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In het boek Alleen op de wereld vertelt 
hoofdpersoon Rémi over zijn koe 
Sousette, die helaas verkocht moest 
worden:

“Wij, moeder Barberin en ik, leefden 
zo goed van onze koe dat ik, tot op dat 
moment, nog haast nooit vlees had 
gegeten. Maar niet alleen leefden we 
van haar, ze was ook onze kameraad, 
onze vriendin, want men moet niet 
denken dat de koe een stom beest is, 
integendeel, het is een intelligent en 
door en door fatsoenlijk dier, en dit des 
te meer wanneer men haar met zorg 
heeft grootgebracht. Wij streelden haar, 
praatten met haar, zij begreep ons en 
zij, van haar kant, wist met haar grote, 
ronde, zachte ogen ons heel goed aan 
het verstand te brengen wat ze wilde of 
wat ze onaangenaam vond. Kortom, 
wij hielden van haar en zij hield van 
ons, daarmee is alles gezegd.”

Intussen komt ruim een kwart van 
alle melkkoeien in ons land nooit 
meer buiten. In 1990 was dat nog 
maar 5 procent. Gemiddeld geeft de 
Hollandse koe achtduizend liter melk 
per jaar; enkele decennia geleden was 
dat nog vierduizend liter.  
Ze heeft pijnlijke poot- en uieraan-
doeningen die vaker regel zijn dan 
uitzondering. Haar kinderen kent ze 
niet: meteen na de geboorte zijn ze 
weggehaald. Van nature wordt ze 
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Voorwoord
ongeveer veertien jaar oud. Maar van-
wege een slechte gezondheid gaat 
vijftig tot zeventig procent van alle 
koeien in onze vee-industrie al op 
haar vierde of vijfde naar de slacht. 
Houden wij nog van Sousette?

De industriële veehouderij veroor-
zaakt wereldwijd bijna twintig 
procent van de uitstoot van broeikas-
gassen. Ze veroorzaakt vervuiling van 
grond, lucht, water, antibioticaresis-
tentie en andere gevaren voor de 
volksgezondheid, verlies aan biodi-
versiteit en, last but not least, dieren-
leed op zeer grote schaal.

Onze relatie met onze natuurlijke 
omgeving moet worden hersteld. 
De mens als losgezongen element is 
zoveel armer, zieker, hongeriger dan 
hij zou hoeven zijn. Op den duur is 
hij (en zijn planeet) zelfs niet levens-
vatbaar.

WSPA’s strategie is door de jaren heen 
steeds ‘omvattender’ geworden. 
We zijn scherper de verbanden gaan 
leggen: tussen de uitbuiting van 
dieren voor geld, kleding, voedsel en 
vermaak en menselijke problemen op 
wereldschaal. Voedselschaarste en 
klimaatverandering, onderontwikke-
ling en milieuvervuiling – ze staan 
niet los van dieren en hoe wij ze 
behandelen. Ze hebben alles met 
elkaar te maken.

Wij laten zien dat bescherming van 
dieren geen luxe is, maar een onmis-

Hanja Maij-Weggen
Voorzitter WSPA International en  
WSPA Nederland
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Hanja Maij-Weggen 
Voorzitter WSPA International en WSPA Nederland

Ruud Tombrock
Directeur WSPA Benelux

baar deel van de oplossing van enkele 
levensgrote problemen waar de 
mensheid mee kampt. We blijven 
benadrukken dat elk dier, als voelend 
wezen, een respectvolle behandeling 
verdient. Maar we wijzen ook op de 
weerspiegeling in de ogen van dat dier 
wanneer hij misbruikt en gekweld 
wordt. En die is van de mens.

Aan de andere kant: WSPA is het 
afgelopen decennium geweldig 
gegroeid, in Nederland en daarbuiten. 
Onze gezichtspunten krijgen steeds 
meer steun, zodat we meer kunnen, 
meer doen en meer bereiken. 
Onze relaties met nationale en 
internationale beleidsmakers zijn 
goed, zeker voor een dierenwelzijnor-
ganisatie. WSPA professionaliseert, 
scherpt doelen aan en vaart sinds 
2011 op een nieuw, mondiaal strate-
giedocument met heldere prioriteiten. 
Wij, samen met die almaar groeiende 
groep supporters, zijn steeds vaker 
bemiddelaar. We proberen relaties te 
herstellen die verbroken zijn, ver-
wrongen zijn, vergeten of uit zicht 
verdwenen zijn. 

Want wij houden nog van Sousette. 
Steeds meer mensen houden van 
Sousette, en willen een wereld waarin 
zij ook weer van ons kan houden. 
Daarmee is niet alles, maar wel veel 
gezegd.

Met veel dank aan al onze donateurs 
en medestanders.

 JAARVERSLAG 2011
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Dit zijn wij
World Society for the Protection of 
Animals (WSPA) verenigt mensen die 
zich het lot van dieren aantrekken. 
Onze missie: een eind maken aan alle 
vormen van dierenleed. We zijn een 
internationale organisatie, opgericht in 
1981, en hebben consultatieve status bij  
de Raad van Europa en de Verenigde 
Naties. Wereldwijd hebben we achttien 
internationale, regio- en landenkantoren, 
waaronder één in Nederland.

Hier staan we voor
Elk dier, als voelend wezen, doet ertoe.  
Het heeft individuele, intrinsieke waarde. 
Dieren hebben behoeften, instincten en 
een natuur die biologisch zijn bepaald. 
Ze kunnen pijn en lijden ervaren. Het is 
de verantwoordelijkheid van de mens om 
te zorgen dat het welzijn van dieren 
wordt gerespecteerd en beschermd, zeker 

Wat WSPA wil bereiken
van die dieren die direct afhankelijk van 
ons zijn. Dieren mogen niet als product 
worden gebruikt. Hun leven moet vrij 
zijn van vermijdbaar lijden veroorzaakt 
door de mens.

Dit doen we
We bestrijden dierenleed in heel de 
wereld: door dieren in nood te helpen, 
voorlichting te geven, praktijken te 
veranderen en beleid van landen en 
organisaties te beïnvloeden. We voeren 
zelf dierenwelzijnprogramma’s uit en 
ondersteunen die van anderen. 
 
Dat kan financieel en in menskracht.  
Het kan ook door kennis te delen, 
vaardigheden te trainen of netwerk-
moge lijk heden te bieden. Lokaal, 
nationaal en internationaal bevorderen 
we de samen werking tussen 
dierenwelzijnorganisaties.

De Vijf Vrijheden
WSPA hanteert vijf 
vrijheden om het  
welzijn van dieren 
te beoordelen 

1  vrij van honger en 
dorst

2  vrij van ongemakken
3  vrij van pijn,  

verwondingen en 
ziekte

4  vrij van angst en  
chronische stress

5  vrij om normaal, 
natuurlijk gedrag te 
vertonen
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Organisatie
Wereldwijd
WSPA is een wereldwijd opererende 
organisatie die als doel heeft wreedheid 
tegen dieren te voorkomen, het lijden 
van dieren te verzachten en een respect-
volle omgang met dieren te stimuleren. 
Het internationale kantoor is gevestigd 
in Londen. Daarnaast zijn er zeventien 
regionale en landenkantoren. Onderling 
zijn ze verbonden door een samenwer-
kingsovereenkomst die maakt dat de 
organisatie op een consistente manier 
werkt, vanuit dezelfde strategie.

Omdat WSPA snel is gegroeid de laatste 
jaren hebben we de wereld in 2011 in 
vier regio’s verdeeld, met elk een regiodi-
rectoraat. Zo’n directoraat brengt de 
directeuren van de betrokken landen-
kantoren samen, aangevoerd door een 
regiodirecteur. Via de directoraten kan 
onze communicatie en besluitvorming 
effectiever verlopen. Landenkantoren 
kunnen binnen hun regio intensiever 
samenwerken en strategieën ontwikkelen 
om specifiek regionale problemen op te 
lossen. 

In Nederland
WSPA Nederland is een stichting. 
We voeren voorlichtingscampagnes en 
lobbyactiviteiten uit en werven geld. 
Via het internationale WSPA-kantoor in 
Londen ondersteunen we daarmee het 
dierenbeschermingswerk overal ter 
wereld. WSPA Nederland groeit: elk jaar 
doen we meer.

Besturing
Bij WSPA Nederland is de functie van 
‘uitvoeren’ belegd bij de medewerkers, de 
functie van ‘besturen’ bij de directeur, en 
de functie van ‘toezicht houden’ bij de 
raad van toezicht. 

De directie is belast met het besturen van 
de stichting onder toezicht van de raad 
van toezicht. De directie bepaalt het 
beleid en stelt de financiële richtlijnen 
vast, beide na goedkeuring van de raad 
van toezicht. De directie heeft de eind-
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse 
leiding binnen WSPA. 
De raad van toezicht heeft tot taak 
integraal toezicht te houden op het 

Partners
We werken lokaal. 
Wij zorgen ervoor dat 
dieren beter worden 
behandeld door direct 
samen te werken met 
hun eigenaren en 
andere belanghebben-
den. Wij werken met 
lokale partners om zo 
het meest effectief te 
zijn. WSPA is actief in 
meer dan vijftig landen.
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beleid van de directie en op de 
algemene gang van zaken. De raad 
van toezicht staat de directie met 
raad terzijde.

De directie stelt – in samenspraak 
met de medewerkers – een meerja-
renplan op voor de organisatie. 
Na goedkeuring door de raad van 
toezicht wordt dit plan uitgevoerd. 
Als afgeleide van het meerjarenplan 
worden elk jaar een jaarplan en –be-
groting opgesteld voor WSPA 
Nederland. Voor elke medewerker 
worden vervolgens resultaatgerichte 
afspraken (RGA’s) vastgesteld, 
waarmee duidelijk wordt wat ieders 
bijdrage is aan de realisatie van het 
jaarplan. 

De algemene voortgang wordt 
wekelijks in het Management Team 
besproken. Het Management Team 
bestaat uit het hoofd fondsenwer-
ving, het hoofd programma’s, het 
hoofd communicatie en de directeur. 
Elke maand wordt door middel van 
een uitgebreide maandrapportage 
gekeken naar de stand van zaken op 
financieel gebied en enkele prestatie-
indicatoren, en naar de voortgang 
van de grotere projecten die lopen. 
Zo nodig wordt onmiddellijk 
bijge stuurd. Op deze manier bewa-
ken wij continu een zo goed en 
efficiënt mogelijke inzet van de door 
onze donateurs ter beschikking 
gestelde middelen.
Aan het eind van elk jaar wordt de 
balans opgemaakt en worden 
leerpunten geformuleerd voor het 

volgende jaar. Ook voert elke 
medewerker een beoordelingsge-
sprek met zijn of haar leidinggeven-
de, waarvoor de aan het begin van 
het jaar opgestelde RGA’s als leidraad 
dienen.

Een onafhankelijke accountant 
beoordeelt na afloop van het jaar de 
financiën en de administratieve 
organisatie.  
De accountant wordt benoemd en 
ontslagen door de raad van toezicht.

WSPA Nederland onderschrijft de 
volgende codes en richtlijnen:
•	 	De Gedragscode van de Vereniging 

van Fondswervende Instellingen 
(VFI)

•	 		De Code goed bestuur voor goede 
doelen van de commissie Wijffels

•	 	De Richtlijn financieel beheer 
goede doelen van de VFI

•	  De Adviesregeling beloning 
directeuren van goede doelen van 
de VFI

medewerkers
Op ons kantoor in Den Haag werk-
ten eind 2011 dertien mensen op 
contractbasis en twee op uitzendba-
sis. Zes mensen hielden zich bezig 
met fondswerving, één met commu-
nicatie. Twee mensen werkten aan 
lobby en voorlichting, één iemand 
had als werkgebied financiën, human 
resources en facilitaire zaken en twee 
mensen hadden het databasebeheer 
onder zich. We hadden in 2011 één 
stagiaire, die voor ons werkzaamhe-
den verrichtte op het gebied van 

online marketing en fondsenwerving. 
De dagelijkse leiding was in handen 
van de directeur, die in januari 
aantrad. Hij was verantwoordelijk 
voor beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering en zag toe op een juiste, 
efficiënte besteding van de financiële 
middelen van WSPA Nederland. 
Medewerkers van ons kantoor 
droegen bij aan de internationale 
strategieontwikkeling en aan verbete-
ring van methodieken voor het 
plannen, monitoren en evalueren van 
ons mondiale dierenwelzijnswerk.

Raad van toezicht (RvT)
De raad van toezicht van WSPA 
Nederland bestaat uit vijf vrijwilli-
gers en één vertegenwoordiger van 
WSPA International (betaalde kracht 
WSPA International). Het zijn 
mensen die hun sporen hebben 
verdiend in de politiek, het bedrijfs-
leven, bij maatschappelijke instituten 
of in de wetenschap. Ze houden 
toezicht op onze organisatie en 
bewaken haar identiteit. Ze keuren 
beleids- en jaarplannen goed, 
inclusief de bijbehorende begrotin-
gen, en zijn klankbord voor de 
directeur, die zij benoemen. De raad 
van toezicht-leden krijgen een kleine 
vergoeding voor elke door hen 
bijgewoonde vergadering.

De benoeming van de directeur vindt 
plaats aan de hand van een gedetail-
leerde profielschets. Selectiegesprek-
ken met meerdere raad van toezicht-
leden en met vertegenwoordigers van 
het hoofdkantoor in Londen maken 
deel uit van de selectieprocedure.

