kunnen we een maximaal aantal hondenlevens redden en
verbeteren.

Internationaal

Buiten Europa hebben we hard gewerkt om te helpen
hondsdolheid op een diervriendelijke manier te bestrijden.
En op die manier om regeringen te overtuigen dat het
massaal doden van deze kwispelende viervoeters niet
alleen wreed, maar ook ineffectief is. We hebben:
In China 90.000 honden gevaccineerd (in Jieshou,
Tongzi en Shaanxi)
Op Nias, Indonesie, 27.000 dieren gevaccineerd
In Manilla, Filipijnen, 29.000 honden gevaccineerd
In Bangladesh 34.000 vaccinaties gegeven.
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1.3 Dieren in het wild: diervriendelijk toerisme
Doelstelling: reisorganisaties en toeristen stappen af
van de olifant
Zuidoost-Azië is een populaire vakantiebestemming.
Reisorganisaties bieden tal van verzorgde reizen aan,
vaak inclusief een ritje op een olifant. Maar wat voor de
vakantieganger een pleziertochtje is, is dat absoluut niet
voor het dier.
Veel olifanten in de toeristenindustrie worden als
baby gevangen in de jungle. Die vangst kost vaak
het leven aan de moeder en soms meerdere tantes,
die het jong proberen te beschermen. Het olifantje
wordt uitgehongerd, vastgebonden en afgeranseld
om zijn wilskracht te breken. Vervolgens is het leven in
de toeristenindustrie ook bepaald geen pretje: telkens
hetzelfde rondje lopen of kunstje doen, geen sociaal
familieverband en buiten ‘diensturen’ aan de ketting.
Al sinds 2010 roepen we Nederlandse reisorganisaties
op om te stoppen met geld verdienen over de rug van

olifanten. Met succes. Onze lijst ‘olifant-vriendelijke
reisorganisaties’ groeit gestaag. In 2014 zijn we hiermee
verder gegaan, maar zijn we bovendien begonnen op dit
thema onze vleugels internationaal uit te slaan.
Wat hebben we gedaan?
Op 12 augustus, wereld-olifantendag, lanceerden we
de eerste ‘3D-petitie’ om aandacht te vragen voor het
akelige lot van olifanten in de toeristenindustrie. Als je
op de website beloofde nooit (meer) op de rug van
een olifant te gaan zitten, werden op Schiphol printers
in werking gesteld die een levensgrote oranje olifant
uitprintten. Acteur Mark van Eeuwen deed de aftrap.
Onze gesprekken voortgezet met de ANVR, de
reisbrancheorganisatie, om te komen tot richtlijnen voor
diervriendelijk toerisme. Deze zullen naar verwachting in
2015 officieel worden gepresenteerd.
Net als voorgaande jaren bleven we actief in vereniging
Wilde Dieren de Tent Uit, die zich beijvert voor een
verbod op wilde dieren – waaronder olifanten – in
Nederlandse circussen.

Europa

Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, hebben
we belangrijke gesprekspartners in de reiswereld en
boeken we mooie resultaten voor dieren. Net als in
Nederland zijn ook in Denemarken en Zweden steeds
meer reisorganisaties dankzij deze gesprekken met ons
gestopt met het aanbieden van olifantenritten en andere
vormen van vermaak met wilde dieren.

Internationaal

op internet de campagne ‘Before they book’ gestart,
een innovatieve manier om reizigers voor te lichten die
online informatie zoeken over toeristische attracties met
olifanten.
gedurende heel 2014 speelde het Nederlandse kantoor
een belangrijke rol om deze campagne internationaal uit
te bouwen.
Wereldwijd hebben we in 2014 22 grote reisorganisaties, waarvan het merendeel Europese,
ervan overtuigd te stoppen met het aanbieden van
olifantenritten.
Doelstelling bereikt?
We zijn heel goed op weg in Nederland. In 2014:
kondigden drie nieuwe Nederlandse reisorganisaties te
stoppen met het aanbieden van olifantenritjes. Ons totaal
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komt daarmee op 21 ‘olifantvriendelijke’ reisorganisaties;
beloofden maar liefst 31.000 mensen nooit (meer) een
ritje op de rug van een olifant te maken;
kregen we veel media-aandacht, die mensen bewust
maakt over het probleem van de olifantenritjes. Zo
besteedden Hart van Nederland en Piets weer op SBS6
aandacht aan onze 3D-petitie;
presenteerde staatssecretaris Dijksma haar algemene
maatregel van bestuur die per 15 september 2015 het
gebruik van wilde dieren in Nederlandse circussen moet
verbieden.

Europa

De Scandinavische bedrijven Apollo, Lotus en Albatros
Travel beloofden al hun entertainmentactiviteiten waar
wilde dieren het slachtoffer van worden te schrappen!

Internationaal

Onze ‘Before they book’-video werd 450.000 keer op
YouTube bekeken;
diverse buitenlandse reisorganisaties stapten ook
van de olifant af. Onder meer de grote Australische
reisorganisatie Intrepid Travel;
eind november, tijdens de jaarlijkse World Travel Market
in Londen, werd onze jarenlange inzet voor diervriendelijk
toerisme beloond met de World Responsible Tourism
Award for Best Animal Welfare Initiative. Deze onderscheiding is vooral een beloning van onze jarenlange
inzet in Nederland, waar we de reisbranche in
beweging hebben gezet. Zo biedt een groot aantal
reisorganisaties geen olifantenritten en -shows
meer aan. De onderscheiding geldt ook voor onze
voorlichtingscampagnes richting vakantiegangers, zoals
de 3D geprinte petitie. De jury motiveerde haar besluit
als volgt: ”In toerisme werken ze aan het heropvoeden
van reisorganisaties die olifantenritten inkopen en
stierenvechten of het zwemmen met dolfijnen bejubelen.
Maar ook doen ze aan voorlichting richting consumenten
via publiekscampagnes en petities.”
Wat hebben dieren eraan?
Voor toeristen die naar Zuidoost-Azië gaan lijkt en een
ritje op de rug van een olifant bijna vanzelfsprekend
onderdeel van hun reis. De meeste mensen weten echter
niet welke ellende er achter steekt. Zodra ze het weten,
passen ze er doorgaans voor. Dus heeft het zin dat wij
het vertellen. Zonder vraag geen aanbod immers.

Maar zonder aanbod ook geen vraag. Als
reisorganisaties vakantiegangers alleen nog met olifanten
laten kennismaken op een manier die geen schade
berokkent, helpt dat de olifant enorm. De bescherming
van dieren in wildparken wordt dan winstgevender
dan het vangen, smokkelen en mishandelen van
dieren. Op die manier ontstaat een verschuiving van
dieronvriendelijke naar diervriendelijke excursies.
Hoe groot onze impact exact is, is niet of heel moeilijk
exact vast te stellen. Maar als olifantenritjes en -shows
ooit geheel tot het verleden behoren, hebben wij daar
absoluut aan bijgedragen.
Hoe nu verder?
In 2015 willen we ervoor zorgen dat de ANVR goede
richtlijnen voor diervriendelijk toerisme uitvaardigt en
verder bijdragen aan het Europees en internationaal
uitrollen van de campagne.
Naast olifanten heeft World Animal Protection hard
gewerkt om ook andere wilde dieren een beter leven te
geven. Onder meer hebben we:
bereikt dat UTZ Certified er voortaan voor zorgt dat
koffie van plantages bijvoorbeeld in Indonesië waarop
civetkatten in kooien worden gehouden (om kopi luwak te
produceren) geen UTZ-keurmerk meer kan krijgen;
een succesvolle petitie gelanceerd om de roze rivierdolfijn
in het Amazonegebied te beschermen tegen vissers die
hen doden om te gebruiken als aas voor de vangst van
meervallen. Alleen al in Colombia tekenden 142.000
mensen deze petitie;
elf beren gered van de gruwelijke beer-hondgevechten
in Pakistan en een mooie oude dag gegeven in het
Balkasarreservaat. In Roemenië hebben we vijf beren
gered en in het reservaat daar opgenomen;
onze internationale ‘Sea change’-campagne gelanceerd,
die erop gericht is het dierenleed te verminderen van
de zogeheten ‘spooknetten’, dat zijn vissersnetten die
in zee worden verloren of gedumpt en die nog vele
jaren – decennialang! – tal van slachtoffers maken
doordat zeedieren als dolfijnen, walvissen, zeehonden,
zeeschildpadden en albatrossen erin verstrikt raken en
door honger of verstikking om het leven komen. Jaarlijks
wordt er 640.000 ton vistuig in oceanen achtergelaten.
In Nederland vroegen we aandacht voor deze
problematiek door onze deelname aan
www.bijvangst.org
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1.4 Dieren in rampsituaties
Doelstelling: Naast het redden van mensen in
rampsituaties is het voor World Animal Protection
van het grootste belang dat ook dierlijke slachtoffers
geholpen worden. In 2014 moest er dus geld worden
opgehaald voor ons noodhulpteam dat hulp bood
aan dieren die getroffen werden door de uitbarsting
van de vulkaan Sinabung.
In de eerste maanden van 2014 was een van onze
rampenteams actief in Noord-Sumatra, waar de vulkaan
Sinanbung na vierhonderd jaar rust weer actief werd en
wekenlang uitbarstingen had. Gevolg: het gebied rond
de vulkaan werd bedekt met vulkanisch as, waardoor het
voedsel van de daar levende dieren oneetbaar werd.
Wat hebben we gedaan?
Ons noodhulpteam hielp met het evacueren van runderen
naar veilige evacuatiekampen, waar we voedsel
verschaften voor de dieren voor een periode van twee
maanden. Uitgehongerde honden en kippen die we in
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het gebied aantroffen brachten we voedsel en schoon
drinkwater.
Doelstelling bereikt?
Ja, mede dankzij onze hulp hebben de dieren in het
getroffen gebied de periode dat hun voedselvoorziening
onderbroken was kunnen doorstaan.
Wat hebben de dieren eraan?
De dieren hebben we behoed van ondervoeding,
inadequate voeding – en in sommige gevallen
verhongering.
Hoe nu verder?
Twee maanden na de ramp zijn we teruggekeerd
om de situatie op tenemen. Het letterlijk asgrauwe
landschap had weer kleur gekregen, maar nog steeds
vormde vulkanisch as een probleem. De boeren
gebruikten daarom nog het door ons verstrekte voer en
rapporteerden dat hun dieren daardoor gezond waren
gebleven – en soms zelfs gezonder waren dan voor de
ramp. De seismische activiteit van de vulkaan blijft zorgen
baren, dus wij blijven paraat.