De werving van raad van toezichtle-
den vindt plaats door het uitzetten 
van oproepen in onze zakelijke 
netwerken. Aspirant raad van 
toezicht-leden worden geselecteerd 
door een commissie uit de raad van 
toezicht en benoemd door de 
voltallige raad van toezicht. Op basis 
van een schriftelijke profielschets 
wordt hierbij gekeken naar affiniteit 
met de doelstelling, specifieke 
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medewerkers met contract per einde jaar

  2008 2009 2010 2011
Aantal krachten  5 6 10 13
Aantal fte 3,7 5,2 9,2 11,6

vast / tijdelijk contract 2/3 2/4 1/9 4/9

man / vrouw 1/4 1/5 3/7 5/8
instroom / uitstroom 2/1 2/1 10/6 10/7

Salaris directeur

bruto jaarsalaris  € 74.120,58*
Pensioenpremies €   8.717,72
Sociale lasten €   7.473,90
vakantiegeld €   5.490,39

onze directeur wordt beloond 
volgens de code goed bestuur 
goede doelenvan brancheor-
ganisatie vfi. op basis van die 
code was een hoger jaarsalaris 
toegestaan.

*dienstverband van 90 procent
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kwaliteiten die complementair zijn 
aan die van zittende leden en be-
stuurlijke ervaring.

Daarnaast omvat de wederzijdse 
kennismaking het bijwonen van een 
raad van toezicht-vergadering, het 
bezoeken van het kantoor, een 
gesprek met een tweetal raad van 
toezicht-leden en een gesprek met de 
directeur. De directeur heeft een 
vrijblijvend adviesrecht.
Raad van toezicht-leden worden 
voor een periode van vier jaar 
benoemd en zijn daarna nog twee-
maal herbenoembaar.

De raad van toezicht start in 2012 
met het evalueren van het eigen 
functioneren middels een zelfevalu-
atie. Aan de hand van een vragenlijst 
die elk raad van toezicht-lid tevoren 
invult, wordt het functioneren van de 
raad van toezicht in zijn geheel, en 
van alle individuele leden afzonder-
lijk, in een gesprek behandeld. De 
directie wordt eens per jaar beoor-
deeld door minimaal twee leden van 
de raad van toezicht.

In 2011 kwam de raad van toezicht 
vier keer samen. In deze bijeenkom-
sten werd veel aandacht besteed aan 
de volgende onderwerpen:
•	 	De statutenwijziging van WSPA 

Nederland. Om te kunnen voldoen 
aan de CBF-richtlijnen zijn veran-
deringen nodig in de manier 
waarop WSPA is georganiseerd. 
De raad van toezicht, die tot voor 
kort het bestuur vormde, zal meer 
op afstand gaan toezien op de 
resultaten van de organisatie en het 
functioneren van de directeur. 
Voor deze veranderingen is een 
wijziging van de statuten nodig, die 
begin 2012 is doorgevoerd. 
Ook kunnen raad van toezichtle-
den in de toekomst nog slechts één 
maal worden herbenoemd.

•	 	Als gevolg van de veranderingen 
krijgt de directeur meer verant-
woordelijkheid en grotere bevoegd-
heden. De nieuwe rol- en taakver-

Raad van toezicht
  Taak Sinds Herbenoeming Tot

hanja maij-Weggen voorzitter 08 2000 2004, 2008 2012*
bob van den bos Secretaris 08 2003 2007, 2011 2015*
edwin boersen Penningmeester 08 2003 2007 2011** 
Peter vingerling Lid 04 2005 2009 2013 
Laurette bloem Lid 08 2011 2015 
john trampleasure internationaal 04 2010 2014

*kan niet worden herbenoemd
*de heer Boersen is begin 2012 opgevolgd door de heer Kuik

Nevenfuncties bestuur
hanja maij-Weggen voorzitter WSPA international
   Lid raad van toezicht (rvt) iNg Nederland
  rvt Wageningen university
   Lid raad van commissarissen connexxion 

holding
   rvt stichting opera zuid
    voorzitter raad van toezicht stichting  

bartimeus-Sonneheerdt
bob van den bos  rvt stichting Proefdiervrij
Peter vingerling  directeur t&S consult
   tuchtrechter Productschappen pluimvee en 

eieren 

Nevenfuncties directie
ruud tombrock  voorzitter bestuur Streekdierentehuis  

‘t julialaantje, rijswijk
   chauffeur dierenambulance den haag
    directeur/eigenaar ruud tombrock consultancy 
   kwartiermaker giovanni van bronckhorst  

foundation
   Adviseur ruud van Nistelrooy Academy

deling van raad van toezicht en 
directeur is in 2011 uitgewerkt.

•	 	Het jaarverslag en de jaarrekening 
over 2010.

•	 	De nieuwe samenwerkingsovereen-
komst met het internationaal 
WSPA-kantoor in Londen.

•	 	Het strategisch plan voor WSPA 
Nederland 2012-2016.

•	 	De plannen en begroting voor 
2012.

•	 	De noodzaak van vernieuwing en 
diversificatie van de fondsenwer-
ving in 2012/2013.
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WSPA werkt in een dierenwereld vol 
nood, waar het leven en welzijn van 
miljarden dieren wordt bedreigd. 
Tegen deze achtergrond maken we onze 
strategische keuzes. De kaders daarvan 
zijn in 2010 door WSPA International 
vastgelegd in een nieuw vijfjarenplan: de 
Mondiale Strategie 2011-2015. Deze 
geeft richting aan het werk van de hele 
internationale organisatie. Ze brengt 
meer focus in ons werk waardoor we 
onze resultaten meetbaar kunnen 
vergroten. Ze is de uitkomst van een 
proces waaraan onze landenkantoren en 
partnerorganisaties hebben bijgedragen 
en waarbij we hulp kregen van experts 
uit de dierenwelzijnsector.

De Mondiale Strategie 2011-2015  
geeft aan
•	 	wat onze vertrekpunten zijn,
•	 	hoe we te werk gaan,
•	 	welke prioriteiten we hebben.

Vertrekpunten
Ons werk draait om dieren: zij en hun 
behoeften staan centraal. Een cruciale 
oorzaak van hun lijden ligt in menselijk 

Strategie
gedrag. WSPA kiest voor samenwerking 
en positieve actie om het welzijn van 
dieren blijvend te verbeteren. Dit laatste 
vereist oplossingen die werken voor dier 
én mens. Onze visie is internationaal en 
steunt op toonaangevende expertise. 
Dierenwelzijn is voor ons ook een morele 
kwestie, maar om het essentiële belang 
ervan – ook voor de mens – aan te tonen, 
is wetenschappelijke onderbouwing 
nodig.

Werkwijze
We helpen dieren in nood rechtstreeks, 
met projecten die bescherming bevorde-
ren, wreedheid voorkomen en het lijden 
van dieren verzachten. Via voorlichtings-
campagnes willen we het respect voor 
dieren verbeteren. We maken duidelijk 
dat dieren bewustzijn en gevoel hebben 
en dat niet alleen zijzelf gebaat zijn bij 
hun goede behandeling, maar ook de 
menselijke gemeenschap waarin ze leven.
We lobbyen voor wetten, regels en beleid 
waarmee dieren bescherming krijgen. 
We laten zien hoe hun welzijn samen-
hangt met enkele van de grootste 
problemen van de mensheid; hoe hun 
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bescherming een onmisbaar deel is 
van de oplossing voor voedsel-
schaarste, klimaatverandering en 
bedreigingen voor de volksgezond-
heid. We werken met diereigenaren, 
lokale partners en organisaties die 
verandering kunnen doorvoeren – 
zoals nationale overheden, de 
Verenigde Naties en de Voedsel- en 
Landbouworganisatie FAO.

Prioriteiten
Een wereld waar miljarden dieren 
lijden, dwingt WSPA tot keuzes: wie 
heeft onze hulp het hardst nodig, en 
hoe heeft onze bijdrage de meeste 
impact? In elk geval zijn dieren in 
een acute, levensbedreigende situatie 
altijd van hulp afhankelijk. En impact 
hebben we als we onze inzet concen-
treren en niet versnipperen. Op basis 
van: 
•	 	het aantal dieren dat onder bepaal-

de omstandigheden lijdt,
•	 	 de omvang en intensiteit van het 

leed dat dieren ervaren,
•	 	en de (verwachte) effectiviteit van 

de (hulp)activiteiten die we onder-
nemen, 

 
concentreert WSPA zich op beëindi-
ging van het leed van dieren die 
•	 	slachtoffer zijn van een ramp,

•	 	gebruikt worden voor voedseldoel-
einden,

•	 	samenleven met mensen,
•	 	leven in het wild.
Binnen dit raamwerk hebben we zes 
inhoudelijke prioriteiten gesteld.

En verder: groei
Omdat WSPA meer wil betekenen 
voor meer dieren, voorziet de 
Mondiale Strategie 2011-2015 in een 
forse, wereldwijde groei – in inkom-
sten, activiteiten, bereik en aanwezig-
heid. Het bedrag om uit te geven aan 
dierenwelzijnprogramma’s willen we 
verdubbelen, van € 12 miljoen per 
jaar in 2009 naar € 24 miljoen in 
2015. 

En verder: van projecten naar 
wereldwijde campagnes 
Van oudsher is WSPA sterk project-
gericht. Projecten voor beren in 
Pakistan, honden op Bali, werkpaar-
den in Colombia: we helpen er op 
grote schaal dieren mee en danken er 
veel van onze bekendheid aan. Dertig 
jaar ervaring met de bescherming 
van dieren in de hele wereld leert 
echter ook dat duurzame verbeterin-
gen een systematische aanpak 
vragen. Daarom verandert WSPA 
geleidelijk in een organisatie die 

WSPA wil met voorrang

 
 het lijden verlichten van 
de tientallen miljoenen 
dieren die getroffen 
worden door rampen

  een eind maken aan  
het onnodige en vaak 
verborgen lijden van 
miljarden dieren in de 
vee-industrie – door 
diervriendelijke en 
duurzame voedselpro-
ductie te stimuleren

  een eind maken aan  
het massaal afmaken 
van honden – meer dan 
twintig miljoen honden 
worden jaarlijks wreed 
en zinloos gedood als 
gevolg van angst voor 
rabiës, terwijl vaccinatie 
effectiever is

  
doorgaan met onze 
lang lopende inspannin-
gen om beren te bevrij-
den uit de ellende van 
gevangenschap –  
uitgebuit voor hun gal  
of gedwongen mensen 
te ‘vermaken’ in 
berenge vechten en als 
dansbeer

 
 een eind maken aan  
de wrede internationale 
handel in miljoenen in 
het wild levende dieren, 
zoals reptielen, apen en 
vogels

  walvisachtigen redden, 
vooral de honderddui-
zenden kleine walvis-
sen en dolfijnen die 
helemaal niet worden 
beschermd nu, en op 
grote schaal worden 
gedood of gevangen

Campagnes uitrollen 
want…

om de handel in hondenvlees in 

zuid-korea uit te bannen, is het niet 

genoeg honden uit te kopen die voor de 

braadpan zijn bestemd.  

de bevolking moet honden niet langer 

wíllen eten; politici moeten de handel in 

hondenvlees verbieden; en handelaren 

moeten geholpen worden aan andere 

manieren om geld te verdienen.©
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bredere campagnes uitrolt; campag-
nes die publieksvoorlichting, beleids-
beïnvloeding en concrete hulpactivi-
teiten samenbrengen in één 
geïntegreerde aanpak.

Binnen onze campagnes plaatsen we 
dierenwelzijn ook nadrukkelijker in 
de context van een wereld waar 
burgers en beleidsmakers allerlei 
zorgen hebben. Door het te koppelen 
aan thema’s als volksgezondheid, 
voedselzekerheid en economische 
ontwikkeling vergroten we onze 
kansen om miljarden dierenlevens 
structureel te verbeteren. 

Invulling in Nederland
Waarschijnlijk lijden nergens ter 
wereld meer dieren op zo’n klein 
stukje grond als in Nederland: in de 
vee-industrie. Nederland speelt 
bovendien een grote rol in de illegale 
handel van in het wild levende 

•		Vaccinatie	van	honden	biedt	
mensen de beste bescher-
ming tegen hondsdolheid – 
niet de grootschalige vergifti-
ging van zwerfhonden

•		Om	in	2050	de	9,1	miljard	
mensen op aarde te kunnen 
voeden, is de voorkeur voor  
vlees en dierlijke producten 
onhoudbaar

•		Verlies	van	wegen,	scholen,	
ziekenhuizen en veestapels 
werpen gemeenschappen die 
getroffen zijn door een ramp, 
jaren terug in hun ontwikke-
ling

dieren. WSPA Nederland gaat 
publiek en politiek mobiliseren om 
de situatie van deze dieren te verbe-
teren. Daarnaast willen we intensie-
ver bijdragen, met name financieel, 
aan alle prioriteiten die internatio-
naal zijn gesteld. De belangrijkste 
doelen voor de komende jaren zijn:

•	 	 diversificatie van de fondswerving, 
met als resultaat inkomstengroei en 
risicospreiding over meerdere 
inkomensbronnen,

•	 	grotere inzet met lobbywerk en 
publiekscampagnes op probleem-
gebieden in Nederland: industriële 
veehouderij en handel in dieren die 
in het wild leven,

•	 	 vergroten van onze zichtbaarheid 
bij het publiek, leidend tot een 
grotere bekendheid en een sterker, 
aantrekkelijker profiel,

•	 	netwerk opbouwen van sympathi-
santen,

•	 	 voorlichting zodat meer consu-
menten weten hoe ze zelf kunnen 
bijdragen aan een groter dierenwel-
zijn,

•	 	uitbreiden naar België.

©
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WSPA is volledig afhankelijk van giften: 
we krijgen geen geld van de overheid. 
Omdat zo’n 95 procent van onze inkom-
sten wordt gegeven door particulieren, 
richten we onze fondswerving vooral op 
hen. Daarin zijn we niet alleen. Het aan-
tal goede doelen dat de geefeuro’s in 
Nederland moet delen, is explosief 
gestegen. Toch zijn tussen 2006 en 2011 
onze fondswervende opbrengsten bijna 
verdubbeld: van € 3,2 naar € 6,01 
miljoen. Dat komt vooral door een 
stijging van het aantal donateurs. 
Hadden we er 55.000 in 2006, intussen 
zijn het er 133.000. In 2011 is een netto 
groei gerealiseerd van 4.000 donateurs.

Het jaar 2011 gaf echter in inkomsten 
een omslag. De geworven inkomsten zijn 
gedaald ten opzichte van het jaar daar-
voor, met 560.000 euro. Dit kwam niet 
geheel onverwacht: onze inkomsten zijn 
gedurende ruim 10 jaar uitsluitend 
gestegen, en dat in een enorm tempo. 
We waren vele jaren op rij één van de 
snelste stijgers in Nederland. Ook was 
het voorafgaande jaar 2010 een bijzonder 
goed jaar voor WSPA Nederland, zeker 
voor wat betreft de inkomsten uit 
nalatenschappen. 2011 was dat helaas 
niet. 

Daarnaast werd de financiële doelstelling 
voor 2011 van 7,14 miljoen euro aan 
fondswervende inkomsten niet gehaald. 
Met 6,01 miljoen euro bleven we hier 
helaas onder. Terugkijkend moeten we 
constateren dat we het succes van 2010 
misschien iets te gemakkelijk hebben 
doorvertaald naar nieuwe, hoge doelstel-
lingen voor 2011. 
Of de economische crisis en de gedaalde 
consumentenbestedingen nog een rol 
van betekenis hebben gespeeld, valt op 
dit moment moeilijk na te gaan en zullen 
we eind 2012 bekijken als de cijfers van 
andere goede doelen door het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) verza-
meld zijn.

Op de kosten fondsenwerving werd ten 
opzichte van de doelstelling bespaard: 
1,06 miljoen gerealiseerd ten opzichte 
van 1,32 miljoen begroot, een besparing 

Fondsenwerving
van 260.000 euro. Een flink bedrag, maar 
helaas onvoldoende om het tekort aan 
inkomsten goed te maken.

Donateurs
Tot 2008 verliep onze werving van 
particuliere geldgevers bijna uitsluitend 
via televisiespots op Animal Planet en 
National Geographic. De spots zijn 
uitermate succesvol geweest, maar lijken 
uitgewerkt. Al jaren spreken we met 
dezelfde beelden dezelfde doelgroep aan. 
Doordat Animal Planet bovendien niet 
meer ’s morgens en ’s avonds uitzendt, 
hebben we via deze zender in 2011 
minder nieuwe donateurs kunnen 
binnenhalen.

De werving via online marketing viel 
ook niet mee. Door de enorme toename 
van het aantal goede doelen dat via 
internet geldgevers werft, daalde de 
instroom van WSPA-donateurs hier 
eveneens.

Een combinatie van online marketing en 
werving via tv was de actieweek met het 
spelprogramma Lingo. We wierven 
nieuwe donateurs met filmpjes die het 
programma uitzond van onze projecten 
voor dansende beren en zwerfhonden. 
Ook werden de activiteiten van enkele 
van onze “Dierenkampioenen” belicht. 
Loretta Schrijver en Marian Mudder 
speelden Lingo voor ons.

De vermindering in groei van het aantal 
nieuwe donateurs was geen verrassing. 
We kennen onze zwakke punten zoals het 
beperkte aantal wervingsmethoden. 
Veel van 2011 stond daarom in het teken 
van het testen van nieuwe wervingsme-
thoden en het in kaart brengen van 
nieuwe doelgroepen.

Via onder meer telemarketing en 
straatwerving gaan we daarom vanaf 
2012 nieuwe doelgroepen benaderen. 
In 2011 kwamen deze methoden succes-
vol uit de testen. De mogelijkheden om 
te werven via sociale media en evene-
menten worden in de loop van 2012 
onderzocht.

 
Kanttekeningen 
bij onze 
fondsenwerving

het aantal donateurs 
groeit, de hoogte van 
deze groei neemt af. 
vooral onze televisie-
spots doen het niet 
goed meer. de fondsen-
wervende activiteiten 
van de afgelopen jaren 
zijn eenzijdig geweest 
en daardoor risicovol.  
We werven maar een 
derde van de inkomsten 
die het britse WSPA-
kantoor werft, met net 
zoveel donateurs.

 
Dieren-
kampioenen 

een bijzondere groep 
donateurs zijn de 
dierenkampioenen 
– mensen die op 
creatieve manieren geld 
inzamelen dat WSPA 
daarna inzet bij de 
bestrijding van dieren-
leed. een dierenkampi-
oen krijgt bijvoorbeeld 
haar ‘spinningklas’ in de 
sportschool zover om 
voor ons te spinnen; 
laat honden uit tegen 
een kleine vergoeding 
en schenkt de op-
brengst aan ons; of zet 
een fooienpot neer in 
het eigen kattenpen-
sion. in 2011 hadden 
we 17 actieve dieren-
kampioenen. Samen 
haalden ze € 2.300 op.
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We moeten en kunnen echter meer. 
Zo zien we mogelijkheden om met 
de huidige donateurs meer inkom-
sten te genereren, bijvoorbeeld via 
het opzetten van grote gift- en 
nalatenschappenprogramma’s. 
In 2012 starten we een test rond 
‘notarieel schenken’. Door notarieel 
te schenken wordt een gift fiscaal 
aftrekbaar. Een gift van 100 euro aan 
WSPA kost de donateur dan slechts 
50 euro (afhankelijk van iemands 
belastingtarief).

Persoonlijk contact
We denken dat een vermindering 
van de uitstroom van donateurs kan 
worden gerealiseerd door onze 
communicatie meer op maat te 
maken. Ondanks het grote aantal 
donateurs (133.000!) willen we graag 
een zo persoonlijk mogelijk contact 
met onze geldgevers. De invulling 
van de relatie WSPA-donateur moet 
worden zoals de donateur het wil. 

De ene donateur doet elke maand 
een gift en heeft geen behoefte aan 
meer informatie over WSPA-activi-
teiten. De ander geeft eens per jaar 
en wil wel graag regelmatig worden 
geïnformeerd. Het is de kunst om zo 
goed mogelijk tegemoet te komen 
aan deze wensen.

Met inzet op bovenstaande activitei-
ten willen we de inkomsten weer 
laten groeien. De fondsenwervende 
inkomsten moeten van 6,0 miljoen in 
2011, via 6,4 miljoen in 2012, 
oplopen naar 8,0 miljoen in 2014.

Over het algemeen zijn WSPA-dona-
teurs trouw. Ze blijven gemiddeld 
3 jaar bij ons en het merendeel 
(89 procent) maakt elke maand geld 
over. Hun doorlopende machtigingen 
zijn onmisbare inkomsten voor ons. 
 
Deze inkomsten zijn niet gekoppeld  
aan specifieke projecten en te 

Werving van reguliere en éénmalige donateurs

  Gerealiseerd ’10 Gepland ’11 Gerealiseerd ’11 
televisiespot 6.735    6.241 4.719
online marketing 7.907     7.258      7.751
Totaal 14.642    13.499 12.470 

CBF-keurmerk

voor het verkrijgen van het 
keurmerk van het centraal 
bureau fondsenwerving (cbf) 
zijn voor WSPA veranderingen 
in de bestuurlijke organisatie 
nodig. deze moeten worden 
vastgelegd in nieuwe statuten. 
de statutenwijziging is eind 
2011 goedgekeurd door zowel 
het Nederlandse als het 
internationale WSPA-bestuur. 
in 2012 zal de aanvraag bij het 
cbf worden ingediend. 
op andere punten, zoals het 
kostenpercentage fondsenwer-
ving, voldoet WSPA al jaren 
ruimschoots aan de cbf-nor-
men.

Instroom + uitstroom van reguliere gevers

  2008 2009 2010 2011
instroom donateurs 11.076 18.174* 13.362 10.941
uitstroom donateurs 5.994 5.831 8.057 7.219
Netto aantal donateurs + 5.082 + 12.343 + 5.305 + 3.722
Opbrengst _ 4.616.919 5.159.140 6.572.868 6.013.436

*in het najaar van 2009 werd een grote TV-actie georganiseerd die 
veel nieuwe donateurs opleverde.

gebruiken waar en wanneer ze het 
hardst nodig zijn. Ze helpen ons 
bovendien onze doelen op lange 
termijn te bereiken.

De giften die we krijgen van bedrij-
ven zijn bijna allemaal spontaan; 
WSPA heeft er nooit actie voor 
gevoerd. We zijn wel van plan om dit 
in de toekomst te gaan doen. Helaas 
is het in 2011 door capaciteitsgebrek 
in het team niet gelukt om hier een 
start mee te maken. 
In 2011 ontvingen we € 112.491 aan 
bedrijfsdonaties. In 2010 was dat 
€ 180.985; in 2009 € 86.316. In 2011 
zijn geen vermogensfondsen bena-
derd.

Kosten fondswerving
De kosten van onze fondswerving 
liggen al jaren ruim binnen de norm 
van het Centraal Bureau Fondsen-
werving (CBF). Volgens deze norm 
mag het werven van één euro 
maximaal 25 cent kosten. Bij ons was 
dat in 2011 19,3 cent. In 2010 was het 
14,9 cent,  
in het jaar daarvoor 16,9 cent. 
In de toekomst willen we onder de 
25 cent blijven, maar als gevolg van 
investeringen in de ontwikkeling van 
nieuwe fondswervende instrumenten 
zullen onze kosten in 2012 en 2013 
stijgen boven het huidige niveau van 
19,3 cent.
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Extra hulp gevraagd!

voor sommige projecten of 
acties vragen we onze dona-
teurs met klem om een extra 
gift: om zeker te maken dat 
we dieren in zeer nijpende 
situaties op korte termijn 
kunnen helpen. in 2011 
vroegen we na de tsunami in 
japan geld voor de noodop-
vang van dakloze huisdieren. 
ook vroegen we extra bijdra-
gen voor ons zwerfhonden-
project in Sierra Leone, onze 
strijd tegen de zuid-koreaan-
se handel in hondenvlees en 
die tegen de beer-hondenge-
vechten in Pakistan. bij de 
mailing ‘you choose’ konden 
mensen aangeven welk deel 
van ons werk zij het belang-
rijkste vinden – hulp aan 
dansberen, dieren in de 
vee-industrie of dieren getrof-
fen door een ramp. in het 
hoofdstuk ons werk leest u 
meer over deze hulpactivitei-
ten.

de resultaten waren goed,  
we ontvingen in totaal 
€ 547.888. Wel was dit 
minder dan in 2010.  
in dat jaar ontvingen we 

€ 883.562.

  Gemiddelde gift in €  Opbrengst in €
you choose 23  122.104
Noodhulp japan 22   96.443
zwerfhonden Sierra Leone 20   81.776
thailand overstroming 20    7.798
beer-hondengevechten Pakistan 27  129.236
handel in hondenvlees zuid-korea 22  110.531
Totaal 22  547.888
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Besteding aan 
de doelstelling

Van elke euro die WSPA Nederland in 2011 ontving en uitgaf, werd 76 cent 
besteed aan de doelstelling; ongeveer net zoveel als in eerdere jaren. Een deel 
van dit bedrag gaven we uit in Nederland, aan lobby- en bewustwordingscam-
pagnes: 26 cent. Het overige deel – 50 cent – werd besteed via ons internatio-
nale hoofdkantoor in Londen: daar wordt ons mondiale dierenwelzijnswerk 
geïnitieerd en gecoördineerd.
Van de resterende 24 cent van elke euro werd 18 cent besteed aan kosten voor 
eigen fondsenwerving en 6 cent aan beheer- en administratiekosten.

Met rapportages legt WSPA International verantwoording af over de beste-
ding van het geld dat ze vanuit Nederland en andere landen ontvangt. Dat 
gebeurt volgens de strenge normen die de Engelse overheid oplegt aan 
charitatieve instellingen. Op naleving daarvan wordt toegezien door een 
instantie met vergaande bevoegdheden om in te grijpen als iets niet in orde is.

De financiële jaarverslagen van WSPA International vindt u op:  
www.wspa-international.org/whoarewe/accounts.aspx.