Wat hebben we verder gedaan?
In 2014 kwamen we in nog vijf landen in actie bij
rampsituaties, waarbij we in totaal directe hulp boden
aan ruim296.000 dieren.. De plekken waar onze
noodhulpteams aan de slag gingen waren:
Vanuatu, cycloon Lusi (maart)
Solomoneilanden, overstromingen (maart)
Bosnie & Herzegovina, overstromingen (juni)
Filipijnen, vulkaanuitbarsting (oktober)
Kaapverdië, vulkaanuitbarsting (december, loopt door
begin 2015)
Daarnaast waren we actief om gemeenschappen
en organisaties te helpen dieren op te nemen in
rampenplannen en –training.

1.5 Lobby en beleidsbeïnvloeding
Doelstelling: het integreren van dierenwelzijn in
beleidskaders.
Een van de efficiëntste manieren om dieren te helpen,
is ervoor te zorgen dat wetgeving en ander beleid het
welzijn van dieren bevorderen. Dat doen we specifiek
in het kader van onze campagnes, maar ook meer in
algemene zin. In Nederland, Europa en op internationaal
vlak. Het is werk dat vooral bestaat uit het deelnemen
aan lange vergaderingen, lobbygesprekken voeren, suggesties doen voor beleidsdocumenten, brieven schrijven,
contacten leggen. Taaie kost vaak en niet zo spectaculair
als onze directe hulp aan dieren in nood, maar minstens
zo belangrijk.

voortrekkersrol speelt. Dit platform van zeventien
dierenwelzijnsorganisaties kreeg namelijk een nieuwe
vorm, zodat het zich effectiever sterk kan maken in Den
Haag voor beter dierenwelzijnsbeleid. Sinds november
2014 heeft de Dierencoalitie een betaalde medewerker
in dienst, dankzij financiële steun van World Animal
Protection, Stichting AAP en IFAW. Deze medewerker
wordt aangestuurd door een nieuw dagelijks bestuur
waarvoor World Animal Protection de voorzitter levert.
Met deze nieuwe structuur kan de Dierencoalitie (nog)
actiever en slagvaardiger voor de dag komen. Volgend
jaar verwachten we daarvan de resultaten te kunnen
rapporteren.
Qua externe activiteiten was 2014 voor de Dierencoalitie
met name het jaar van de Europese verkiezingen. In
de aanloop daartoe werd de online dierenkieswijzer
gelanceerd. Dat is niet alleen een hulpmiddel voor
kiezers om te bepalen hoe een diervriendelijke stem
uit te brengen, maar ook een instrument om politieke
partijen op dierenwelzijnsthema’s kleur te laten bekennen. Twaalfduizend mensen vulden de kieswijzer
in. Bovendien organiseerde de Dierencoalitie enkele
dagen voorafgaand aan de stemming het grote dierenverkiezingsdebat, in café Dudok in Den Haag. Onder
leiding van Frénk van der Linden kruisten kandidaten
van PvdA, D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren
verbaal de degens. Alle deelnemende politici zetelen nu
overigens in het Europees parlement. Dit toeschrijven aan
de invloed van het Dierendebat is natuurlijk veel te veel
eer, maar voor het versterken en het uitbreiden van het
politieke netwerk kwam dat wel mooi uit.
Daarnaast was de Dierencoalitie actief op diverse
beleidsdossiers, variërend van de positieflijst voor
gezelschapsdieren tot de Wet natuur, van de
landbouwbegroting tot het voedselbeleid.

Nederland

Dierencoalitie
2014 was een belangrijk jaar voor de Dierencoalitie,
waarin World Animal Protection sinds 2011 een

MVO
Net als in voorgaande jaren, was World Animal
Protection in 2014 lid van het MVO Platform, dat
zich inspant het overheidsbeleid dat gericht is op
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
te verbeteren. Onze focus lag daarbij op de analyse
per bedrijfssector die KPMG in opdracht van de
overheid uitvoerde. Het ging hier om het in kaart
brengen van risico’s op het vlak van maatschappelijke
thema’s die Nederlandse bedrijven lopen, met name
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in het buitenland. Op basis van deze analyse wil de
overheid vervolgens met verschillende bedrijfssectoren
in gesprek om convenanten (overeenkomsten) af te
sluiten waarin bedrijven zich verplichtten op het gebied
van maatschappelijke verantwoordelijkheid bepaalde
resultaten te behalen.
Aanvankelijk maakte dierenwelzijn geen onderdeel uit van
deze analyse. Ons eerste belangrijke resultaat bestond
er daarom uit dat KPMG het onderwerp dierenwelzijn
toevoegde aan de lijst belangrijke maatschappelijke
thema’s. Vervolgens hebben we KPMG geholpen met
het in kaart brengen van de dierenwelzijnsrisico’s. Dat
leverde in september een mooie eindrapportage op,
waarin voor vijf sectoren (landbouw, voedingsmiddelen,
textiel en kleding, chemische industrie, financiële sector)
aanmerkelijke dierenwelzijnsrisico’s zijn benoemd. Voor
2015 is het zaak dat de overheid en het bedrijfsleven
hiernaar handelen en in de af te spreken convenanten
daadwerkelijk afspraken maken over het tegengaan van
dierenleed.
ISO
De internationale instantie die certificaten uitgeeft,
ISO, begon in 2013 in samenwerking met de
Wereldorganisatie voor Diergezondheid een procedure
om te komen tot standaarden voor het bewaken van
dierenwelzijn. World Animal Protection Nederland nam
ook in 2014 deel aan de Nederlandse werkgroep die
hieraan haar bijdrage levert, om ervoor te zorgen dat de
afspraken ook daadwerkelijk dierenwelzijnsverbeteringen
promoten. In hoeverre dit gaat lukken, is nog een open
vraag: in 2015 loopt dit proces door.

Europa

Handelsakkoorden
De EU is actief om vrijhandelsakkoorden af te sluiten met
verschillende landen. Een soepele, bloeiende handel is
goed voor een bloeiende economie, zo is de gedachte.
Zulke akkoorden bieden kansen om dierenwelzijn te
bevorderen, maar ook bedreigingen. Zo maakte de
Europese Commissie in 2014 opeens haast met het
vrijhandelsverdrag met Canada, CETA genoemd.
Dierenwelzijn ontbreekt hierin, wat betekent dat het
verdrag de Europese dierenwelzijnsstandaarden kan
ondermijnen. Het zet de deur wagenwijd open voor vlees
uit Canada dat is geproduceerd onder omstandigheden
zo armzalig, dat die in de EU illegaalverboden zijn. Denk
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aan ligboxen voor varkens of transporttijden van 72 uur
zonder drinken. World Animal Protection is daarom fel
gekant tegen dit handelsverdrag. We hebben hierover
in de media de noodklok geluid, ook in Nederland, en
probeerden parlementariërs ervan te overtuigen het niet
aan te nemen. Wordt vervolgd in 2015. Ook waren
we actief als het ging om TTIP, het vrijhandelsverdrag
tussen de EU en de VS. Vanwege de omvang van
de Amerikaanse economie nog belangrijker. De
onderhandelingen hiervoor kunnen nog jaren duren. Ook
dat wordt dus vervolgd in 2015.

Internationaal

VN Comité voor Wereldvoedselzekerheid: principes
voor verantwoorde investeringen in de landbouw
Sinds 2012 was het Comité voor Wereldvoedselzekerheid van de Verenigde Naties bezig principes
vast te stellen voor verantwoorde investeringen in de
landbouw. Deze zijn richtinggevend voor hoe publiek
geld in de landbouw wordt geïnvesteerd. World Animal
Protection heeft zich ingespannen om de gezondheid
en het welzijn van dieren onderdeel te laten uitmaken
van deze principes. Die inspanningen werden in 2014
beloond! Op 15 oktober nam de algemene vergadering
van het VN Comité voor Wereldvoedselzekerheid de
principes aan. Onder ‘principe 8’ over gezond en
veilig voedsel wordt verklaard dat diergezondheid en
dierenwelzijn moeten worden bevorderd om duurzame
productiviteitsvergroting te kunnen realiseren. Dat
dierenwelzijn is opgenomen is een mijlpaal: het is voor
het eerst dat een door de Verenigde Naties aangenomen
tekst het concept dierenwelzijn noemt en erkenning geeft.
Het Nederlandse kantoor gaf leiding aan de activiteiten
van onze mondiale organisatie.
OESO
De Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband
van 34 (relatief welvarende) landen om sociaal en
economisch beleid te bestuderen, te coördineren en te
sturen. In 2013 is de OESO begonnen met het opstellen
van ‘Guidance for responsible business conduct in
agricultural chains’, oftewel, een document dat bedrijven
die betrokken zijn bij de landbouw- en voedselsector
helpt om maatschappelijk verantwoord te opereren.
World Animal Protection beijvert zich ervoor dat het
thema dierenwelzijn nadrukkelijk in dit document naar
voren komt als een van de onderwerpen waar bedrijven

goed op moeten letten. Tot dusverre met resultaat. Het
is de bedoeling dat de OESO het document in 2015
afrondt en aanneemt. Ook bij deze activiteit heeft het
Nederlandse kantoor leidend geopereerd.
Wat hebben we verder gedaan?
Op het gebied van internationale beleidsbeïnvloeding
was World Animal Protection in 2014 verder actief:
in het proces van de Verenigde Naties om universele
duurzaamheidsdoelen vast te stellen als onderdeel van
de Post-2015 ontwikkelingsagenda. Ons doel: ervoor te
zorgen dat deze duurzaamheidsdoelen (indirect) ook ten
goede komen aan het welzijn van dieren;
door het publiceren van de Animal Protection
Index, een index die landen beoordeelt op hun
dierenbeschermingswetgeving. Nederland komt in deze
index overigens als ‘B’-land tevoorschijn, dat wil zeggen,
het laat de meeste landen achter zich, maar is ook geen
koploper;

met het beïnvloeden van het zogeheten ‘post-2015
raamwerk voor de vermindering van het risico van rampen’
van de Verenigde Naties dat in 2015 wordt vastgesteld.
We proberen ervoor te zorgen dat ook noodhulp aan
dieren hierin een plek krijgt.

Foto: Harry Cock
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2. World Animal Protection
2.1 Ontstaansgeschiedenis
World Animal Protection is sinds 2014 de nieuwe naam
van WSPA dat een voorgeschiedenis heeft die veel
verder teruggaat dan het jaar waarin zij formeel werd
opgericht – 1981.
In de eerste helft van de vorige eeuw namelijk,
ontstonden in steeds meer landen organisaties van
mensen die zich het leed van dieren aantrokken en hun
welzijn wilden verbeteren. Diverse daarvan uit met name
Europa bundelden in 1950 hun krachten in de World
Federation for the Protection of Animals (WFPA).
Negen jaar later ontstond door een fusie van een Britse
en een Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie, de
International Society for the Protection of Animals (ISPA).
Omdat de WFPA en de ISPA beide streefden naar
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verbetering van dierenwelzijn in een internationale context
en hun werkwijzen elkaar aanvulden, fuseerden ze in
1981 tot World Society for the Protection of Animals
(WSPA).
Het werk van de organisatie was begonnen met een
campagne voor kikkers. Omdat de handel in kikkerbillen
zoveel opleverde, werden zij vooral in India met
miljoenen tegelijk levend in tweeën gesneden. Onder
druk besloot de Indiase overheid in 1987 de handel
te verbieden. Intussen voerde WSPA ook campagnes
tegen stierenvechten en het dragen van bont. Ze bood
dierennoodhulp na natuurrampen en vroeg aandacht
voor de wrede manier waarop vee vervoerd werd en
geslacht.
Veel bekendheid kreeg de organisatie toen ze in 1992
met de Turkse en Griekse regering in actie kwam tegen
berendansen.