18%
8%

9%

6%

26%

31%

2%

0,03%

-0,25%

27,5%
58,5%

13,5%

Baten WSPA International
Fondswerving & Communicatie NL
 Beheer & Administratie NL
 Dierenwelzijnprogramma’s NL 
Beheer & Administratie Internationaal
 Dierenwelzijnprogramma’s Internationaal
 Reservering voor toekomstige Dierenwelzijns  -
 programma's Internationaal
Fondsenwerving Internationaal

 Appeals, giften en donaties - regulier
Appeals, giften en donaties - eenmalig
Legaten
investeringen
trading 

  € 1.060.696  18%
  € 358.489  6%
  € 1.591.458  26%
  € 144.335  2%
  € 1.878.113  31%

  € 455.977  8%
  € 521.576  9%
 Totaal € 6.010.644  100%

  € 30.972.637  58,5%
  € 14.608.479  27,5%
  € 7.197.566  13,5%
  € -131.974  -0,25%
  € 17.060  0,03%
       Totaal € 52.663.768  100%
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Nederlandse bijdrage WSPA International
WSPA Nederland droeg in 2011 € 3.000.000 af aan het hoofdkantoor van onze 
organisatie in Londen. Van alle regionale en nationale kantoren samen ontving 
WSPA International € 52.663.768. Nederland was dus goed voor 5,7 procent 
van het totaal. Een jaar eerder was dat nog 13,4 procent. Dit is het gevolg van 
een iets teruggelopen afdracht vanuit Nederland (in 2010: 3,4 miljoen; in 2011: 
3,0 miljoen) en vooral van sterk gestegen WSPA-inkomsten wereldwijd (in 
2010: 26,0 miljoen; in 2011 52,6 miljoen).

Van de fondsenwervende inkomsten over het afgelopen jaar heeft WSPA 
Internationaal 15,2 procent gereserveerd voor dierenwelzijnswerk in de 
toekomst.

Bestedingen dierenwelzijnsprogramma's  
WSPA Internationaal 
Aanpak hondsdolheid  
Dieren in de vee-industrie  
Noodhulp   
Educatie en mentaliteitsverandering  
Commerciële uitbuiting van wilde dieren  

  € 4.597.290   8%
  € 8.286.692   14%
  € 4.181.927   7%
  € 14.392.776  25%
  € 4.774.049   8%

Bijdrage 
WSPA 

Nederland
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Het werk van WSPA vindt plaats in de 
modder, waar onze laarzen staan; aan de 
onderhandelingstafel, waar onze rappor-
ten en beleidsvoorstellen liggen; op 
straat, waar we mensen doordringen van 
het essentiële belang om dieren met 
respect en mededogen te behandelen. 
In vijftig landen zijn we betrokken bij 
projecten en programma’s om een eind te 
maken aan het lijden van dieren die 

•	 	slachtoffer zijn van een ramp,
•	 	gebruikt worden voor voedseldoel-

einden,
•	 	samenleven met mensen,
•	 	leven in het wild.

Omdat we teveel projecten uitvoeren en 
ondersteunen om hier allemaal te 
kunnen beschrijven, bieden we een 
representatieve greep uit wat we in 2011 
hebben gedaan en bereikt. 

meer projectinformatie  
staat op www.wspa.nl en 
www.wspa-international.org.

De bijdrage van 
WSPA Nederland

het werk van WSPA is altijd 
teamwerk. Successen zijn gedeeld 
en het resultaat van wat partner-
organisaties, landenkantoren en de 
internationale vestiging in Londen 
doen: allemaal dragen ze naar 
vermogen bij.

het aandeel van WSPA Nederland 
bestaat uit lobby en voorlichting in 
eigen land en daarbuiten, en geld: 
vorig jaar werd 5,7 procent van 
wat WSPA wereldwijd kon inzetten 
om dierenlevens te verbeteren, 
bijeengebracht in Nederland.

Precies welke Nederlandse euro 
naar welk project gaat, is daarbij 
niet altijd te zeggen. Als donateurs 
niet aan een bepaald project 
geven, beslist het internationale 
kantoor in Londen hoe het geld het 
best kan worden gebruikt: waar is 
hulp het hardst nodig en wat is de 
meest kosteneffectieve manier om 
zoveel mogelijk positieve verande-
ring in de levens van dieren te 
bereiken?

Ons werk
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Zo werken we
In gebieden waar mensen grote 
risico’s lopen, bereiden wij ze voor op 
mogelijke rampen: door ze te 
voorzien van noodzakelijke hulpmid-
delen om hun vee en huisdieren te 
beschermen, door training en 
voorlichting. Als het lot toeslaat, zijn 
wij er met noodhulp – medische 
zorg, onderdak en voedsel. We laten 
overheden en humanitaire hulporga-
nisaties zien dat de bescherming van 
dieren vaak ook de bescherming is 
van het welzijn en de inkomsten van 
mensen.

Dit hebben we gedaan
In onze rampenhulpverlening was een 

Noodhulp aan dieren 
in rampgebieden

jaar niet eerder zo druk voor WSPA 
als 2011. Er waren 22 situaties in 
negentien landen waarbij we inventa-
riseerden of en welke hulp dieren 
nodig hadden. Zeventien keer 
kwamen we inderdaad in actie: 
332.009 dieren en de gemeenschap 
waarin ze leven, hadden daar (enor-
me) baat bij. Water speelde vaak een 
grote rol – de ene keer het tekort 
eraan, de andere keer juist het teveel. 
Onze noodhulpteams hadden hun 
handen vol aan de tsunami in Japan, 
de overstromingen in Thailand en 
India, de droogte in de Hoorn van 
Afrika. In Thailand bijvoorbeeld 
hielpen we bijna tienduizend honden 
en katten door voer te verstrekken en 

Dieren lijden enorm bij rampen. Ze verdrinken bij overstromingen, verhongeren in met 
vulkaanas overdekte velden, raken gewond bij aardbevingen en worden vaak aan hun lot 
overgelaten terwijl hun eigenaren worden geëvacueerd. Hun overleving en bescherming 
is echter ontzettend belangrijk, voor henzelf én de gemeenschap waarvan ze deel uitma-
ken. Want die is voor het levensonderhoud maar al te vaak van dieren afhankelijk.

desinfectiemiddelen. Ook zorgden we 
voor draagkooien om dieren te 
evacueren. In Kenia, in de Mwingi-
regio, stuurden we teams op pad om 
bij de slinkende waterbronnen 
verzorging te bieden aan het vee 
waarvan de lokale bevolking afhanke-
lijk is: duizenden dieren werden 
ontwormd, kregen multivitaminen en 
mineralen om hun immuunsysteem 
op pijl te houden en natuurlijk het 
hoognodige voer. Zieke of gewonde 
dieren kregen verdere medische zorg. 

2011 Was ook het jaar waarin het 
noodhulpprogramma in Haïti werd 
voortgezet en uiteindelijk, in het 
voorjaar kon worden afgerond, na de 
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verwoestende aardbeving van 2010. 
Uitgevoerd door de Animal Relief 
Coalition for Haiti, een bundeling 
van dierenwelzijnorganisaties geleid 
door WSPA, is dit programma 
uitermate succesvol geweest. 
Alle doelstellingen die in overleg met 
de nationale overheid waren gesteld, 
zijn behaald. Ruim een jaar lang is 
zeven dagen per week medische 
noodhulp verleend. Via een mobiele 
kliniek zijn 68.000 dieren geholpen 
waaronder honden, katten, paarden, 
runderen, varkens, geiten en scha-
pen. We hebben de diergeneeskun-
dige infrastructuur in Haïti hersteld 
en medische voorraden aangevuld. 
We hebben geholpen het Nationaal 

Veterinair Laboratorium te herbou-
wen en hebben twaalf koelunits 
geïnstalleerd (op zonne-energie) die 
essentieel zijn om vaccins voor 
dieren op te slaan.

Er zijn dierenartsen getraind om in 
de toekomst goed te kunnen reageren 
op noodsituaties en rampen, en met 
een voorlichtingsprogramma hebben 
we burgers informatie gegeven over 
rampenvoorbereiding en gezond-
heidsaspecten van het houden van 
huisdieren en vee. Het ministerie van 
Landbouw in Haïti heeft het stokje 
overgenomen: de hulp aan dieren in 
nood wordt voortaan door het minis-
terie verzorgd. 

Lees meer over WSPA’s hulp  
aan dieren in rampgebieden  
op het ‘dieren in nood blog’,  
www.wspa.nl

Ramp op ramp  
op ramp: Japan
een aardbeving, tsunami en 
een van de grootste kernram-
pen uit de geschiedenis: mens 
en dier in japan werden hard 
getroffen in maart 2011. in de 
paniek van de eerste uren en 
dagen werden tienduizenden 
dieren achtergelaten, ook in het 
gevaarlijke gebied rondom de 
kerncentrale in fukushima. 
Andere konden in alle haast 
door hun eigenaren worden 
meegenomen maar zaten in 
noodverblijven in veel te kleine 
hokken en kooien. met lokale 
organisaties heeft een nood-
hulpteam van WSPA dat snel 
ter plekke was duizenden op 
straat achtergebleven dieren 
kunnen redden. We hebben 
opvang geboden, voedsel, 
water en medische hulp en 
hebben dieren ook met hun 
baasjes herenigd, door ze te 
fotograferen en hun beschrij-
ving in de opvangcentra voor 
mensen op te hangen.

met onze noodhulp in japan 
was een bedrag van 
€ 93.479,80 gemoeid. dankzij 
onze donateurs kon WSPA 
Nederland daar € 96.443 aan 
bijdragen. 
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Zo werken wij
WSPA strijdt voor het diervriendelijk 
houden, vervoeren en slachten van 
vee. We lobbyen bij overheden voor 
(handhaving van) strenge dierenwel-
zijnwetten. Door het lijden van 
dieren te laten zien en initiatieven te 
steunen die bewijzen dat het dier-
vriendelijker kan, willen we de 
intensieve veehouderij uiteindelijk 
een halt toeroepen.

Overtuigen: we deden er net als in 
voorgaande jaren veel aan in 2011. 
We laten consumenten, producenten 
en (internationale) beleidsmakers 
inzien dat diervriendelijke, duur-
zame landbouw en veeteelt enorme 
voordelen opleveren – voor dier, 
mens en aarde. Met lobby en bewust-
wordingscampagnes, onderzoek en 
kennisdeling, werken we aan een 
wereld waarin dieren in de veehou-

derij met respect en zorg worden 
behandeld.

Flink succes hadden we hierbij met 
een campagne tegen megastallen in 
Groot-Brittannië. Daar ging een 
streep door de plannen van zuivelfa-
brikant Nocton Dairies om achtdui-
zend koeien in één stallencomplex te 
proppen. Not in my cuppa (‘Deze 
melk niet in míjn kopje thee’) leverde 
WSPA bovendien een prestigieuze 
PR-prijs op.

Scharrelkippen
In Canada was onze campagne tegen 
legbatterijen succesvol: een aantal 
cateringbedrijven besloot alleen nog 
eieren van scharrelkippen te gebrui-
ken, waarmee ze elk jaar vele duizen-
den dieren een miserabel lot bespa-
ren. In Australië verzetten we ons 
tegen de export van levende schapen 

en runderen naar het Midden-Oos-
ten en Indonesië. Deze internationale 
handel brengt niet alleen een helse 
zeetocht mee die weken kan duren, 
de dieren komen ook vaak uiterst 
akelig aan hun eind. In het geheim 
gemaakte beelden laten zien hoe 
wreed de slacht in veel gevallen is. 
Samen met ons protesteerden 
170.000 dierenvrienden in heel de 
wereld ertegen, 14.000 daarvan in 
Nederland. Via onze fotopetitie op 
internet vormen ze een ‘Humane 
Chain’. Helaas heeft Australië de 
handel nog niet gestopt – wel zijn de 
inspecties aangescherpt om het 
dierenleed te verminderen.

Ook in Europa worden dieren over 
lange afstanden vervoerd. Varkens 
van Nederland naar Griekenland. 
Runderen van Litouwen naar Italië. 
Schapen van Engeland naar Zuid-

Dieren als (leverancier 
van) voedsel stop het verbor-
gen lijden in de vee-industrie
meer dan zestig miljard dieren in de veehouderij zorgen elk jaar voor voedsel en inkom-
sten voor het groeiende aantal mensen op deze planeet. maar de meesten leven, worden 
vervoerd en geslacht onder uitermate ellendige omstandigheden. Vaak zonder daglicht 
of ruimte, in een kaal hok, lijden ze vanaf hun allereerste levensdag: de vee-industrie  
is verantwoordelijk voor de ernstigste problemen op het gebied van dierenwelzijn in  
de wereld.

©
 W

S
PA

24  JAARVERSLAG 2011

DIEREN ALS VOEDSEL



Frankrijk. Volgens Europese regels 
mag dat: dieren mogen dagenlang 
worden vervoerd mits onderweg 
gelucht, gevoed en voorzien van 
drinkwater. Maar volgens ons zouden 
levende dieren bestemd voor de 
slacht nooit langer dan acht uur 
onderweg mogen zijn. Daarom doen 
we mee aan de Europese campagne 
‘8hours’, van mensen en organisaties 
die een einde willen aan het vervoer 
van dieren over lange afstanden.
Het doel: een miljoen handtekenin-
gen te verzamelen, een aantal waar 
de Europese politici niet omheen 
kunnen. Eind 2011 was dat doel bijna 
gehaald – onder meer dankzij bijna 
30.000 handtekeningen van Neder-
landse supporters.

Verder in 2011
•	 	waren we in China betrokken bij 

een conferentie aan de landbouw-

universiteit van Beijing over 
duurzame veeteelt, waar we het 
belang van dierenwelzijn belichtten

•	 	zetten we in Brazilië onze trainin-
gen voort die humane slachtme-
thoden introduceren bij werkne-
mers van slachthuizen; ze 
bespaarden miljoenen kippen, 
varkens en runderen de nachtmer-
rie van een overmatig pijnlijke en 
angstige dood

•	 	verzorgden we ook in Vietnam dit 
soort trainingen

•	 	kwamen we in Nederland in actie 
tegen het onverdoofd ritueel 
slachten van dieren

WSPA Nederland
veetransport

om europese politici te laten 
zien hoe nijpend de situatie is 
voor slachtdieren die over 
lange afstanden worden 
vervoerd, publiceerden WSPA 
Nederland en dierenwelzijnor-
ganisatie eyes on Animals 
vorig jaar een rapport. hieruit 
bleek hoe de handhaving van 
bestaande regels tekortschiet. 
boetes zijn vaak zo laag dat 
het voor transporteurs goedko-
per is de wet te overtreden. 
vaak kunnen ze niet eens 
worden verhaald omdat het 
lastig is boetes te innen bij 
buitenlandse bedrijven. 

WSPA Nederland
onverdoofd ritueel 
slachten

op 21 juni overhandigde WSPA 
Nederland bijna 45.000 hand-
tekeningen aan de tweede 
kamer ter ondersteuning van 
het wetsvoorstel van de Partij 
voor de dieren om verdoving 
bij de rituele slacht voortaan te 
verplichten. Naar het verschil 
tussen verdoofd en onverdoofd 
slachten is veel onderzoek 
gedaan. volgens wetenschap-
pers aan de universiteit van 
Wageningen veroorzaakt niet 
verdoven extra stress, pijn en 
lijden. de koepel van Neder-
landse dierenartsen vindt dat 
het welzijn van schapen maar 
vooral runderen bij onverdoofd 
slachten ‘onaanvaardbaar 
wordt aangetast’.
hoewel de tweede kamer in 
grote meerderheid vóór het 
wetsvoorstel stemde, sputterde 
de eerste kamer later in het 
jaar tegen. de stemming daar 
vindt plaats in 2012.
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Zo werken wij
Als wereldleider op het gebied van 
diervriendelijk en duurzaam popula-
tiebeheer adviseert WSPA regerin-
gen, partnerorganisaties en intergou-
vernementele instellingen als de 
Wereldorganisatie voor Diergezond-
heid (OIE). Op de meest effectieve en 
diervriendelijke manier bestrijden 
we samen met hen hondsdolheid: 
door vaccinatie. We stimuleren 
diereigenaren hun verantwoordelijk-
heid te nemen in de bescherming van 
mens en dier door goed voor hun 
dieren te zorgen. In Azië steunen we 
projecten om de handel in honden-
vlees te beëindigen.

Dieren die met mensen 
leven Honden redden en meer

Dit hebben we gedaan
We lanceerden de mondiale cam-
pagne Red Collar vorig jaar, waarmee 
we hondsdolheid wereldwijd aan 
banden willen leggen. Red Collar 
vraagt regeringen en andere autori-
teiten dringend om de ziekte te 
bestrijden op de enige manier die 
diervriendelijk én effectief is: door 
het massaal vaccineren van honden. 
Elke gevaccineerde hond in gebieden 
waar de ziekte voorkomt en wij of 
onze partners de populatie mogen 
inenten, krijgt van WSPA een rode 
halsband (‘red collar’). Zodat mensen 
weten dat het dier beschermd is.

Enorm veel bereikten we zo op het 
Indonesische eiland Bali. Met onze 

partnerorganisatie BAWA hadden 
we daar in 2010 al 50.000 honden 
mogen vaccineren bij wijze van 
proef. Dat was zo effectief dat de 
overheid ons vroeg alle honden op 
het eiland in te enten, wat we tot in 
2011 hebben gedaan. We hebben er 
het leven van honderdduizenden 
dieren mee gered die de overheid 
eigenlijk had willen doden. Intussen 
is het programma overgedragen aan 
de Balinese autoriteiten. Om op het 
dierenwelzijn toe te zien, blijft WSPA 
wel betrokken. Het risico voor 
mensen om hondsdolheid op te lopen 
op het eiland is aanzienlijk verlaagd. 
Stierven er in 2010 nog 83 mensen 
aan de ziekte, in 2011 was dat bijna 
zeventig procent minder – 23. 

Voor veel honden is de wereld een angstaanjagende en onwelkome plek. Honderden  
miljoenen zwerven er onbeschermd tegen honger, ziekte en mishandeling op straat. 
meer dan twintig miljoen sterven elk jaar met ondraaglijke pijn, doordat er barbaarse  
en onnodige methoden worden gebruikt om hun aantal onder controle te houden of  
omdat mensen doodsbang zijn voor hondsdolheid: ze worden vergiftigd, afgeschoten, 
onder stroom gezet, doodgeslagen en vergast.

Hondsdolheid is…

een uiterst dodelijke ziekte die 
eerst tot verlammingsverschijn-
selen leidt. ze wordt overge-
bracht via het speeksel van 
met name besmette honden. 
Per jaar sterven er wereldwijd 
tienduizenden mensen aan, 
vooral kinderen. uit angst voor 
de ziekte proberen autoriteiten 
hondenpopulaties vaak volle-
dig uit te roeien. een duurzame 
oplossing is dat niet. Soms 
zelfs vergemakkelijkt het de 
verspreiding.
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Het volgende land waar we met Red 
Collar op grote schaal een verschil 
willen maken, is Bangladesh. In het 
toeristenoord Cox’s Bazaar voltooi-
den we eind 2011 een vaccinatiepro-
gramma voor drieduizend honden. 
In 2012 werken we aan de opzet van 
een landelijk programma, plus: een 
uitrol van Red Collar naar meer 
landen.

WSPA Nederland
red collar

mensen in Nederland kunnen 
ons helpen om hondsdolheid 
overal ter wereld op een 
diervriendelijke manier uit te 
bannen. op onze campagne-
website www.redcollar.nl 
kunnen ze vaccinaties 
doneren. eind vorig jaar 
hadden bijna tweeduizend 
mensen dat gedaan. de site 
was toen drie maanden 
online.

Er is meer dan hondsdolheid dat 
groot lijden veroorzaakt. Zo heeft de 
burgeroorlog in Sierra Leone bij 
mensen maar ook bij dieren diepe 
sporen nagelaten. De oorlog eindigde 
in 2002, maar elf jaar geweld bracht 
zoveel armoede mee dat huisdieren 
noodgedwongen aan hun lot overge-
laten werden. Nu zijn er naar schat-
ting 27.000 zwerfhonden alleen al in 
Freetown, de hoofdstad. Levend van 
etensresten, zonder verzorging, 
hebben velen schurft, krab- en 
bijtwonden en grote angst voor 
mensen en voor elkaar. Dr. Gudush 
Jalloh is de enige fulltime werkende 
dierenarts in Freetown die deze 
honden helpt, in een kleine kliniek 
naast zijn huis. Hij vaccineert, 

ontwormt, opereert en geeft medicij-
nen tegen ziekten en ontstekingen. 
Om de hondenpopulatie (en de 
problemen) niet nog groter te laten 
worden, steriliseert en castreert hij 
ook. WSPA heeft hem twee mobiele 
klinieken gegeven waarmee hij nog 
meer honden kan behandelen. 

In Zuid-Korea speelt een heel ander 
probleem: mensen die honden eten, 
en honden gefokt voor hun vlees die 
een verschrikkelijk leven leiden. 
Kooien zijn er volgestouwd met 
honden zonder bewegingsvrijheid, in 
hun eigen urine en uitwerpselen. 
Op beeldmateriaal is te zien hoe 
wreed hun transport naar slachthui-
zen is en wat daar gebeurt. Honden 
bij wie de elektrocutie faalt en die bij 
bewustzijn worden onthaard met een 
fakkel of kokend water. Dieren die 
een doodstrijd van wel twintig 
minuten voeren als ze worden 
gewurgd. Honden die vlak voor ze 
sterven worden afgeranseld omdat 
hun vlees zo malser zou worden.

Een ruime meerderheid van de 
Zuid-Koreaanse bevolking vindt het 
eten van hondenvlees een traditie die 
niet mag worden verboden. Er ligt 
dus een flinke taak voor ons en onze 
lokale partners, die we oppakken met 
krachtige lobby, bewustwordings-
campagnes, het verzamelen van 
bewijsmateriaal en het inschakelen 
van juridische experts om honden 
effectieve wettelijke bescherming te 
geven. Vorig jaar was € 58.000 nodig 
voor dit werk. We kregen uiteindelijk 
meer.

Werkpaarden, ezels  
en muildieren

een substantieel deel van de 
wereldbevolking is afhankelijk 
van paarden en (muil)ezels. 
ze doen uitputtend werk onder 
zware omstandigheden, zijn 
onmisbaar bij het bewerken 
van land en vervoeren van 
goederen en mensen. maar 
veel eigenaren hebben niet de 
kennis of het geld om hun 
welzijn voorop te stellen. 
dat betekent uitputting, manke 
benen, ondervoeding, verwon-
dingen en letsel veroorzaakt 
door slecht passend tuig. het 
gebeurt vaak dat ze:

•		geen	of	nauwelijks	veterinaire	
zorg krijgen;

•	te	zwaar	beladen	worden;
•		urenlang	bij	hoge	temperatu-

ren moeten werken, zonder 
rust of water.

WSPA helpt met het voorlich-
ten en trainen van eigenaren 
zodat ze goed voor hun dieren 
kunnen zorgen. We pleiten voor 
beschermende wetgeving en 
zetten mobiele klinieken in op 
plaatsen waar de dieren anders 
nooit een arts zien. in 2011 
hielpen we zo in cambodja, 
colombia, israël en Palestina.
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via een extra-giftmailing heeft 
WSPA Nederland € 81.776 van 
donateurs gekregen om het 
leven van zwerfhonden in 
freetown te verbeteren en 
dierenarts gudush jalloh zijn 
belangrijke werk laten doen. 
dat betekent dat we ook in 
2012 door kunnen gaan met  
de financiering van dit project.

voor onze strijd tegen de 
handel in hondenvlees in 
zuid-korea gaven alleen de 
donateurs van WSPA Neder-
land al meer dan we vorig jaar 
internationaal vroegen: ze 
brachten € 110.531 in, waar-
mee ruimschoots alle uitgaven 
in 2011 (€ 67.723) konden 
worden voldaan. het ‘teveel’ 
wordt in 2012 in zuid-korea 
besteed.
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Zo werken wij
WSPA beschermt in het wild levende 
dieren door via voorlichting de vraag 
naar producten en vermaak waar zij 
het slachtoffer van zijn, drastisch te 
verminderen. We overtuigen regerin-
gen van de noodzaak om wetgeving 
op te stellen en te handhaven die 
dieren in het wild beschermt. 
Met onze partnerorganisaties zorgen 
we voor geld en andere middelen om 
projecten op te zetten die plaatselijke 
gemeenschappen aansporen om voor 
hun omgeving te zorgen, en die 
mensen helpt in hun levensonderhoud 
te voorzien zonder de wrede uitbui-
ting van de wilde dieren die er leven.

Dit hebben we gedaan
In Aziatische galberenhouderijen 
leven beren in gevangenschap. 
De meesten worden gehouden in 
kooien zo groot als een telefooncel, 
waarin ze niet kunnen staan en zich 
alleen met moeite kunnen omdraai-
en. De vloer bestaat uit ijzeren staven, 
wat voorkomt dat ze ooit in winter-
slaap gaan. Voor het maken van 
traditionele medicijnen wordt hun 
gal afgetapt, vaak via een wond in de 
buik die steeds opnieuw wordt 
opengemaakt – wel drie keer per dag. 
WSPA moest vorig jaar in actie 
komen in Vietnam. Daar bestaan tal 
van illegale houderijen van galberen 

en werd een wetsvoorstel ingediend 
om deze voortaan maar gewoon toe 
te staan. Samen met anderen hebben 
we dit gelukkig kunnen voorkomen.

In Zuid-Korea stelden we met de 
lokale partnerorganisatie Green 
Korea United juist een wetsvoorstel 
op: om de galberenhouderij in dit 
land volledig te beëindigen. 
Het voorstel is in 2011 door het 
parlement in behandeling genomen. 
In december stemde het parlement 
voor een budget om voorbereidingen 
te treffen om aan de galberenhoude-
rij een eind te maken. 

Dieren in het wild
Tientallen miljoenen wilde dieren staan elk jaar bloot aan wreedheid en uitbuiting.  
Ze worden opgejaagd, misbruikt en afgeslacht: in de naam van mode of vermaak,  
voedsel of handel of voor de productie van traditionele medicijnen. Ten koste van hen 
wordt heel veel geld verdiend. Veel diersoorten raken ook in conflict met mensen in  
de buurt van hun leefomgeving. De concurrentie om voedsel en ruimte brengt hun  
welzijn en leven in groot gevaar.
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Verder in 2011:
•	 	WSPA lobbyde succesvol voor het 

opnemen van dierenwelzijn in het 
gemeenschappelijk standpunt van 
de EU tégen de walvisjacht. 

•	 	we gaven samen met Bont voor 
Dieren, Humane Society Internati-
onal en Respect for Animals 
opdracht tot een vergelijkende 
studie naar de economische waarde 
van de zeehondenjacht in Namibië, 
afgezet tegen de opbrengsten van 
het toerisme dat het kijken naar 
zeehonden oplevert. Zeehonden 
blijken levend driehonderd procent 
meer geld in het laatje te brengen 
dan dood, en de jaarlijkse zeehon-
denjacht vormt zelfs een groot 
gevaar voor het veel winstgevender 
spotten van zeehonden,

•	 	we zijn opnieuw een stap dichter 
bij beëindiging gekomen van de 
beer-hondengevechten in Pakistan.