Aan het begin van de 21e eeuw had de organisatie zo’n
400.000 donateurs en een begroting van twaalf miljoen
dollar. Vandaag de dag zijn er meer dan een half miljoen
donateurs, bedraagt de begroting miljoen dollar en zijn
we actief in meer dan vijftig landen.

2.2 Doelstelling en missie
Onze missie, kort gezegd, is het leven van dieren te
verbeteren –met name door gedragsverandering bij
mensen.

2.3 Visie

van ziekten. Dierenwelzijn mag een morele kwestie
voor World Animal Protection zijn, wetenschappelijk
onderbouwd tonen we ook aan dat het voor de
mensheid als geheel van essentieel belang is.

2.5 Meerwaarde
World Animal Protection werkt aan het beëindigen van
wreedheid tegen dieren, niet in slechts één land of regio
maar overal ter wereld. Met lokale partners in meer dan
vijftig landen maken we een groot verschil. Elke dag. Voor
ontelbare dieren. Verschil tussen leven en dood.

Onze visie is een wereld waarin dierenwelzijn
vanzelfsprekend is en wreedheid tegen dieren niet
bestaat. Ons motto: ‘Op naar een betere wereld voor
dieren’.

2.4 Werkwijze
World Animal Protection is hulpverlener,
campagnevoerder en lobbyist. Met andere woorden, we
verbeteren dierenwelzijn met:
praktische hulpprojecten voor dieren in nood;
voorlichting om de omgang met dieren te verbeteren;
lobbyactiviteiten om beschermende wetgeving en
diervriendelijk beleid te realiseren.
Voor deze activiteiten werven we actief fondsen bij met
name particulieren; we werven niet actief bij bedrijven
en ontvangen daar bijgevolg maar weinig donaties
van. World Animal Protection voert zelf programma’s uit
en ondersteunt die van anderen: met geld, menskracht,
kennis, het trainen van vaardigheden of het creëren van
samenwerking en netwerkmogelijkheden. Bovendien
plaatsen we dierenwelzijn nadrukkelijk in de context
van een wereld die tál van zorgen heeft. Waar
kinderen sterven van de honger, lijkt het redden van
zeeschildpadden in sommige ogen immers misplaatst.
Maar de bescherming van dieren is geen overbodige
luxe, laten we zien. Ze is een onmisbaar onderdeel
van de oplossing voor grote mondiale problemen als
voedselschaarste, klimaatverandering en de verspreiding
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3. Organisatie
3.1 In Nederland
3.1.1 Bestuur en toezicht

Bij World Animal Protection Nederland is de functie van
‘besturen’ belegd bij de directeur en die van ‘toezicht
houden’ bij de Raad van Toezicht. De directeur bepaalt
het beleid en stelt de financiële richtlijnen vast; onder
supervisie en na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken en geeft leiding aan de medewerkers van de
organisatie.

Salaris van de directie
De beloning van onze directie gebeurt volgens de
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen
van de VFI (Vereniging van Fondswervende Instellingen).
Salaris Pascal de Smit van 15 juli tot en met 31 december
2014:
Bruto: € 31.025,26
Sociale lasten incl. pensioenpremie: € 7.787,59

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie
en staat haar met advies bij. De Raad ziet verder
integraal toe op de beleidsbepaling en uitvoering en
op de algemene gang van zaken. Hij benoemt, schorst
en ontslaat de directeur en bewaakt ’World Animal
Protection’s identiteit.

Leden Raad van Toezicht
Bob van den Bos, voorzitter
sinds: november 2012 (lid sinds augustus 2003)

Externe beoordeling van het functioneren van de
organisatie gebeurt, achteraf, door een accountant.

Laurette Bloem, lid
sinds: augustus 2011

Planning en control
Bij ons werk hanteren en respecteren we de volgende
belangrijke codes en richtlijnen:
De Gedragscode van de Vereniging van Fondswervende
Instellingen (VFI)
De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van de VFI
De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede
Doelen van de VFI
De Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de
commissie Wijffels

Hans Wiebes, lid
sinds: 2013

Directie
Tot 15 juli was Ruud Tombrock parttime directeur
Nederland en parttime directeur van World Animal
Protection Europa. Per deze datum is Pascal de Smit
aangetreden als nieuwe directeur World Animal
Protection Nederland. Pascal de Smit heeft geen
nevenfuncties, maar was formeel nog eigenaar van
Tumult Fundraising BV, waarin sinds zijn aantreden geen
activiteiten meer plaatsvinden.
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Michel Kuik, penningmeester
sinds: maart 2012

Lucie Wigboldus, lid
sinds: 2013
John Trampleasure, lid
van 2010 tot september 2014
Ruud Tombrock, lid
sinds: september 2014
Onze vacatieregeling geeft leden van de raad van
toezicht de mogelijkheid tot een kleine vergoeding. Ze
kunnen daar gebruik van maken. Bijwonen vergadering:
€ 210 (lid)
€ 300 (voorzitter)

3.1.2 Medewerkers

Het Nederlandse World Animal Protection-kantoor is
gevestigd in Den Haag. Eind 2014 werkten er vijftien
betaalde krachten.

Directie
Directeur Nederland
0,9 fte

organogram 2014

Fondsenwerving & Communicatie

Programma's

Financiën en HR

Hoofd Fondsenwerving en
Communicatie
1,0 fte

Hoofd Programma's
1,0 fte

Hoofd Financiën en HR
0,8 fte

Medewerker
Programma's
0,9 fte

Medewerker
Financiën
0,6 fte

Teammanager
Fondsenwerving
1,0 fte

Medewerker Front
Office
1,0 fte

Fondsenwerver
1,0 fte

Medewerker Back
Office
1,0 fte

Database
manager
1,0 fte

Communicatie
adviseur
1,0 fte

Senior Online
Channel
manager
1,0 fte

Communicatie
adviseur
0,9 fte

Medewerker HR
0,6 fte

Op 31 december 2014 ziet het organogram er als volgt uit:
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3.1.3 Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van World Animal Protection
Nederland is erop gericht een situatie te waarborgen
waarin de juiste mensen op de juiste plekken zitten en ze
hun werk goed en gemotiveerd kunnen doen.

op de maatschappij: we willen zo min mogelijk schade
veroorzaken aan dier, mens en milieu. Daarom gaat er
bijvoorbeeld biologische melk in onze FairTrade koffie en
mag er op kosten van de organisatie alleen vegetarisch
worden gegeten.

We hechten aan onze open cultuur, duidelijke communicatie, onderlinge collegialiteit en betrokkenheid bij elkaar
en onze doelstelling. De vruchten die dat afwerpt zijn
bijvoorbeeld een laag ziekteverzuim. Jarenlang was dat
minder dan twee procent: ruim onder het Nederlands
gemiddelde van zo’n vier procent zoals berekend door
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ons percentage
ziekteverzuim in 2014 is 6,8 procent (2013: 0,9 procent). Hoewel het kortdurend ziekteverzuim in 2014 vrijwel niet is gestegen, hadden wij helaas drie medewerkers
die een lange tijd ziek zijn geweest. In 2014 namen
wij van vijf mensen afscheid en mochten wij zes nieuwe
medewerkers begroeten.

Onze mondiale voetafdruk willen we zo klein mogelijk
houden. Dus stimuleren we medewerkers te reizen met het
openbaar vervoer en hebben we een fietsenplan.

3.1.4 Vrijwilligersbeleid en -inzet
World Animal Protection werkt meer en meer samen
met vrijwilligers. In 2014 is ons vrijwilligersbestand ten
opzichte van 2013 zelfs verdubbeld naar 80 mensen. De
meeste vrijwilligers zetten zich in bij actiemomenten en
events zoals de Koeienuitzwaaidag, het Animal Event en
de Nijmeegse Vierdaagse, maar we ontvingen ook hulp
met het vertalen van documenten en de organisatie van
een evenement. Vrijwilligers leveren zo een steeds grotere
én zeer concrete bijdrage aan onze activiteiten

3.1.6 Samenwerking met anderen
World Animal Protection hecht zeer aan samenwerking.
We zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen betekenen
voor dieren in nood als we de krachten met anderen
bundelen.
In Nederland doen we dat vooral door een leidende
rol te spelen in de Dierencoalitie: een verband van
17 dierenbeschermingsorganisaties dat zich met
maatschappelijke en politieke pleitbezorging sterk maakt
voor de belangen van dieren. Verder zijn we aangesloten
bij de vereniging Wilde Dieren de Tent Uit, die met
succes heeft gelobbyd voor een verbod op het gebruik
van wilde dieren in circussen. Dat verbod wordt in de
loop van 2015 naar verwachting van kracht. Ook zijn
we onderdeel van het MVO Platform, een bundeling
maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich
inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3.2 Wereldwijd
3.2.1 Internationale structuur
World Animal Protection is een wereldwijd opererende
organisatie. We hebben een internationaal hoofdkantoor
in Londen en veertien World Animal Protection kantoren
verspreid over de continenten. De meeste zijn actief in
eigen land, met een scala aan dierenwelzijnsactiviteiten
en fondsenwerving.
Sinds 2011 zijn er ook regiokantoren, die een groter
geografisch gebied bestrijken:Europa, Afrika, NoordAmerika, Latijns Amerika en Azië & Oceanië.

3.1.5 Maatschappelijke effecten
World Animal Protection vindt het belangrijk om kritisch
te kijken naar de effecten die onze organisatie heeft
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World Animal Protection heeft de regiostructuur
toegevoegd om:
de samenwerking te bevorderen tussen kantoren in
landen met sterk vergelijkbare problemen op het gebied
van dierenwelzijn;
activiteiten te kunnen opzetten in landen waar we
geen kantoor hebben; zoals in Roemenië, waar geen
World Animal Protection -vestiging is maar het Europees
kantoor wel in actie komt tegen het massaal doden van
zwerfhonden;
organisatorisch beter aan te sluiten op andere belangrijke
regionale structuren, zoals de Europese Unie en de
Unie van Zuid-Amerikaanse Naties; onze regiokantoren
functioneren op eenzelfde ‘niveau’ als zij.

3.2.2 Samenwerking en rolverdeling
De onderdelen van World Animal Protection zijn met
elkaar verbonden door samenwerkingsovereenkomsten
en een raamwerk van afspraken. Deze maken dat de
organisatie op een eenduidige manier spreekt, handelt
en werkt. Onze onderlinge verstandhouding is gebaseerd
op overleg en consensus, waarbij we sterk hechten aan
een evenwicht tussen inbreng van ‘bovenaf’ en ‘onderop’.
We delen een mondiale strategie, die we samen hebben
opgesteld en uitvoeren.
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4. Strategie en beleid
World Animal Protection werkt in een wereld vol nood,
waar leven en welzijn van miljarden dieren wordt
bedreigd. Tegen deze achtergrond maken we onze
strategische keuzes. De kaders daarvan zijn vastgelegd in
een internationaal strategiedocument.

4.1 Nederland: meerjarenplan 2012-2016
De Mondiale Strategie is een strategie op hoofdlijnen,
die zorgt voor focus van de hele internationale
organisatie. Om invulling te geven aan deze
internationale strategie heeft World Animal Protection
Nederland een meerjarenplan gemaakt voor de
periode 2012-2016. De belangrijkste doelen die het
meerjarenplan benoemt, zijn:
diversificatie van de fondsenwerving om inkomstengroei
te creëren en het risico van tegenvallende resultaten te
spreiden over meerdere bronnen;
meer aandacht genereren voor dierenwelzijnsproblemen
in Nederland, via lobby en publiekscampagnes;
het vergroten van World Animal Protection’s zichtbaarheid
door een sterker en aantrekkelijker profiel te creëren;
het opbouwen van een netwerk van sympathisanten;
de kennis van Nederlanders vergroten via publieksvoorlichting, zodanig dat meer mensen weten hoe zij zelf
een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren
– bijvoorbeeld door bewust te consumeren en geen
evenementen te bezoeken waar wilde dieren ‘kunstjes’
moeten doen.
Een belangrijke stap is in 2014 gezet, toen veranderden
we onze naam van WSPA in World Animal Protection
waardoor in één oogopslag duidelijk is wat we doen:
overal ter wereld dieren beschermen. Want dat was
een belangrijk nadeel van de oude naam en vooral de
afkorting ervan: het onderscheidde niet, was lastig te
onthouden en vergde steeds uitleg voordat we to the
point konden komen. Niet alleen de naam is gewijzigd,
ook het logo en de huisstijl.

4.2 Mondiale Strategie 2011-2020
De Mondiale Strategie geeft richting aan het werk
van de gehele internationale organisatie. Ze creëert
synergie en brengt focus in ons werk, zodat we resultaten zichtbaar kunnen verbeteren. Ze werd in 2011
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vastgesteld voor de periode tot en met 2015. In 2014 is
de strategie bijgesteld en verlengd tot en met 2020.
Vertrekpunten
Het gaat World Animal Protection om dieren. Hun welzijn
staat centraal. Daarbij hanteren we de zogeheten ‘Vijf
Vrijheden’:
vrij van honger en dorst
vrij van ongemakken
vrij van pijn, verwondingen en ziekte
vrij van angst en chronische stress
vrij om normaal, natuurlijk gedrag te vertonen
De bevordering van dat welzijn begint echter bij de mens.
Daarom bewegen we mensen om dieren te helpen. We
werken dus voor dieren, maar ons vertrekpunt is de mens.
We zijn overal actief, op lokaal, nationaal en
internationaal niveau. Onze manier van werken begint
vanuit een houding die we ook van anderen vragen:
respect, zorg en mededogen voor dieren. Onze
benadering is constructief, gericht op samenwerking en
zet in op duurzame oplossingen voor dier en mens.
Inhoudelijke doelen
Drie dingen wil World Animal Protection voor dieren
bereiken:
helder inzicht bij mensen dat het welzijn van dieren ook
voor de mensheid enorm belangrijk is;
diervriendelijke oplossingen in situaties waarbij de
belangen van dieren en mensen (lijken te) botsen;
wetgeving, beleid, gewoonten, gebruiken en praktijken
die het welzijn van dieren bevorderen en waarborgen –
op elk niveau van de samenleving.
Prioriteiten
In het algemeen wil World Animal Protection een eind
maken aan het lijden van dieren die:
slachtoffer zijn van een ramp;
gebruikt worden in de vee-industrie;
onaangenaam samenleven met mensen;
leven in het wild en door de mens gevangen, gedood of
pijn gedaan worden.
Binnen dit raamwerk heeft onze organisatie prioriteiten
gesteld. Een wereld waarin miljarden dieren lijden, dwingt

immers tot het maken van keuzes: wie heeft onze hulp
het hardst nodig en hoe heeft onze bijdrage het meeste
effect? Ons antwoord omvat zes ‘voorrangsgebieden’.
De keuze ervan is ingegeven door:
het aantal dieren dat onder gegeven omstandigheden
lijdt;
de omvang en intensiteit van het lijden dat dieren ervaren;
de gebleken effectiviteit van (hulp)activiteiten die we
kunnen ondernemen.

4.3 Risicomanagement
Voor een goed doel zonder overheidssubsidie en weinig
inkomsten van bedrijven en fondsen, is de hoeksteen
van risicomanagement uiteraard de ontwikkeling van
de inkomsten. Die worden in Nederland elke maand
geanalyseerd door het Management Team (MT), dat
drie maal per jaar ook een voorspelling doet over de te
verwachten inkomsten en uitgaven in de rest van het jaar.
Een ander denkbaar risico zit aan de uitgavenkant:
medewerkers in de eigen organisatie of lokale partners
die het geld dat ze van ons ontvangen voor andere
zaken zouden gebruiken dan voor onze doelstelling.
Om dat tegen te gaan werken we internationaal met
onafhankelijke audits en accountants, kennen we Raden
van Toezicht, wordt er door het regiokantoor toezicht
gehouden op de landenkantoren en gelden er ook op
het niveau van die kantoren heldere en scherpe financiële
protocollen.

4.4 Effectmeting
Meting van de effecten van ons werk is voor World
Animal Protection van groot belang. Het geld dat
anderen ons geven, willen en moeten we besteden op
een manier die een zo groot mogelijk positief verschil
maakt in het leven van een zo groot mogelijk aantal
dieren.
Dat gezegd hebbende, is het meten van het effect van
onze hulp op individuele dierenlevens vaak uitermate
moeilijk. Wat was er gebeurd als we niks hadden
gedaan? Dat is de vraag die voor nauwkeurige impactmeting een antwoord verlangt. Bij het meten van impact

zoeken we naar de mate waarin we met onze activiteiten
ons doel bereiken.
Dit vragen leidt al snel weg van exacte meettechnieken,
rechtstreeks naar de oneffen gronden van het morele
domein. Sowieso belanden we daar gemakkelijk. Wat
ís een goed dierenleven? Wat is dierenwelzijn? World
Animal Protection streeft er naar, maar zijn ze objectief
te meten? Onder alle omstandigheden en bij alles dat
leeft? Te midden van deze en nog meer complicerende
factoren staan ons uiteraard toch manieren ter beschikking
de impact van ons werk te meten.
Ten eerste, en waar dat kan, leiden we de effecten van
onze activiteiten af uit meetbare indicatoren: aantallen
dieren die we bereiken, aantallen mensen die onze
pleidooien ondersteunen, aantallen handtekeningen
die we verzamelen, aantallen mediaberichten die we
genereren, aantallen beleidsmakers die we spreken,
aantallen wetten die we doorgevoerd of veranderd
krijgen.

4.5 Samenwerking met anderen
World Animal Protection hecht zeer aan samenwerking.
We zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen betekenen
voor dieren in nood als we de krachten met anderen
bundelen.
In Nederland doen we dat vooral door een leidende
rol te spelen in de Dierencoalitie: een verband van
17 dierenbeschermingsorganisaties dat zich met
maatschappelijke en politieke pleitbezorging sterk
maakt voor de belangen van dieren. Verder zijn we
aangesloten bij de vereniging Wilde Dieren de Tent
Uit, die met succes heeft gelobbyd voor een verbod op
het gebruik van wilde dieren in circussen. Dat verbod
wordt in de loop van 2015 naar verwachting van kracht.
Ook zijn we onderdeel van het MVO Platform, een
bundeling maatschappelijke
organisaties en vakbonden
die zich inzetten voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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5. Communicatie
5.1 Nederland
Op 10 juni werd, nadat dit eerder al in enkele andere
landen was gebeurd, ook in Nederland World Animal
Protection geboren, de organisatie die daarvóór
tientallen jaren als World Society for the Protection of
Animals (WSPA) bekend stond. De naamswijziging,
want de inhoud van het werk veranderde niet, werd
lang voorbereid. Het belangrijkste motief ervoor was de
gedachte dat de naam verouderd was – Society – en
dat met name de veel gebruikte afkorting WSPA weinig
bijzonder, wellicht zelfs nietszeggend was. De nieuwe
naam World Animal Protection zegt precies waar onze
organisatie voor staat: wereldwijd dieren beschermen.
Hij is helder en onderscheidend. En daarom wordt hij
ook niet afgekort. Op het kantoor in Nederland werd
de afdeling Communicatie logischerwijze belast met de
leiding van de operatie die de naamswijziging moest
uitvoeren.
Omdat we de ons toevertrouwde donaties zoveel
mogelijk willen gebruiken voor onze kerntaak, het beschermen van dieren, werd aan de naamswijziging geen
groot budget toegekend. Er kwam dus ook geen stevige
promotiecampagne met reclames in alle mogelijke media.
Een bewuste keuze die helaas wel als onvermijdelijke
consequentie had dat onze naamsbekendheid enigszins
terugliep. Zo bleek uit de Chari-barometer 2014 dat de
bekendheid van 18 punten in 2013 naar 16 in 2014
ging. Waarbij in 2013 gemeten werd onder de naam
WSPA, in 2014 onder de naam World Animal Protection.
De waardering zakte ook met twee punten, namelijk van
66 naar 64.
Onze fanbase op Facebook groeide van 43.919
personen in 2013 naar 66.399 in 2014. Een stijging
van meer dan vijftig procent. Die groep is bovendien
behoorlijk actief; het ‘liken’ – leuk vinden – en delen van
berichten plus het reageren erop is weliswaar gemiddeld
gezien licht gedaald ten opzichte van het voorgaande
jaar, maar nog steeds blijkt hieruit dat onze achterban
online betrokken is. Het gemiddelde bereik is ook
gegroeid.
Op Twitter groeide ons aantal volgers van 4.223 eind
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2013 naar 5.368 eind 2014. De activiteit op Twitter
is wat gedaald. We ontvingen 528 retweets en 142
favorites. Overigens lijkt het dat Twitter binnen het scala
van sociale media over de hele linie in belang afneemt.
Op YouTube plaatsten we in 2014 vijftien video’s
met verschillende thema’s. Van onze successen tot
noodhulpacties, en van een impressie van het Balkasar
Berenreservaat tot onze campagnefilm ‘Stap van de
olifant af!’ Deze video’s werden al met al 44.740 keer
bekeken (een stijging van ruim 11.000 ten opzichte van
2013) en 274 keer gedeeld (kleine stijging van 62 ten
opzichte van 2013). Dit is met name te verklaren door
de campagnevideo ‘Stap van de olifant af!’ die breed
is verspreid en waar we Mark van Eeuwen (acteur, o.a.
GTST) bereid voor hebben gevonden de boodschapper
te zijn. Wat deze video een aanzienlijk aantal (5.979)
weergaven heeft bezorgd. Opmerkelijk is dat de video
over de bevrijding van een walvis uit een visnet het nóg
beter deed: 8.831 weergaven.
In 2014 is ons bestand van actieve supporters gegroeid
naar 109.000 mensen die in ieder geval onze
maandelijkse nieuwsbrief ontvangen. Overige informatie
is afhankelijk van hun mailvoorkeuren. Iedereen kan zelf
aangeven welke informatie iemand wil ontvangen: de
maandelijkse nieuwsbrief, hoe je dieren kunt helpen,
bijvoorbeeld door het tekenen van petities) en/of door
het financieel steunen van een project. Het aantal mensen
dat de nieuwsbrief ook opent, varieert tussen de 24% en
26%
Anderzijds daalde het aantal bezoekers van onze
website www.worldanimalprotection.nl in de loop van
het jaar.
Verloop aantal bezoekers aan onze website
bezoeken unieke bezoekers
2013