WSPA Nederland – 
wilde dieren de tent uit

in Nederland maakt WSPA deel 
uit van Wilde dieren de tent 
uit, een coalitie van dierenbe-
schermingsorganisaties die een 
verbod in ons land wil op het 
gebruik van wilde dieren in 
circussen. Leeuwen, tijgers of 
olifanten horen geen trucjes te 
doen, van hot naar her te 
worden gesleept en in krappe 
kooien te worden opgesloten. 
de coalitie voert politieke 
lobby, zoekt publiciteit, gaat op 
onderzoek uit en licht gemeen-
tes voor die circussen met 
wilde dieren willen weren. 
in 2011overhandigde Wilde 
dieren de tent uit onder meer 
een petitie aan staatssecretaris 
bleker om het gebruik van de 
pijnlijke olifantenhaak verboden 
te krijgen. bleker heeft toege-
zegd in 2012 met de circus-
branche af te spreken hoe het 
welzijn van circusdieren beter 
kan worden gewaarborgd. 

meer informatie op 
www.wildedierendetentuit.nl

in Pakistan komen duizenden 
mensen kijken naar wedstrijden 
tussen vechthonden en vastge-
ketende beren zonder klauwen 
en tanden – want die zijn 
vooraf uit het lichaam getrok-
ken. het is een wrede vorm van 
‘vermaak’, waar heel wat geld 
om wordt verwed en waarte-
gen WSPA zich al jaren verzet. 
met onze lokale partnerorgani-
satie brc hebben we vorig 
jaar negen beren kunnen 
redden. ze gingen naar ons be-
renreservaat, balkasar, dat in 
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2010 is geopend. de oude 
eigenaren van de beren hebben 
we aan nieuw werk geholpen 
zodat ze niet in de verleiding 
komen opnieuw een beer te 
kopen.

voor ons werk in Pakistan was in 
2011 een geschat bedrag nodig 
van € 251.000. de donateurs van 
WSPA Nederland droegen daar-
aan € 129.236 bij. ongeveer 
zestig beren worden nog voor 
gevechten gebruikt. Nog zestig 
beren te gaan dus…

Beer-honden gevechten: Pakistan
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Zo werken wij
Wij voeren campagne om de Ver-
enigde Naties een Universele Verkla-
ring voor Dierenwelzijn te laten 
aannemen die landen aanspoort 
dieren beter te beschermen. Wij zor-
gen ervoor dat wetenschappelijke 
kennis en onderzoeksresultaten die 
met dieren te maken hebben, terecht 
komen bij regeringen en (andere) 
beleidsmakers. Om dierenwelzijn 
voor hen relevant te maken, laten we 
zien dat het meer is dan een ‘kwestie 
op zich’. Zo kan betere aandacht voor 
dieren in onze voedselproductie een 
deel van de oplossing zijn voor 
mondiale problemen als voedselze-
kerheid, volksgezondheid en kli-
maatverandering. Daarom koppelen 
we het onderwerp steeds nadrukke-
lijker aan duurzame ontwikkeling – 
in allerlei internationale gezelschap-
pen. Om onwetendheid uit te 
bannen, ontwikkelen we daarnaast 

educatieve programma’s en dringen 
we aan op opname van dierenwelzijn 
in nationale onderwijsprogramma’s.

Dit hebben we gedaan
In 2011 startten ook voor ons de 
voorbereidingen van de VN-confe-
rentie over duurzame ontwikkeling, 
die eind juni 2012 in Rio de Janeiro 
wordt gehouden. Rio+20 wordt de 
top ook wel genoemd, omdat de 
eerste van dit soort conferenties 
twintig jaar geleden ook in Rio 
plaatsvond. Omdat in het internatio-
nale debat over duurzame ontwikke-
ling tot nog toe weinig aandacht is 
voor de rol van dieren en het belang 
van hun welzijn, verricht WSPA hier 
zeer veel werk – werk dat een lange 
adem vraagt, weinig zichtbaar is 
maar wel vreselijk belangrijk. 
Wij geven dieren een stem in in-
vloedrijke fora waar ze (anders) niet 
worden gehoord.

Mentaliteitsverandering
pleiten voor dierenwelzijn
Het is onvoorstelbaar hoeveel dieren pijn en ellende ervaren, vaak door toedoen van de 
mens; het zijn er letterlijk miljarden. Toch bestaat er geen mondiale overeenkomst die 
erkent dat hun welzijn belangrijk is, waardoor ze kwetsbaar zijn en overgeleverd aan 
soms dodelijke onwetendheid. miljoenen mensen weten niet dat een zorgzame,  
respectvolle behandeling van dieren ook henzelf en de aarde ten goede komt. Ze weten 
soms zelfs niet dat dieren kunnen lijden.

Onderwijs

WSPA voert onderwijsprogram-
ma’s uit in landen in midden- 
en zuid-Amerika, Azië en 
Afrika. ze kunnen in twee 
categorieën worden verdeeld:

•		een	eerste	kennismaking	met	
dierenwelzijn,

•	onderwijs	op	hoger	niveau.

het laatste gaat om scholing 
aan universitaire diergenees-
kundige faculteiten, onderwijs-
instellingen voor landbouw- en 
veehouderijkunde en scholen 
voor landbouwberoepsonder-
wijs. het eerste richt zich op 
schoolgaande kinderen (van  
vijf tot zestien jaar) en op de 
volwassen eigenaren van 
dieren.

onderwijs is voor ons een 
middel om te laten zien hoe 
belangrijk dierenwelzijn is voor 
de mens zelf en het milieu. 
maar de kern van onze onder-
wijsdoelstellingen is te inspire-
ren tot zorg en liefde voor 
dieren, tot rechtvaardigheid en 
respect. dieren kunnen plezier 
ervaren, maar kunnen ook pijn 
lijden. en als mensen met 
dieren omgaan, hebben ze de 
verantwoordelijkheid en de 
morele en soms ook wettelijke 
plicht om te waken over hun 
welzijn.
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Zo spraken we vorig jaar diverse 
keren op bijeenkomsten voor 
afgevaardigden bij de Verenigde 
Naties. We presenteerden er weten-
schappelijk bewijs voor ons stand-
punt dat landbouw en veeteelt die het 
welzijn van dieren waarborgen, een 
levensvatbaar en milieuvriendelijk 
alternatief zijn voor de huidige, 
industriële werkwijzen. Ook dienden 
we voorstellen in tijdens de consulta-
tieronde van Rio+20, die zijn opge-
nomen in het zogenaamde compila-
tiedocument. Deze tekst vormt de 
bron van de uiteindelijke onderhan-
delingen door de regeringen. In de 
aanloop naar juni 2012 was binnen 
Europa met name het Nederlandse 
kantoor actief.

In eigen land was er eveneens werk 
aan de winkel. WSPA Nederland 
neemt het voortouw in de Coalitie 
Dierenwelzijns Organisaties Neder-
land (CDON), een samenwerkings-
verband van 23 dierenwelzijnorgani-
saties.

De coalitie zet zich al jaren in om te 
komen tot een betere Wet dieren. 
Deze wet, die in 2010 door de 
Tweede Kamer werd aangenomen, 

passeerde in 2011 de Eerste Kamer. 
CDON lobbyde daarbij met succes 
voor een motie waarin wordt opge-
roepen te komen tot een ethisch 
toetsingskader voor het gebruik van 
dieren. In 2011 heeft CDON weer 
intensief input geleverd voor de 
uitvoeringsregels die bij de wet 
horen.

CDON mengde zich daarnaast in de 
maatschappelijke dialoog over 
megastallen, georganiseerd door 
staatssecretaris Bleker van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie. 
Hij wilde via internetdiscussies en 
plaatselijke bijeenkomsten horen hoe 
Nederlanders denken over dit 
onderwerp. De staatssecretaris woog 
meningen en argumenten mee bij het 
opstellen van zijn toekomstvisie op 
de veehouderij, die in 2012 in de 
Tweede Kamer wordt besproken. 
Maar wat CDON betreft luisterde 
Bleker onvoldoende goed. Hij onder-
neemt niets tegen megastallen, zodat 
CDON blijft doorgaan met verzet. 
In dit verzet heeft CDON in 2011 aan 
provinciebestuurders uitgelegd 
waarom schaalvergroting in de 
veehouderij een doodlopende weg is. 
Via hun vergunningenbeleid hebben 

deze bestuurders vaak een dikke 
vinger in de megastallenpap.

Verder in 2011:
•	 	Riep CDON staatssecretaris Bleker 

op te investeren in een nieuwe en 
diervriendelijke manier om 
overlast van ganzen op landbouw-
grond tegen te gaan. Nu worden 
ganzen vaak massaal afgeschoten of 
vergast, maar een bewegende draad 
die door twee elektromotoren over 
een veld getrokken wordt, blijkt 
minstens zo effectief. De dieren 
blijven weg: ze vinden de draad 
maar niks. Echter, net als bij de 
megastallen, weigert de staatssecre-
taris vooralsnog verantwoordelijk-
heid te nemen. 

•	 	Pleitte CDON voor verplichte 
verdoving van dieren die ritueel 
worden geslacht.

•	 	Reageerde CDON op plannen voor 
de nieuwe Wet natuur, die de 
plezierjacht op dieren versoepelt en 
leefgebieden van dieren in de 
waagschaal stelt. 

WSPA Nederland Rio+20

WSPA Nederland lobbyde vorig jaar hard in europees verband om in 
2012 in rio de janeiro een mondiaal akkoord over duurzame ontwik-
keling te kunnen omarmen waarin dierenwelzijn een rol heeft. We kre-
gen het europees Parlement zover het belang van diervriendelijke 
landbouw op te nemen in hun positie voor rio+20. ook hebben we 
ervoor gezorgd dat de uitkomst van de regionale europese voorberei-
dingsbijeenkomst voor rio+20 een passage bevat die het belang van 
diervriendelijke voedselproductie onderstreept. verder bereikten we 
dat dierenwelzijn een prominente plaats kreeg in het uitkomstdocu-
ment van de uN Ngo/dPi-conferentie in bonn, een grote conferentie 
van civil society. 

Provinciale 
verkiezingen

2011 Was een verkiezingsjaar 
in Nederland. bij de gang naar 
de stembus voor de provincies 
deed WSPA via radiospotjes 
een oproep aan het publiek: 
weeg dierenwelzijn mee bij het 
bepalen van uw stem. dit was 
niet alleen belangrijk omdat 
provincies op diverse terreinen 
belangrijke beslissingen 
kunnen nemen die van invloed 
zijn op dierenwelzijn (denk aan 
vergunningen voor de bouw 
van megastallen, de jacht en 
het beschermen van natuurge-
bieden), maar ook omdat via 
de Provinciale Statenverkiezin-
gen de samenstelling van de 
eerste kamer wordt bepaald. 
om mensen bij hun stemkeuze 
te helpen, maakten we een 
overzicht van alle partijstand-
punten inzake dierenwelzijn die 
we op een speciale verkie-
zingswebsite inzichtelijk 
maakten. www.wspa.nl/
verkiezingen kreeg 17.000 
unieke bezoekers.
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In 2011 heeft WSPA een hervorming 
doorgevoerd van het netwerk van 
onze lidorganisaties. In plaats van 
een formeel lidmaatschap (en alle 
bureaucratie die daarbij op de loer 
ligt) werken we voortaan in meer 
dynamische partnerships, niet alleen 
met andere dierenwelzijnsorganisa-
ties, maar ook met organisaties op 
andere terreinen – zodat onze 
invloed verder kan reiken. Om de 
kracht van het oude netwerk van 
lidorganisaties te behouden, wordt in 
2012 een internetplatform geopend, 
Animal Mosaic, dat contacten tot 
stand brengt en versterkt en een 
schatkamer zal bieden aan informatie 
over het beschermen van dieren en 
verbeteren van hun welzijn. 

Voorlichting en bewustwording
in Nederland
Een wereld waarin het welzijn van 
dieren serieus genomen wordt en 
hun wrede behandeling is gestopt: 
zo’n wereld realiseren we niet zonder 
steun van het publiek. Om die steun 
te krijgen, moeten we mensen 
vertellen over het leed dat dieren 
wordt aangedaan, en de oplossingen 
van WSPA. Verder ontstaat veel 
dierenleed door onwetendheid. 
Mensen zijn zich vaak niet bewust 
van het (verborgen) lijden van 
dieren, en weten niet genoeg van de 
juiste omgang met ze of van hun 
verzorging. Dit maakt gerichte 
voorlichting en bewustwording een 
van de belangrijkste taken van onze 
organisatie. Ook in Nederland.

Zo communiceren we
Onze leidraad is dat we eerlijk, open, 
vriendelijk en transparant zijn in 
onze communicatie. Daarnaast 
hechten we grote waarde aan de 
mening van onze donateurs en 
anderen over ons werk. Via onze 
social media kanalen en incidentele 
enquêtes vragen we daar expliciet 
naar. Via (online) knipseldiensten 
monitoren we wat er in de reguliere 
en sociale media over WSPA, onze 
projecten en onze aandachtsgebieden 

WSPA’s netwerk

Doelgroep Middel Resultaat in 
2011

Opmerking

breed publiek Wervende  
TV-commercial

Kosten: € 231.188
Bereik: 9.354.912 
mensen in de 
doelgroep 13+

Uitgezonden op: 
STER, RTL, ORN, 
National Geograp-
hic Channel en 
Animal Planet

Jaarverslag 2010 Oplage van  
150 stuks

Gratis te downloa-
den via wspa.nl

Radiospotje 
verkiezingen

Kosten: € 21.300 Uitgezonden op: 
BNR, Radio 2, ORN

Google Ads Totaal aantal 
vertoningen: 
107.904.032

Totale kosten: 
€ 84.599

www.wspa.nl 742.114 unieke 
bezoekers

www.redcollar.nl 5.144 unieke 
bezoekers

Live in september

www.verkiezing.
wspa.nl

14.288 unieke 
bezoekers

Live in februari

Donateurs & 
belangstel-
lenden

Jaaroverzicht 2010 Verstuurd naar 
16.000 adressen

Online beschikbaar 
via Issuu

WSPA Magazine Verstuurd naar 
46.000 adressen

E-nieuwsbrief Verstuurd naar 
100.000 adressen

Twitter 1.750 volgers

Facebook 1.801 fans Gelanceerd in 
september

LinkedIn 1.867 leden

Youtube 143 abonnees

journalisten Persberichten 10 persberichten 
verstuurd

Verschillende 
publi caties in 
nationale en 
regionale media, 
zowel print als tv  
en online.