413.760

349.142

2014

355.007

289.066

De daling is deels veroorzaakt door de overgang naar
de nieuwe naam en nieuwe website. Gekeken naar het

World Animal Protection
Nieuws
Winter 2014 Nummer 106
Berengaltoerisme in Ha Long Bay gestopt
’Stap van de olifant af’ gaat door
Kooi-koffie civetkatten in de ban
Berichten uit het Nederlandse weiland

World Animal Protection,
voorheen bekend als WSPA

bestede budget is de ratio in 2014 veel beter dan in
2013. De inzet van dit budget is derhalve veel efficiënter
geworden.
Een belangrijk middel tenslotte om met de donateurs te
communiceren was het WSPA Magazine, dat tweemaal
per jaar in zo’n 80.000 brievenbussen werd gestopt. Vol
met informatie over wat we waar ook ter wereld, voor
en met allerlei dieren aan het doen waren. Van hulp
na rampen tot lobbyen bij regeringen en de VN, van
schilpadden op de Kaaimaneilanden tot melkkoeien in
Nederlandse weilanden. Onderzoek naar de waardering
door lezers leerde ons echter dat vele van hen er niet of
onvoldoende aan toe kwamen de inhoud ook tot zich
te nemen. Daarop hebben we besloten het magazine
ten minste drie keer per jaar uit te brengen maar met
minder ‘overload’ aan informatie. Kortere artikelen, meer
illustraties, kortom makkelijker op te nemen. De naam
werd gewijzigd in World Animal Protection Nieuws.
Uiteraard had de afdeling Communicatie naast de
naamswijziging ook haar normale werk uit te voeren.
Grotendeels had dat te maken met de twee grote
campagnes die we in 2014 voerden: ‘Honden voor
Honden’ in de lente en ‘Stap van de olifant af!’ vanaf
het eind van de zomer. Zie daarvoor hoofdstuk 1 over
campagnes. Voorts actualiseerden we onze website en
onze sociale media voortdurend, werden enkele tientallen
persberichten verstuurd en verschillende opiniestukken
geschreven.
Extra aandacht gaat er in 2015 uit naar de naamsbekendheid.

5.2 Europa
De contacten met onze collega’s in Kopenhagen,
Londen en Stockholm werden allengs inniger. Naast de
uitwisseling van informatie, ideeën en successen – zoals
de Honden voor Honden-campagne – kwamen we ook
enkele malen bij elkaar. In de Deense hoofdstad kwamen
we samen om ons voor te bereiden op de komende
naamswijziging en in Den Haag organiseerden we een
tweedaagse workshop over de techniek van ‘storytelling’.
Dat is een aanvulling op de wijze waarop we onderling
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en met de buitenwereld communiceren. In een tijd waarin
what’s app, sms en e-mail de belangrijkste manieren zijn
om berichten, kennis en instructies over te brengen, biedt
‘storytelling’ diepere inhoud, betekenis, gevoelens van
verbondenheid en besef van onderlinge afhankelijkheid
voor het grotere doel. Aan de workshop namen ook
collega’s van andere afdelingen in de Europese kantoren
deel.

5.3 Internationaal
Na een ruime periode van brainstormen en testen
werd op het hoofdkantoor in Londen de nieuwe
naam vastgesteld, werd een logo – gebaseerd op
een kompas – ontworpen en een daarbij passende
huisstijl. Die omvatte zowel de vorm, lettertype en –
grootte en opmaak, als de inhoud: gebruik van tekst
en beeldmateriaal. Verder ontwikkelden de relaties
met het hoofdkantoor zich vooral op deelname aan
internationale campagnes zoals ‘Before they book’,
die beoogt toeristen voor ze hun reis boeken bewust te
maken van het dierenleed op veel vakantiebestemmingen,
en op het uitwisselen van initiatieven en van informatie
uit andere delen van de wereld. Naast informatie over
en organisatie van fondswerving voor noodhulp op de
Filipijnen ging het met name om uitwisseling van foto- en
videomateriaal en van verhalen op websites.

6. Fondsenwerving
Het jaar 2014 liet helaas een daling van het donateursbestand in absolute aantallen zien. Veel mensen
zegden af vanwege de economische toestand. Aan de
andere kant voerden we een sterke lead campagne
met bemoedigende resultaten. Deze campagne met de
naam “Honden voor Honden” was met name gericht
op hondenbezitters, waarbij hen gevraagd werd om
een petitie te ondertekenen die gericht was op de
verkiezingen voor het Europese Parlement. Later hierover
meer.

6.1. Nederland
In het jaarplan voor 2014 werden twee belangrijke
prioriteiten benoemd, inclusief een aantal onderdelen:
acquisitie en behoud. Binnen acquisitie lag de focus
op het genereren van minimaal 30.000 leads en het
voeren van twee geïntegreerde campagnes met een
sterk fondsenwervend karakter. Bij behoud zou er vooral
gekeken moeten worden naar analyses op het gebied

van kostenefficiency, het verhogen van bijdrages van
bestaande donateurs en het voorkomen van uitstroom.
6.1.1 Acquisitie
De twee campagnes zijn er gekomen. In april werd
gestart met de al eerder genoemde “Honden voor
Honden” campagne. Het concept daarvan was een
hond in Nederland die aandacht vroeg voor lijdende
honden in met name Europa. De reden om voor Europa
te kiezen lag in het feit dat er Europese verkiezingen
voor de deur stonden, welke gelegenheid World Animal
Protection wilde aangrijpen om Europa te vragen betere
wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn (en dan dus
met name met betrekking tot honden) te implementeren.
Het fokken van puppy’s in Oost-Europa in zogenaamde
“puppy mills”, de enorme populaties zwerfhonden in
voornamelijk Zuid en Oost Europa en het doorfokken van
honden op ongezonde raskenmerken kwamen daarbij
allemaal aan de orde.
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De resultaten van de campagne waren bemoedigend.
Uiteindelijk bleken er ruim 15.000 nieuwe supporters in
de database gekomen te zijn, veel meer dan de ten doel
gestelde 10.000. Van deze 15.000 nieuwe leads zijn
ruim 2300 mensen donateur geworden.
Honden voor Honden

Nieuwe ondertekenaars petitie
Waarvan nieuwe donateurs

23.824
2.362

De tweede campagne werd in augustus gestart en
heette “Stap van de olifant af!”. Het concept van deze
campagne was om mensen te laten beloven nooit
meer een olifantenritje te laten maken, een toeristische
attractie die met name in het Verre Oosten veel bezoekers
trekt. De olifantencampagne was nog meer dan de
hondencampagne een geïntegreerde campagne, waarbij
programma’s, communicatie en fondsenwerving nauw
samenwerkten om de gewenste resultaten te behalen.
Ook de olifantencampagne leverde, naast veel publiciteit,
met bijna 8.000 nieuwe supporters goede resultaten op.

Waarvan nieuwe donateurs

7.966
603

6.1.2 Behoud
Het behouden van bestaande donateurs was in 2014
een prioriteit en zal het ook zijn in 2015. Afgelopen jaar
werd een begin gemaakt met een plan om donateurs
langer aan World Animal Protection te binden, te
voorkomen om hen te laten uitstromen en mogelijkerwijs
de giften te verhogen (upgrading).
Dit was en blijft een zorg, aangezien er naast de nieuwe
donateurs die er jaarlijks bijkomen, natuurlijk ook steeds
donateurs zijn die hun bijdrage om verschillende redenen
stopzetten. De uitstroom van donateurs blijft alsmaar
doorgaan. In 2014 is het plan gereed gekomen om de
uitstroom te beperken en ook is er ingezet op verhoging
van de bijdragen van bestaande donateurs. De gevolgen
daarvan zullen in 2015 tot resultaten moeten leiden.
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En dat is gelukt! Onze gezamenlijke “Stap van
de olifant af” campagne werd onder andere
genomineerd voor de World Responsible Tourism
Award 2014 (waar we goud wonnen voor het beste
Dierenwelzijnsinitiatief), we wonnen een Bronzen
ADCN Lamp, een zilveren SpinAward in de categorie
innovatie en een Bronzen Esprix award in de
categorie non-profit.

6.2 Europa

Stap van de Olifant af!
Nieuwe ondertekenaars belofte

FHV BBDO
Speciale vermelding in 2014 verdient het
reclamebureau FHV BBDO. Zij kwamen met het
concept voor de “Stap van de olifant af!” campagne,
waarbij het idee om een levensgrote olifant 3D
te printen centraal stond. Normaal gesproken zijn
dergelijke bureaus en hun concepten onbetaalbaar
voor charitatieve organisaties, maar dit keer werden
slechts minimale kosten doorberekend aan World
Animal Protection. FHV BBDO was namelijk zo
overtuigd van het idee, dat zij bereid waren om voor
een kleine vergoeding mee te werken, om vervolgens
met deze campagne op hun vakgebied diverse prijzen
te winnen.

In 2014 is een begin gemaakt met intensieve samenwerking tussen de Europese kantoren. Naast Nederland
is World Animal Protection op fondsenwervend gebied
actief in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden.
De samenwerking houdt in dat er van elkaars successen
geleerd wordt en dat er veel uitwisseling van ideeën
en concepten plaatsvindt. Fondsenwervende brieven
en e-mails worden gedeeld waardoor betere resultaten
behaald kunnen worden. Het Nederlandse kantoor
mag daarbij trots zijn op het feit dat de succesvolle
hondencampagne inmiddels ook gevoerd is in Denemarken en Engeland, met daarbij dezelfde mooie
resultaten. Het mooie van deze uitwisseling is dat de
Nederlandse tak van World Animal Protection inmiddels
weer kan leren van de verbeteringen die de andere
kantoren hebben aangebracht op de in Nederland
bedachte en ontwikkelde campagne!

6.3 Wereldwijd
Wat geldt voor Europa geldt inmiddels ook voor de
kantoren wereldwijd; leren van elkaar! Maandelijks is
er telefonisch overleg tussen de verantwoordelijken voor
fondsenwerving op de kantoren in de VS, Canada,
Engeland, Zweden, Denemarken, Nederland, Australië,
Nieuw-Zeeland, Thailand en China. Ook zo wordt er
weer van elkaar geleerd en worden er successen (en ook
missers!) uitgewisseld.
Gevolg van deze contacten is dat nu naast Denemarken
en Engeland ook Canada en Australië aan de slag
gegaan zijn met het concept “Honden voor Honden”.
En dat heeft dan weer geleid tot het feit dat we in
Nederland hebben kunnen leren van de online opvolging
van leads die Canada heeft uitgevoerd.
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7. Bestedingen
Van elke euro die World Animal Protection Nederland
in 2014 ontving, werd 21 cent besteed aan
fondsenwerving, 5 cent aan beheer en administratie
en 74 cent aan de doelstelling. Van de bestedingen
aan de doelstelling werd een deel in Nederland
uitgegeven, aan lobby en bewustwordingscampagnes:
16 cent. De rest – 60 cent – werd besteed via ons
internationale hoofdkantoor in Londen, dat ons mondiale
dierenwelzijnswerk initieert en coördineert.
Onze financiële reserve…
…bestaat uit een continuïteitsreserve. Dat betekent dat
we geen vastgelegd vermogen hebben: er is alleen een
buffer om de vaste kosten van de organisatie één jaar te
kunnen financieren. Opgeteld kwamen deze kosten– voor
beheer en administratie, personeel en database – uit op
€ 1.230.000. Volgens richtlijnen van het CBF mag de
continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de vaste kosten
bedragen. Met onze factor 1,0 bleven we daar ruim
onder.

-2%
5%

Voorlichng
10%
6%

Campagnes

Het jaar 2014 gaf prioriteit aan investeringen in
fondsenwerving maar met de kosten daarvan willen we
in elk geval onder de CBF-norm van 25 procent blijven.
Dit bleek in werkelijkheid ook het geval: In 2014 ging
22 cent van elke euro naar kosten eigen fondsenwerving
(2013: 15 cent; 2012: 22 cent)
De beheer- en administratiekosten waren in 2014
procentueel gelijk aan die van het jaar ervoor: 5 cent van
elke euro. Er werd zelfs een kleine besparing gerealiseerd
als gevolg van dalende bankkosten en bewuster inkopen.
Voor 2015 begroten we 5,88 miljoen euro aan opbrengsten, waarbij we de inkomsten uit nalatenschappen
voorzichtig begroten op 400.000 euro. Het beschikbaar
gestelde kostenbudget voor 2015 bedraagt in totaal
3,05 miljoen euro waardoor wij als resultante hiervan
2,83 miljoen euro verwachten te kunnen bijdragen aan
de Internationale campagnes.
Beleggen?
World Animal Protection Nederland belegt 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 doelstelling: verbetering van het leven van dieren.

21%
Afdracht World Animal
Protecon Internaonal
Kosten eigen
fondsenwerving
60%

Kosten beheer en
administrae
uit reserves

Bestedingen 2014 World Animal Protection Nederland
Categorie

Euro

Voorlichting

670.251

10%

Campagnes

401.175

6%

Afdracht World Animal
Protection International

4.039.116

60%

Kosten eigen fondsenwerving

1.449.029

21%

Kosten beheer en administratie

325.610

5%

Naar reserves

-121.262

-2%

6.763.919

100%

Totaal
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Met rapportages legt World Animal Protection
International verantwoording af over de besteding van
het geld dat ze uit Nederland en andere landen krijgt.
Dat gebeurt volgens de strenge normen die de Britse
overheid oplegt aan charitatieve instellingen. Op naleving
daarvan wordt toegezien door de Charity Commission
– een instantie met vergaande bevoegdheden om in te
grijpen als iets niet in orde is.

Wereldwijd werd er organisatiebreed 66,9 miljoen dollar
(53,1 miljoen euro) aan inkomsten gerealiseerd. Dit is als
volgt opgebouwd:

Bestedingen 2014 World Animal Protection Wereldwijd
Dierenwelzijn programma’s

42.464.250

75%

Inkomsten 2014 World Animal Protection Wereldwijd

Fondsenwerving

12.639.164

22%

1.588.702

3%

56.692.116

100%

Categorie

Euro

Individuele donaties

%

43.827.345

83%

Institutionele giften

555.803

1%

Nalatenschappen

7.867.557

15%

812.173

2%

53.062.878

100%

Investeringen en overige giften
Totaal

Categorie

Euro

Organisatie support
Totaal

%

Geld uit Nederland
World Animal Protection Nederland droeg vorig jaar
€ 4.039.116 af aan het internationale kantoor. Deze
bijdrage werd door World Animal Protection ingezet voor
de totstandkoming van onze internationale dierenwelzijns
programma’s. Onze bijdrage werd als volgt besteed:

2%

1%

Programmabestedingen door World Animal Protection
International

15%

83%

Individuele donaes

Categorie

Instuonele gien

Animals in disasters

516.142

Nalatenschappen

Animals in farming

325.855

Investeringen en overige
gien

Animals in communities

658.800

Animals in the wild

846.272

In 2014 gaven we wereldwijd meer uit dan we aan
inkomsten genereerden, waardoor wij inteerden op onze
gezamenlijke reserves. In 2014 werden de kosten als
volgt verdeeld over de categorieën:
3%

22%

Dierenwelzijn programma's
Fondsenwerving
75%

EUR

Global Advocacy for Animals

2.127.047

Total expenditure

4.474.116

Bron: World Animal Protection International

Zoals vermeld in het jaarverslag 2013 is in dat jaar
een bedrag van 435.000 euro door Nederland
opgenomen als afdracht van het Nederlandse kantoor
aan International, maar was dat nog niet te zien in de
cijfers van 2013 van het internationale kantoor. Als
gevolg verantwoordt het Internationale kantoor deze
435.000 als afdracht 2014. (4.474.116 minus 435.000
= 4.039.116)

Organisae support
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Jaarrekening
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TOELICHTINGEN
1. Algemeen
Stichting World Animal Protection afdeling Nederland is statutair gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te
Den Haag. Stichting World Animal Protection Nederland heeft ten doel om voorlichting te geven, campagnes te voeren
en fondsen te verwerven om via de internationale dierenbeschermingsorganisatie “World Animal Protection ”
geregistreerd UK Charity 1081849 / Company No. 4029540 het internationale dierenbeschermingswerk wereldwijd
te ondersteunen.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
World Animal Protection Nederland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
2. Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijnen Fondsenwervende Instellingen”, zoals gepubliceerd onder
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving: RJ 650 Fondsenwervende instellingen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In
de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Waarderingsgrondslagen voor de balans
M ateriële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit eigen fondswerving, inclusief rentebaten en soortgelijke
opbrengsten en de kosten van fondswerving na aftrek van de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen en de
kosten van beheer en administratie. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking
hebben.
Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondswerving wordt verstaan de opbrengst van legaten, opbrengsten uit acties, ontvangen
donatiegelden en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen.
Legaten en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Toerekening uitvoeringskosten eigen organisatie

Beheer en administratie
De kosten beheer en administratie worden gevormd door de kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne)
beheersing en administratievoering en welke niet kunnen worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van
baten.
Uitvoeringskosten
Bij de toerekeningmethoden van de uitvoeringskosten van de eigen organisatie is de volgende verdeelsleutel gebruikt:
Kostensoort

Toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten en overige personeelskosten zijn toegerekend op basis van de geschatte
tijdsbesteding per kostenplaats waarop deze betrekking hebben. De personeelskosten m.b.t.
directie, financiën en personeelszaken zijn toegerekend aan beheer en administratie.

Kantoorkosten

De kantoorkosten zijn naar rato van de verdeling van de personeelskosten toegerekend.
Uitzondering hierop zijn de administratie-, overige algemene accountants- en algemene
advieskosten welke volledig aan beheer en administratie zijn toegerekend.
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Bankkosten

De kosten van het betalingsverkeer zijn voor driekwart toegerekend aan kosten eigen
fondsenwerving en voor een kwart aan kosten voor beheer en administratie.

Publiekscommunicatie

De kosten voor het uitvoeren van publiek petities (waaronder het werven van lead), het
organiseren van publieke evenementen en de kosten van de nieuwsbrief worden voor
verdeeld naar Voorlichting (85%) en Fondsenwerving (15%)
De kosten voor het beantwoorden van vragen uit onze achterban worden voor 50%
toegerekend aan Fondsenwerving en voor 50% aan Voorlichting
De kosten voor het beheer van de supportersdatabase word gelijkmatig verdeeld over
Campagnes, Voorlichting en Fondsenwerving
Alle andere kosten worden voor 100% toegerekend aan de kostenplaats waarop deze
betrekking hebben.