In onderstaand overzicht staan onze belangrijkste doelgroepen en de communi-
catiemiddelen die we inzetten om hen te bereiken.

wordt gezegd. Dit stelt ons in staat 
om de dialoog aan te gaan, onjuist-
heden te corrigeren, vragen te 
beantwoorden, belangrijke stakehol-
ders te identificeren en de resultaten 
van onze activiteiten te meten. 

WSPA Nederland ontvangt ook vele 
duizenden spontane vragen, reacties 
en opmerkingen van mensen via 
e-mail, telefoon en sociale media. 
Hier zijn we erg blij mee. Het is een 
teken dat mensen zich betrokken 
voelen bij onze hulp aan dieren. 
We willen een open en toegankelijke 
organisatie zijn en hechten dan ook 

erg aan een snelle en zorgvuldige 
reactie naar iedereen die de moeite 
neemt ons aan te spreken.

Bekendheid, effectiviteit  
en imago
In 2011 hebben we verschillende 
onderzoeken laten uitvoeren die 
waardevolle informatie opleverden 
over onze huidige donateurs, de 
effectiviteit van onze communicatie-
middelen en onze naamsbekendheid. 
De belangrijkste conclusies:
•	  de spontane naamsbekendheid van 

WSPA als dierenwelzijnorganisatie 
in Nederland is acht procent,
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•  de geholpen naamsbekendheid is 
zestig procent,

•  het WSPA-logo wordt door 53 pro-
cent van de ondervraagden her-
kend.

Uit een groot donateursonderzoek in 
2011 kwam het volgende naar voren: 
“De donateurs hebben een zeer 
positief beeld van WSPA. Ze hebben 
vertrouwen in de organisatie en 
waarderen de wijze waarop deze 
opkomt voor het dierenwelzijn. 
De meeste donateurs zijn dan ook 
heel tevreden over WSPA.” 
Wel bleek ook dat velen behoefte 
hebben aan meer informatie over 
onze bestedingen: wat doen we nu 
eigenlijk (precies) met hun geld? 
De komende jaren zullen we hier 
meer aandacht aan besteden.

Evaluatie

Wat gaat goed?
Onze communicatie is continu in 
ontwikkeling en we hebben vorig jaar 
een aantal goede resultaten geboekt:
•   gebruik van sociale media is 

opgevoerd,
•  groeiend aantal abonnees  

e-nieuwsbrief en WSPA Nieuws,

•   start gemaakt met diverse meetin-
strumenten op het gebied van onze 
naamsbekendheid en de effectivi-
teit van onze sociale media,

•   tevredenheid onder donateurs is 
hoog.

Wat kan beter?
Tegelijkertijd hebben we een helder 
beeld van de verbeteringen die we 
vanaf 2012 willen doorvoeren om 
effectiever te kunnen opkomen voor 
dieren:
•  naamsbekendheid en zichtbaarheid 

van WSPA in Nederland vergroten,
•  actievere persbenadering,
•  betere positionering ten opzichte 

van andere dierenwelzijnorganisa-
ties,

•   vaker de dialoog met donateurs en 
andere belangstellenden aangaan,

•   jongeren tussen de 8 en 16 jaar 
betrekken bij onze projecten via 
aansprekende voorlichtingspakke-
ten en gerichte communicatie, 
bijvoorbeeld een speciale pagina in 
het WSPA Magazine, 

•   betrokken mensen meer bieden 
dan alleen de mogelijkheid tot het 
doen van een gift. 

De wereld draait 
(inderdaad) door

het televisieprogramma 
de Wereld draait door (dWdd) 
besteedde in september 
aandacht aan een filmpje dat 
eerder die dag was uitgezon-
den in het rtL ochtendnieuws. 
daarop was te zien hoe jonge 
beren ‘leuke’ kunstjes deden: 
fietsen, rolschaatsen, touwtje-
springen. vrijwel meteen 
spraken wij onze afschuw uit 
en brak op twitter een storm 
van verontwaardiging los. 
de redactie van dWdd vroeg 
ons voor de camera te reage-
ren. onze directeur zei ge-
schokt te zijn: “in de beelden 
lijken de beren het misschien 
naar hun zin te hebben, maar 
achter de schermen worden ze 
met harde hand getraind. 
ze worden uitgehongerd en 
geslagen op open wonden die 
opzettelijk zijn toegebracht.” 
hoewel rtL geen excuses 
heeft gemaakt, werd toch 
besloten het berenfilmpje vanaf 
08.00 uur uit de bulletins te 
schrappen.

Welcome to the 
WSPA community

WSPA wil mensen andere 
mogelijkheden geven om 
dieren te helpen dan alleen het 
storten van geld. ze zouden 
actiever bij onze organisatie 
betrokken moeten worden. 
zodat een netwerk, een 
community, ontstaat. hierbin-
nen kunnen ze hun liefde en 
zorg voor dieren op allerlei 
manieren laten blijken. 
door petities te tekenen, 
samen fondswervende acties 
te organiseren, als vrijwilliger 
voorlichting te geven, het eigen 
(consumenten)gedrag aan te 
passen en anderen motiveren 
dat ook te doen. Samen maken 
we een vuist, vergroten we 
onze invloed, strijden we 
effectiever, bereiken we meer.

Het netwerk van WSPA in Nederland
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Japan, stop  
de dolfijnenjacht!

de kinderen uit groep 5 en 6 
van de eben-haëzer basis-
school in Woudrichem maakten 
mooie tekeningen. ze hebben 
een duidelijke boodschap: 
‘japan, stop de dolfijnenjacht!’ 
WSPA heeft de tekeningen 
doorgestuurd naar de japanse 
ambassade en in de begelei-
dende brief vroegen we japan 
meer aandacht te geven aan 
dolfijnenleed. 
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Jaarrekening 
2011
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1. Algemeen
Stichting World Society for the Protection of Animals 
afdeling Nederland WSPA Nederland is statutair geves-
tigd te Utrecht, maar is feitelijk gevestigd aan het Louis 
Couperusplein 2, 2514 HP te Den Haag. Stichting WSPA 
Nederland heeft ten doel om voorlichting te geven, 
campagnes te voeren en fondsen te verwerven om via de 
internationale dierenbeschermingsorganisatie “World 
Society for the Protection of Animals” geregistreerd UK 
Charity 1081849 / Company No. 4029540’ het internatio-
nale dierenbeschermingswerk wereldwijd te ondersteu-
nen.

2. Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijnen 
Fondsenwervende Instellingen”, zoals gepubliceerd onder 
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslagge-
ving.

Stelselwijziging
Door de groei van de organisatie is in 2011 de toereke-
ningsmethodiek van de kosten herzien. Ter wille van een 
goede vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers 
afwijkend gepresenteerd ten opzichte van de vastgestelde 
jaarrekening 2010. Het resultaat over 2010 is ongewijzigd 
gebleven en er zijn geen materiële correcties doorge-
voerd.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs verminderd met de daarvoor berekende 
lineaire afschrijving. De afschrijvingen zijn gebaseerd op 
de verwachte
economische levensduur en worden lineair berekend.

De afschrijvingspercentages bedragen:
Activa benodigd voor de bedrijfsvoering  20,00%

Vlottende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder 
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde.

Toelichtingen
Kortlopende schulden
De overige schulden en overlopende passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van overschotten en 
tekorten

Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil 
tussen de baten uit eigen fondswerving, inclusief renteba-
ten en soortgelijke opbrengsten en de kosten van fonds-
werving na aftrek van de bestedingen ten behoeve van de 
doelstellingen en de kosten van beheer en administratie.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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
Door de groei van de organisatie is in 2011 de toereke-
ningsmethodiek van de kosten herzien. Ter wille van een 
goede vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers 
afwijkend gepresenteerd ten opzichte van de vastgestelde 
jaarrekening 2010. Het resultaat over 2010 is ongewijzigd 
gebleven en er zijn geen materiële correcties doorge-
voerd. Bij de nieuwe toerekeningmethoden van de 
uitvoeringskosten van de eigen organisatie is de volgende 
verdeelsleutel gebruikt:
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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.

kantoor-, advies-, 
bestuurs- en reis- en 
overige algemene 
kosten

De kantoor-, advies- en overige algemene kosten zijn naar rato van de verdeling van de personeels-
kosten toegerekend. Uitzondering hierop zijn de administratie-, accountants- en algemene advieskos-
ten welke volledig aan beheer en administratie zijn toegerekend.

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

kosten donateurs en 
publicatie en promotie

De kosten voor het behouden van bestaande en acquisitie van nieuwe donateurs, publieksvoorlichting 
de kosten voor de donateuradministratie, de kosten voor publieksvoorlichting en publicatie en 
alsmede de kosten voor publicatie en promotie zijn allen direct toegerekend aan promotie de kosten-
plaats waar deze betrekking op hebben.

De verdeling van de uitvoeringskosten van de eigen 
organisatie naar fondsenwerving, voorlichting en cam-
pagnes is opgenomen in de toelichting op de jaarreke-
ning.
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activa  31 december 2011  31 december 2010
     

  € € € €

 materiële vaste activa    
1 Activa benodigd voor de bedrijfsvoering  173.027  88.751
     
 vlottende activa    
2 Overige vorderingen 24.640  25.845
3 Overlopende activa 51.393  320.637 
4 Liquide middelen 1.245.498  1.059.606
    

 
   1.321.531  1.406.088

     
totaal activa  1.494.558  1.494.839
     

BALANS
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passiva  31 december 2011  31 december 2010
     

  € € € €

 reserves en fondsen    
5 Continuïteitsreserve 1.037.413  1.029.000 
6 Overige reserves 177.768  177.768 
7 Bestemmingsfonds 0  0 
   1.215.181  1.206.768
      
  
 kortlopende schulden     
8 Crediteuren 130.688  200.830 
9 Belastingen en sociale lasten 24.102  16.573 
10 Overlopende passiva 121.522  70.668 
11 Overige schulden 3.065  0 
    

 
   279.377  288.071

     
totaal passiva  1.494.558  1.494.839
      

BALANS
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                    Begroting 
    2011  2011  2010 
   € € € € € €

Baten      
13 Baten uit eigen fondsenwerving  6.013.436  7.139.672  6.571.177
14 Overige baten  5.620  0  1.691
        

som der baten  6.019.056  7.139.672  6.572.868

Lasten      
besteed aan doelstellingen      
26 Voorlichting 958.881  1.207.939  952.809 
26 Campagnes 457.676  612.450  370.673 
 Afdracht aan WSPA (Londen) 3.000.000  3.372.021  3.450.000 
       

    4.416.557  5.192.410  4.773.482

werving baten      
26 Kosten eigen fondsenwerving  1.226.650  1.664.427  1.108.025
       
beheer en administratie      
26 Kosten beheer en administratie  367.436  282.835  284.600
        

som der lasten  6.010.643  7.139.672  6.166.107
        

resultaat  8.413  0  406.761
        

  
Kosten van eigen       
fondsenwerving als % van  20,4%  23,3%  16,9%
baten uit eigen fondsenwerving      

resultaatbestemming     

Dotatie/onttrekking aan:      
Dotatie aan continuïteitsreserve  8.413    458.000
Dotatie aan overige reserves  0    174.362
Dotatie aan bestemmingsfonds  0    -225.601
        

    8.413    406.761
        

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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1. activa benoDigD voor De beDrijfsvoering 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Saldo 1 januari 88.751 44.418
Bij: Investeringen 124.007 59.047
Af: Afschrijvingen -39.731 -14.714
  

Saldo 31 december 173.027 88.751
  

Specificatie 
Aanschafwaarde 247.024 123.017
Cumulatieve afschrijvingen -73.997 -34.266
  

Saldo 31 december 173.027 88.751
  

2. overige vorDeringen 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Waarborgsom   
 24.640 24.640
Overige vorderingen 0 1.205
  

 24.640 25.845
  

3. overlopenDe activa 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Te ontvangen legaten 7.135 222.443
Vooruitbetaalde kosten 42.811 95.433
Te ontvangen bedragen 0 1.750
Te ontvangen rente 1.447 1.011
  

 51.393 320.637
  

TOELICHTINgEN OP DE BALANS
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4. liquiDe miDDelen 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

ING, nr 242 741.299 940.353
Triodos Bank, nr 523-0801208-63 145.448 91.316
ING, nr 7231948 345.910 15.450
ING rentemeer rekening, nr 242 0 8.579
ING kapitaalrekening, nr 242 0 3.253
ING, nr 4825 642 655
ING, spaarrekening 12.199 0
  

 1.245.498 1.059.606
  

5. continuïteitsreserve 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Saldo per 1 januari 1.029.000 571.000
Toevoeging  8.413 458.000
  

Saldo per 31 december 1.037.413 1.029.000
  

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 kosten van de werkorganisatie bedroegen over 2011 circa € 1.453.000,- De continuïteitsreserve is vastgesteld op € 1.037.413,-, 
ofwel 0,71 keer de kosten van de werkorganisatie. WSPA blijft hiermee ruim binnen de norm van de VFI.