Supporter Services
Database beheer
Directe kosten

De cijfermatige verdeling van de uitvoeringskosten van de eigen organisatie naar fondsenwerving, voorlichting en
campagnes is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten.
Pensioenen
Stichting World Animal Protection Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa wordt vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven
over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa.
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BALAN S	
  per	
  31	
  december	
  2014	
  (2013)
31	
  december	
  2014
€

31	
  december	
  2013
€

€

€

AC TIVA
Materiële	
  vaste	
  a ctiva
1 Activa	
  benodigd	
  voor	
  de	
  bedrijfsvoering

49.978

92.928

Vlottende	
  a ctiva
2 Belastingen	
  en	
  sociale	
  lasten

4.201

946

3 O verige	
  vorderingen

24.640

31.166

4 O verlopende	
  a ctiva

274.972

68.226

5 Liquide	
  middelen

1.871.107

TO TAAL	
  AC TIVA

1.881.761
2.174.920

1.982.099

2.224.898

2.075.027

31	
  december	
  2014
€

31	
  december	
  2013
€

€

€

PASSIVA
Reserves	
  en	
  fondsen
6 C ontinuïteitsreserve
7 O verige	
  reserves

1.229.284

1.250.000

0

100.546
1.229.284

1.350.546

Kortlopende	
  schulden
8 C rediteuren
9 Belastingen	
  en	
  sociale	
  lasten
10 O verlopende	
  passiva
11 O verige	
  schulden

TO TAAL	
  PASSIVA

34

131.753

166.446

75.007

30.362

788.854

526.442

0

1.231
995.614

724.481

2.224.898

2.075.027
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STAAT	
  van	
  BATEN 	
  en	
  LASTEN

Begroting
2014

2014
€

€

2013
€

€

€

€

Baten
13 Baten	
  uit	
  eigen	
  fondsenwerving
14 O verige	
  baten
Som	
  der	
  baten

6.749.393

5.830.918

14.527

0

7.640.183
17.177

6.763.919

5.830.918

7.657.360

Lasten
Besteed	
  aan	
  doelstellingen
26 Voorlichting

670.251

933.402

949.588

26 C ampagnes

401.175

409.339

429.227

Afdracht	
  W orld	
  A nimal	
  Protection	
  International

4.039.116

2.977.657

4.750.000

5.110.543

4.320.398

6.128.815

1.449.029

1.162.009

1.167.419

325.610

348.510

357.786

6.885.181

5.830.918

7.654.020

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  121.262-‐

0

3.340

21,5%

19,9%

15,3%

Werving	
  baten
26 Kosten	
  eigen	
  fondsenwerving
Beheer	
  en	
  administratie
26 Kosten	
  beheer	
  en	
  a dministratie
Som	
  der	
  lasten
Resultaat
Kosten	
  van	
  eigen	
  
fondsenwerving	
  a ls	
  %	
  van
baten	
  uit	
  eigen	
  fondsenwerving
Resultaatbestemming	
  
Dotatie/ onttrekking	
  aan:
O nttrekking/ 	
  dotatie	
  a an	
  c ontinuïteitsreserve
O nttrekking/ 	
  dotatie	
  a an	
  overige	
  reserves

-‐20.716
-‐100.546
-‐121.262

-‐68.000
0

71.340
3.340
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TOELICHTINGEN OP DE BALANS
1. Activa benodigd voor de bedrijfsvoering
31-‐1 2-‐2 014

31-‐1 2-‐2 013

€

€

92.928

139.517

Investeringen

507

0

Af:
Afschrijvingen
Saldo	
  3 1	
  december

-‐4 3.457
49.978

-‐4 6.589
92.928

Aanschafwaarde

260.394

259.888

C umulatieve	
  a fschrijvingen
Saldo	
  3 1	
  december

-‐2 10.417
49.978

-‐1 66.960
92.928

31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€
4.201

€
946

31-‐12-‐2013

31-‐12-‐2013

€

€

W aarborgsom

24.640

24.640

O verige	
  vorderingen

0
24.640

6.526
31.166

Saldo	
  1 	
  januari
Bij:

Specificatie

2. Belastingen en sociale lasten

Pensioenpremies

3. Overige vorderingen
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4. Overlopende activa
31-‐1 2-‐2 014

31-‐1 2-‐2 013

€

€

0

0

105

3.893

0

4.501

Vooruitbetaalde	
  kosten

24.867

24.533

Vordering	
  International

250.000
274.972

35.299
68.226

31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€

€

12

476

IN G 	
  Bank	
  N .V.

1.615.397

1.654.998

Triodos	
  Bank	
  N .V.

255.698
1.871.107

226.287
1.881.761

Te	
  ontvangen	
  legaten
Te	
  ontvangen	
  rente
Te	
  ontvangen	
  bedragen

5. Liquide middelen

Kas

De richtlijn van Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) geeft een handreiking over de wijze waarop
goede doelen om dienen te gaan met de liquide middelen die worden aangehouden als reserve. World Animal
Protection heeft ervoor gekozen om de liquide middelen niet af te storten in beleggingsvormen, maar aan te houden op
direct opeisbare bankrekeningen en voldoet derhalve aan de richtlijn van het VFI.
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6. Continuïteitsreserve
31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€

€

Saldo	
  per	
  1 	
  januari

1.250.000

1.318.000

O nttrekking/ 	
  dotatie
Saldo	
  per	
  3 1	
  december

-‐20.716
1.229.284

-‐68.000
1.250.000

Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen acht het bestuur het
gewenst om een deel van het Vrij besteedbare vermogen te bestemmen als Continuïteitsreserve. Voor de bepaling van
de hoogte van de Continuïteitsreserve richt de stichting zich naar de richtlijn van Vereniging voor Fondsenwervende
Instellingen (VFI). De richtlijn staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie.
De definitie van de werkorganisatie is volgens de VFI code: “Kosten eigen personeel (zowel voor de werving als voor
de doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie,
bestuurskosten, de kosten voor fondsenwerving, alsmede de kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande
posten”.
De begrote kosten van de werkorganisatie zullen voor 2015 circa € 1.230.000,- bedragen. De continuïteitsreserve is
vastgesteld op € 1.230.00,-, ofwel 1,0 keer de kosten van de werkorganisatie. World Animal Protection streeft naar het
aanhouden van een reserve met een grootte van 1,0 keer de kosten van de werkorganisatie en blijft hiermee ruim
binnen de norm van de VFI.

7. Overig reserves
31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€

€

Saldo	
  per	
  1 	
  januari

100.546

29.206

O nttrekking/ 	
  dotatie
Saldo	
  per	
  3 1	
  december

-‐100.546
0

71.340
100.546

31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€
131.753

€
166.446

8. Crediteuren

Saldilijst	
  per	
  31	
  december

9. Belastingen en sociale lasten
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31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€

€

Loonbelasting

75.007

30.070

Bedrijfsvereniging

0
75.007

292
30.362

31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€

€

24.983

37.482

N og	
  te	
  betalen	
  a fdracht

700.000

435.000

Reservering	
  vakantiegeld	
  en	
  -‐dagen

63.870
788.854

53.960
526.442

31-‐12-‐2014

31-‐12-‐2013

€
0

€
1.231

10. Overlopende passiva

N og	
  te	
  betalen	
  kosten

11. Overige schulden

Overige	
  schulden

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurovereenkomst
De stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte in het pand Louis Couperusplein
2 te Den Haag voor circa € 65.000,- per jaar. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2016.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
13. Baten uit eigen fondsenwerving
2014

2013
€

€

Donaties	
  en	
  g iften

5.310.513

5.587.238

N alatenschappen

1.438.879
6.749.393

2.052.945
7.640.183

2014

2013

14. Overige baten

Ontvangen	
  bankrente

€
14.527

€
17.177

15. Personeelskosten
2014

2013
€

€

Bruto	
  salarissen

740.943

726.719

Sociale	
  lasten	
  werkgever

122.496

109.496

Pensioenpremies
Uitkering	
  z iekteverzuimverzekering

49.669

49.959

913.107

886.174

-‐4 5.493
867.615

-‐2 .529
883.645

16. Overige personeelskosten
2014

2013
€

€

Ingehuurde	
  krachten

80.832

18.559

Reis-‐	
  en	
  verblijfkosten

58.446

33.647

O pleidingskosten

11.635

22.194

O verige	
  personeelskosten

32.793

21.778

0
183.706

0
96.178

Doorbelaste	
  personeelskosten

17. Kantoorkosten
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2014

2013
€

€

Huisvestingskosten

70.377

88.788

Afschrijvingskosten	
  

43.457

46.589

Kantoorkosten

44.639

20.677

C omputerkosten

10.527

38.818

9.440

22.735

10.732

4.935

6.576
195.749

313
222.855

Telefoon-‐	
  en	
  internetkosten
C ontributies	
  en	
  a bonnementen
Drukwerk

18. Advieskosten
2014
Advieskosten

2013
€

€

71.876
71.876

48.785
48.785

19. Behouden bestaande donateurs
2014
Behouden	
  bestaande	
  donateurs

2013

€
600.452

€
828.321

20. Publieksvoorlichting en acquisitie nieuwe donateurs
€

€

64.796

146.098

Kosten	
  telemarketing

266.256

59.703

Kosten	
  straatwerving

0

61.304

42.934

167.901

46.827
420.813

9.847
444.853

Media	
  productie-‐	
  en	
  uitzendkosten

Kosten	
  online	
  a dverteren
Kosten	
  overige	
  wervingskanalen

21. Donateur administratie
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2014
Donateur	
  a dministratie

2013

€
92.329

€
149.349

22. Publicatie en promotie
2014
Publicatie	
  en	
  promotie

2013

€
351.206

€
155.441

23. Bestuurs- en reiskosten
2014

2013
€

€

Bestuurskosten

3.684

7.537

Representatiekosten

5.652
9.336

2.423
9.960

24. Bankkosten
2014

2013
€

€

Bankrente	
  en	
  -‐kosten

52.327

64.348

O verige	
  betaalde	
  rente

0
52.327

279
64.627

25. Overige algemene kosten
2014
Overige	
  a lgemene	
  kosten

42

2013
€
656

€
6
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26. Uitvoeringskosten eigen organisatie naar bestemming

Besteed	
  a an	
  doelstellingen

Lasten

Voorlichting

W erving	
  baten

C ampagnes

Beheer	
  en	
  
administratie

Totaal

Begroot

Totaal

2014

2014

2013

Eigen	
  
fondsenwerving

€

€

€

€

€

€

€

292.149

273.385

150.644

151.436

867.615

915.126

883.645

16 O verige	
  personeelskosten

12.842

15.718

68.814

86.331

183.706

75.300

96.178

17 Kantoorkosten

67.803

43.434

47.266

37.246

195.749

166.912

222.855

18 Advieskosten	
  &	
  uitbesteed	
  werk

21.071

4.187

16.435

30.183

71.876

33.996

48.785

0

5.457

594.995

0

600.452

1.176.727

828.321

109.851

0

310.962

0

420.813

158.689

444.853

21 Donateur	
  a dministratie

30.776

30.776

30.776

0

92.329

87.478

149.349

22 Publicatie	
  en	
  promotie

135.447

28.133

185.977

1.650

351.206

158.233

155.441

311

84

4.880

4.061

9.336

15.800

9.960

24 Bankkosten

0

0

38.280

14.047

52.327

65.000

64.627

25 O verige	
  a lgemene	
  kosten

0

0

0

656

656

0

6

670.251

401.175

1.449.029

325.610

2.846.065

2.853.261

2.904.020

15 Personeelskosten

19 Behouden	
  bestaande	
  donateurs
20 Publieksvoorlichting	
  en	
  a cquisitie	
  
nieuwe	
  donateurs

23 Bestuurs-‐	
  en	
  representatiekosten

Totaal

0
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Verschillenanalyse jaarrekening versus begroting
2014
€

Baten
Baten	
  uit	
  eigen	
  fondsenwerving	
  hoger	
  dan	
  begroot

A

918.475

O verige	
  baten	
  hoger	
  dan	
  begroot

14.527

Som	
  der	
  baten	
  hoger	
  dan	
  begroot

933.001

Lasten
Besteed	
  aan	
  doelstellingen
Voorlichting	
  lager	
  dan	
  begroot

263.151

C ampagnes	
  lager	
  dan	
  begroot

8.164

Afdracht	
  W orld	
  A nimal	
  Protection	
  International	
  hoger	
  dan	
  begroot

B

-‐1.061.459

Werving	
  baten
Kosten	
  eigen	
  fondsenwerving	
  lager	
  dan	
  begroot

-‐287.020

Beheer	
  en	
  administratie
Kosten	
  beheer	
  en	
  a dministratie	
  hoger	
  dan	
  begroot

22.900

Som	
  der	
  lasten	
  hoger	
  dan	
  begroot
Resultaat	
  lager	
  dan	
  begroot

-‐1.054.263
J

-‐121.262

*	
  H et	
  saldo	
  van	
  de	
  a angegeven	
  verschillen	
  bedraagt	
  €	
  3.387	
  hetgeen	
  bestaat	
  uit	
  de	
  volgende
	
  	
  	
  onderstaande	
  posten.
Personeelskosten	
  lager	
  dan	
  begroot
O verige	
  personeelskosten	
  hoger	
  dan	
  begroot
Kantoorkosten	
  hoger	
  dan	
  begroot

C

-‐47.511
108.406

D
E

28.836

Advieskosten	
  &	
  uitbesteed	
  werk	
  hoger	
  dan	
  begroot
Behouden	
  bestaande	
  donateurs	
  lager	
  dan	
  begroot

F

-‐576.274

G

262.124

37.880

Publieksvoorlichting	
  en	
  a cquisitie	
  nieuwe	
  donateurs	
  hoger	
  dan
begroot
Donateur	
  a dministratie	
  hoger	
  dan	
  begroot
Publicatie	
  en	
  promotie	
  hoger	
  dan	
  begroot

4.851
H

Bestuurs-‐	
  en	
  representatiekosten	
  lager	
  dan	
  begroot
Bankkosten	
  lager	
  dan	
  begroot
O verige	
  a lgemene	
  kosten	
  lager	
  dan	
  begroot
Lasten	
  (exclusief	
  a fdracht	
  a an	
  International)	
  lager	
  dan	
  begroot

192.973
-‐6.464

I

-‐12.673
656
-‐7.196

A. Baten uit eigen fondsenwerving
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Het verschil in de baten uit eigen fondsenwerving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
significant hogere ontvangen nalatenschappen dan hetgeen dat was gebudgetteerd. Daarnaast
zien we ten opzichte van de begroting een verschuiving van eenmalige giften naar reguliere
giften.
B. Afdracht aan World Animal Protection International
Als gevolg van de hogere baten uit eigen fondsenwerving en uitgaven conform begroting is er in
2014 een groter bedrag aan World Animal Protection International afgedragen dan begroot.
C. Personeelskosten
Door twee langdurige zieken zijn de personeelskosten in 2014 lager dan begroot. Daarnaast is
de vacatureruimte voor het nieuwe Hoofd Fondsenwerving en Communicatie én het Hoofd
Financiën en HR een tijd extern ingevuld wat leidt tot lagere personeelskosten, maar hogere
kosten van inhuur.
D. Kantoorkosten
Kantoorkosten stijgen ten opzichte van de begroting als gevolg van verschuiving van
kostenposten gedurende het jaar (o.m portikosten en verzekering). Deze waren begroot als
kosten Behoud en Acquisitie donateurs. In 2014 waren kantoorkosten lager dan 2013 als
gevolg van lagere huisvestingskosten en computerkosten.
E. Advieskosten en uitbesteed werk
In 2014 hebben wij meer gebruik gemaakt van externe partners die ons handen uit werk namen
dan in 2013. Kosten hierbij zijn het voeren van de financiële adminstratie, de salarisadministratie
en begeleiding voor een project van onze fondsenwervingsdatabase.
F. Behouden bestaande donateurs
De kosten van behoud en reactivatie van donateurs zijn in 2014 significant lager dan begroot als
gevolg van een beleidskeuze om in 2014 meer te richten op de acquisitie van donateurs.
Daarnaast is in 2014 ons donateursaantal verder gedaald, wat het benaderen van bestaande
donateurs d.m.v bijvoorbeeld mailings door een geringere omvang goedkoper maakt. Ook leidt
een verschuiving van kosten naar een andere categorie (publicatie en promotie) tot lagere kosten
in deze categorie.
G. Publieksvoorlichting en acquisitie
Door een beleidsverschuiving is er ten opzichte van de begroting in 2014 meer uitgegeven aan
publieksvoorlichting en acquisitie van nieuwe donateurs. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten
vrijwel hetzelfde gebleven.
H. Publicatie en promotie
Werd in 2013 de ontwikkeling van onze website en het plaatsen van advertenties en promoties
toegerekend aan kosten voor behoud donateurs, in 2014 worden deze kosten hier geregistreerd
omdat het kosten betreft die betrekking hebben op promotionele activiteiten. Via de
kostenverdeelstaat (zie 26 Uitvoeringskosten) worden deze kosten conform verdeelsleutels wel
toegerekend aan ondermeer Fondsenwervingskosten.
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I. Bankkosten
Door het afgenomen aantal donateurs zijn onze bankkosten voor 2014 lager dan begroot.
J. Resultaat
Doordat op balansdatum een aan 2014 toegekende nalatenschap nog niet definitief was
toegekend is de ontvangst van deze nalatenschap van 2014 naar 2015 verschoven. Als
resultaat van deze nagekomen wijziging is er in 2014 meer afgedragen aan World Animal
Protection International dan uiteindelijk binnenkwam, waardoor een negatief resultaat ontstond.
Dit is opgevangen door het doen van een ontrekking aan onze vrije reserves en een klein deel te
onttrekken aan onze continuïteitsreserve.
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KASSTROOMOVERZICHT
2014
Kasstroom	
  uit	
  operationele	
  activiteiten
O ntvangsten	
  uit	
  eigen	
  fondsenwerving
Betalingen	
  a an	
  leveranciers	
  en	
  werknemers
Rentebaten	
  en	
  soortgelijke	
  ontvangsten
Afdracht	
  W orld	
  A nimal	
  Protection	
  International
Kasstroom	
  uit	
  operationele	
  activiteiten
Kasstroom	
  uit	
  investeringsactiviteiten
Investeringen	
  in	
  materiële	
  vaste	
  a ctiva
Kasstroom	
  uit	
  investeringsactiviteiten
N etto	
  kasstroom
Saldo	
  liquide	
  middelen	
  1-‐1
Saldo	
  liquide	
  middelen	
  31-‐12
N etto	
  kasstroom

2013
€

€

6.749.393
2.739.300
4.010.093
18.525
4.028.617
-‐4.039.116
-‐10.499

7.783.992
2.574.275
5.209.717
19.797
5.229.514
-‐4.750.000
479.514

507
507

0
0

-‐9.992

479.514

1.881.761
1.871.107
-‐10.654

1.402.247
1.881.761
479.514
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EXPLOITATIEBEGROTING
Begroting

W erkelijk

2014

2014

Verschil
2014

€

€

€

5.830.918

6.749.393

918.475

0

14.527

14.527

5.830.918

6.763.919

933.001

Baten
Baten	
  uit	
  eigen	
  fondsenwerving
O verige	
  baten
Som	
  der	
  baten
Lasten
Besteed	
  aan	
  doelstellingen
Voorlichting

933.402

670.251

C ampagnes

409.339

401.175

8.164

2.977.657

4.039.116

-‐1.061.459

Afdracht	
  W orld	
  A nimal	
  Protection	
  International

263.151

4.320.398

5.110.543

-‐790.145

1.162.009

1.449.029

-‐287.020

348.510

325.610

22.900

5.830.918

6.885.181

-‐1.054.263

0

-‐121.262

-‐121.262

Werving	
  baten
Kosten	
  eigen	
  fondsenwerving
Beheer	
  en	
  administratie
Kosten	
  beheer	
  en	
  a dministratie
Som	
  der	
  lasten
Resultaat
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Uitvoeringskosten	
  eigen	
  organisatie	
  in	
  vergelijking	
  tot	
  begroting

Personeelskosten
O verige	
  personeelskosten
Kantoorkosten
Advieskosten	
  &	
  uitbesteed	
  werk
Behouden	
  bestaande	
  donateurs
Publieksvoorlichting	
  en	
  a cquisitie	
  nieuwe	
  donateurs

Begroting

W erkelijk

2014

2014

Verschil
2014

€

€

€

915.126

867.615

-‐47.511

75.300

183.706

108.406

166.912

195.749

28.836

33.996

71.876

37.880

1.176.727

600.452

-‐576.274
262.124

158.689

420.813

Donateur	
  a dministratie

87.478

92.329

4.851

Publicatie	
  en	
  promotie

158.233

351.206

192.973

Bestuurs-‐	
  en	
  representatiekosten

15.800

9.336

-‐6.464

Bankkosten

65.000

52.327

-‐12.673

0

656

656

2.853.261

2.846.065

-‐7.196

O verige	
  a lgemene	
  kosten
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OVERIGE GEGEVENS

Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel om voorlichting te geven, campagnes te voeren en fondsen te verwerven om via
de internationale organisatie het internationale dierenbeschermingswerk te ondersteunen.
Voorstel bestemmingsoverschot 2014
De penningmeester van de stichting stelt voor om het tekort over 2014 als volgt te bestemmen:
Ontrekking aan continuïteitsreserve

-/- 20.716

Onttrekking aan overige reserves

-/- 100.456
-/- 121.262

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Jaarsalaris directeur
De opbouw van het salaris van de directeur van World Animal Protection Nederland voor 2014 is als
volgt:

Jaarsalaris
Vakantiegeld

€ 76.338
€ 6.107

Bruto jaarsalaris

€ 82.445

Pensioenpremies
Sociale lasten
Totale salariskosten directeur

€ 4.761
€ 9.162
€ 96.368

Het basis jaarsalaris van de directeur voor 2014 was € 80.257, omdat de Europees Directeur nog een
tijd als interim functioneerde is per saldo een bruto jaarsalaris van € 82.445 ten laste van het boekjaar
2014 gekomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen
voorgedaan.
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Ondertekening jaarrekening

Pascal de Smit
(directeur)

Bob van den Bos
(voorzitter Raad van Toezicht)

Michel Kuik
(penningmeester)

Laurette Bloem
(lid)

Hans Wiebes
(lid)

Lucie Wigboldus
(lid)

Ruud Tombrock
(lid)
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