6. overige reserves 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Saldo per 1 januari 177.768 3.406
Onttrekking  0 174.362
  

Saldo per 31 december 177.768 177.768
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7. bestemmingsfonDs 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Saldo per 1 januari 0 225.601
Onttrekking (Onttrekking) 0 -225.601
  

Saldo per 31 december 0 0
  

8. creDiteuren 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Saldilijst per 31 december 130.688 200.830
  

   
 
9. belastingen en sociale lasten 31-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Loonbelasting 21.489 16.573
Pensioenpremies 2.613 0
  

 24.102 16.573
  

   
 
10. overlopenDe passiva 1-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Nog te betalen kosten 94.384 51.822
Reservering vakantiegeld en -dagen 27.138 18.846
  

 121.522 70.668
  

   
 
11. overige scHulDen 1-12-2011 31-12-2010 
  

 € €

Af te dragen spaarloon 3.065 0
  

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 € 84.000,- per jaar. Deze overeenkomst eindigt op 30 november 2015 en kan telkenmale verlengd worden met vijf 
jaar.
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13. baten uit eigen fonDsenwerving 2011 2010
  

 € €

Donaties en giften 5.845.908 6.098.022
Nalatenschappen 167.528 473.155
  

 6.013.436 6.571.177
  

 

14. overige baten 2011 2010
  

 € €

Ontvangen bankrente 5.620 1.691
  

 

15. personeelskosten 2011 2010
  

 € €

Bruto salarissen 536.221 434.711
Sociale lasten werkgever 75.001 59.412
Pensioenpremies 34.420 25.021
 645.642 519.144
Uitkering ziekteverzuimverzekering -36.980 -12.440
  

 608.662 506.704
  

 

16. overige personeelskosten 2011 2010
  

 € €

Ingehuurde krachten 199.034 92.108
Reis- en verblijfkosten 29.244 15.821
Congreskosten 9.781 747
Overige personeelskosten 30.449 34.678
  

 268.508 143.354
  

 

TOELICHTINg OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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17. kantoorkosten 2011 2010
  

 € €

Huisvestingskosten 87.841 53.015
Afschrijvingskosten activa benodigd voor de bedrijfsvoering 39.731 14.714
Kantoorkosten 11.660 12.005
Computerkosten 24.991 11.002
Telefoon- en internetkosten 10.293 10.049
Contributies en abonnementen 3.786 2.002
Drukwerk 5.904 680
  

 184.206 103.467
  

 
   
 
18. aDvieskosten 2011 2010
  

 € €

Advieskosten 52.457 120.339
   

 
19. beHouDen bestaanDe Donateurs 2011 2010
  

 € €

Behouden bestaande donateurs 467.399 568.479
  

 
   
 
20. publieksvoorlicHting en acquisitie nieuwe Donateurs 2011 2010
  

 € €

Media productie- en uitzendkosten 585.677 628.655
Kosten online adverteren 319.648 288.939
  

 905.325 917.594
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21. Donateur aDministratie 2011 2010
  

 € €

Donateur administratie 318.652 145.558
  

 
   
 
22. publicatie en promotie 2011 2010
  

 € €

Publicatie en promotie 111.318 113.521
  

 
   
 
23. bestuurs- en reiskosten 2011 2010
  

 € €

Reiskosten 7.922 4.831
Bestuurskosten 6.962 4.598
Representatiekosten 2.324 1.219
  

 17.208 10.648
  

 

24. bankkosten 2011 2010
  

 € €

Bankrente en -kosten 73.941 85.953
Overige betaalde rente 0 164
  

 73.941 86.117
  

 

25. overige algemene kosten 2011 2010
  

 € €

Notariële kosten inzake schenkingen 0 250
Overige algemene kosten 2.967 76
  

 2.967 326
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  Besteed aan doelstellingen Werving Beheer en Totaal Begroot Totaal
    baten administratie 2011 2011 2010
 Lasten Voorlichting  Campagnes Eigen 
    fondswerving        
   € € € € € € €

15 Personeelskosten 113.364 183.085 146.258 165.955 608.662 671.128 506.704
16 Overige personeelskosten 84.116 18.431 91.482 74.479 268.508 255.000 143.354
17 Kantoorkosten 34.308 55.409 44.264 50.225 184.206 211.100 103.467
18 Advieskosten 1.653 2.669 2.132 46.003 52.457 70.000 120.339
19 Behouden bestaande donateurs 204.417 12.294 250.688 0 467.399 582.222 568.479
20 Publieksvoorlichting en acquisitie        
 nieuwe donateurs 378.947 287 526.091 0 905.325 1.310.200 917.594
21 Donateur administratie 107.706 103.271 107.675 0 318.652 397.000 145.558
22 Publicatie en promotie 32.350 78.968 0 0 111.318 210.300 113.521
23 Bestuurs- en reiskosten 1.476 2.383 1.904 11.445 17.208 10.700 10.648
24 Bankkosten 0 0 55.456 18.485 73.941 50.001 86.117
25 Overige algemene kosten 544 879 700 844 2.967 0 326
        
 Totaal 958.881 457.676 1.226.650 367.436 3.010.643 3.767.651 2.716.107

*Door de groei van de organisatie is in 2011 de toerekeningsmethodiek van de kosten herzien. Ter wille van een goede 
vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers afwijkend gepresenteerd ten opzichte van de vastgestelde jaarrekening 2010.  
Het resultaat over 2010 is ongewijzigd gebleven en er zijn geen materiële correcties doorgevoerd. Voor de verdeelsleutel verwijzen  
wij u naar pagina 3 van deze jaarrekening. 

26. uitvoeringskosten eigen organisatie naar bestemming*
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27. verscHillenanalyse jaarrekening versus begroting
  2011
  

  €

baten  
Baten uit eigen fondsenwerving lager dan begroot A -1.126.236
Overige baten hoger dan begroot  5.620
  

Som der baten lager dan begroot  -1.120.616
   
lasten 
Besteed aan doelstellingen 
Voorlichting lager dan begroot  249.058
Campagnes lager dan begroot  154.774
Afdracht aan WSPA (Londen) lager dan begroot B 372.021

Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving lager dan begroot  437.777

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie hoger dan begroot  -84.601
  

Som der lasten lager dan begroot  1.129.029

  

Resultaat hoger dan begroot  8.413
  

 

* Het saldo van de aangegeven verschillen bedraagt € 757.008 hetgeen bestaat uit de volgende onderstaande posten.  

Personeelskosten lager dan begroot C 62.466
Overige personeelskosten hoger dan begroot  -13.508
Kantoorkosten lager dan begroot D 26.894
Advieskosten lager dan begroot E 17.543
Behouden bestaande donateurs lager dan begroot F 114.823
Publieksvoorlichting en acquisitie nieuwe donateurs lager dan begroot G 404.875
Donateur administratie lager dan begroot H 78.348
Publicatie en promotie lager dan begroot I 98.982
Bestuurs- en reiskosten hoger dan begroot  -6.508
Bankkosten hoger dan begroot E -23.940
Overige algemene kosten hoger dan begroot  -2.967
  

Lasten (exclusief afdracht aan WSPA Londen) lager dan begroot  757.008
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a. baten uit eigen fondsenwerving  
A. Baten uit eigen fondsenwerving
Het verschil in de verworven baten kent een aantal oorzaken. Zo was het aantal structurele gevers waarmee is gestart in januari 2011 
lager dan verwacht, is de begroting voor de inkomsten uit legaten te positief ingeschat gebleken en zijn er een aantal 
fondsenwervende activiteiten door gebrek aan personeel uitgesteld naar het einde van het jaar of naar volgende jaren. Verder waren 
er tegenvallende wervingsinkomsten vanuit zowel het DRTV kanaal, het online kanaal als uit de Lingo TV show.  

b. afdracht aan wspa 
Als gevolg van de tegenvallende inkomsten waren er minder gelden beschikbaar om aan WSPA af te dragen dan begroot. 

c. personeelskosten/ overige personeelskosten
De personeelskosten zijn lager dan begroot doordat de invulling van de bestaande vacatures moeilijker was dan verwacht.

D. kantoorkosten  
De kantoorkosten zijn lager uitgevallen doordat een aantal kostenposten met betrekking tot de nieuwe huisvesting zijn geactiveerd en 
worden afgeschreven over een aantal jaren, terwijl deze in de begroting als volledige last waren opgenomen.

e. advieskosten/ bankkosten
Als gevolg van een verschuiving in de daadwerkelijke uitgaven zijn de advieskosten lager dan begroot en de bankkosten hoger dan 
begroot. Cumulatief is het verschil ten opzichte van het budget gering.  

f. behouden bestaande donateurs
De uitgaven voor het behoud van bestaande donateurs zijn lager uitgevallen doordat er een aantal fondsenwervende activiteiten niet 
zijn uitgevoerd en doordat het magazine minder vaak is uitgegeven dan begroot. 

g. publieksvoorlichting en acquisitie nieuwe donateurs
Voor acquisitie van nieuwe donateurs is minder uitgegeven doordat, op het moment dat werd geconstateerd dat de huidige 
mediakanalen niet voldoende rendeerden, de uitgaven naar beneden werden bijgesteld. 

H. Donateur administratie 
In de begroting van 2011 is een extra budget opgenomen voor een apart project. Dit project is uiteindelijk eerder afgerond dan 
verwacht en heeft daardoor minder gekost dan in eerste instantie was begroot.  

i. publicatie en promotie 
De kosten voor publicatie en promotie zijn lager uitgevallen dan begroot doordat de start van de communicatie afdeling pas aan het 
einde van het jaar heeft plaats gevonden, terwijl deze in de begroting voor het begin van het jaar stond gepland. Als gevolg hiervan 
zijn er minder activiteiten uitgevoerd.  
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 2011 2010
  

 € €

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Ontvangsten uit eigen fondsenwerving 6.228.744 6.371.249
Betalingen aan leveranciers en werknemers 2.924.029 2.763.352
  

 3.304.715 3.607.897
Rentebaten en soortgelijke ontvangsten 5.184 907
  

 3.309.899 3.608.804
Afdracht aan WSPA (Londen) -3.000.000 -3.450.000
  

Kasstroom uit operationele activiteiten 309.899 158.804
  

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -124.007 -59.047
  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -124.007 -59.047
  

 

  

Netto kasstroom 185.892 99.757
  

 

Saldo liquide middelen 1-1 1.059.606 959.849
Saldo liquide middelen 31-12 1.245.498 1.059.606
  

Netto kasstroom 185.892 99.757
  

KASSTROOmOVERZICHT
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   Begroting  Begroting  Werkelijk  Verschil
   2012  2011  2011  2011
         

   €  €  €  €

baten
Baten uit eigen fondsenwerving  6.438.923  7.139.672  6.013.436  -1.126.236
Overige baten  0  0  5.620  5.620
         

Som der baten  6.438.923  7.139.672  6.019.056  -1.120.616

lasten      
Besteed aan doelstellingen      
Voorlichting 1.607.223  1.207.939  958.881  249.058 
Campagnes 423.647  612.450  457.676  154.774 
Afdracht aan WSPA (Londen) 2.276.363  3.372.021  3.000.000  372.021 
        

   4.307.233  5.192.410  4.416.557  775.853
Werving baten      
Kosten eigen fondsenwerving  1.732.336  1.664.427  1.226.650  437.777
      

Beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie  399.354  282.835  367.436  -84.601
      

Som der lasten  6.438.923  7.139.672  6.010.643  1.129.029
         

Resultaat  0  0  8.413  8.413
         

ExPLOITATIEBEgROTINg
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  Begroting Begroting Werkelijk Verschil
  2011 2010 2010 2010
     

  € € € €

 
Personeelskosten 657.798 671.128 608.662 -62.466
Overige personeelskosten 303.978 255.000 268.508 13.508
Kantoorkosten 252.700 211.100 184.206 -26.894
Advieskosten 49.000 70.000 52.457 -17.543
Behouden bestaande donateurs 652.000 582.222 467.399 -114.823
Publieksvoorlichting en acquisitie nieuwe donateurs 1.725.258 1.310.200 905.325 -404.875
Donateur administratie 154.000 397.000 318.652 -78.348
Publicatie en promotie 279.426 210.300 111.318 -98.982
Bestuurs- en reiskosten 8.400 10.700 17.208 6.508
Bankkosten 80.000 50.001 73.941 23.940
Overige algemene kosten 0 0 2.967 2.967
     

  4.162.560 3.767.651 3.010.643 -757.008
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omschrijving van de doelstelling

De stichting heeft ten doel om voorlichting te geven, campagnes 
te voeren en fondsen te verwerven om via de internationale 
dierenbeschermingsorganisatie “World Society for the Protection 
of Animals” het internationale dierenbeschermingswerk te 
ondersteunen.

voorstel bestemmingsoverschot 2011

De penningmeester van de stichting stelt voor om het overschot 
over 2011 als volgt te bestemmen: 

Dotatie aan continuïteitsreserve 8.413
Dotatie aan overige reserves 0
Onttrekking aan bestemmingsfonds 0
  
  8.413
  

controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is separaat opgenomen, volgend op de 
“Overige gegevens”.

overige gegevens
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controleverklaring
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