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Voorwoord door Bob van den Bos

Ook in het afgelopen jaar heeft World Animal Protection Nederland op een 
breed front zeer actief bijgedragen aan de verbetering van het lot van dieren op 
mondiale schaal. Daarom beveelt de Raad van Toezicht u het jaarverslag 2016 
van World Animal Protection Nederland van harte aan. 

De organisatie stelt zich tot doel de positie van zoveel mogelijk dieren substantieel 
te verbeteren. Dat is een even belangrijke als moeilijke taak. De enorme aantallen 
dieren die overal in de bio-industrie worden misbruikt vereisen een onophoudelijke 
krachtsinspanning op de korte én lange termijn. Daarnaast is World Animal 
Protection ook actief op veel andere terreinen, zoals het tegengaan van het 
gebruik van wilde dieren voor vermaak, grootschalig mishandelen en afmaken 
van honden, koeien uit de stal en in de wei en natuurlijk het redden van dieren 
bij rampen. Op het gebied van lobby voor mondiale politieke afspraken en 
verklaringen werden ook dit jaar weer mooie successen geboekt.

Fondsenwerving is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. De 
economische teruggang, de vele goede doelen die een beroep op uw 
vrijgevigheid doen, de menselijke ellende die we dagelijks via de media 
zien, beperkten de ruimte tot verdere groei van inkomsten ten behoeve van 
dierenwelzijn. Toch is de noodzaak hiertoe eerder toe- dan afgenomen. Wij 
hopen dan ook in 2017 weer op uw steun te mogen rekenen. 

De mondiale organisatie heeft de afgelopen periode een aantal hervormingen 
doorgevoerd die tot een nog grotere effectiviteit moeten leiden. World Animal 
Protection wil bovenal een inspirerende beweging zijn. Het Nederlandse kantoor 
werkt in dat kader onder meer toe naar een grotere betrokkenheid van donateurs. 
De ambities voor 2017 zijn wederom hoog, maar realistischer dan voor het 
afgelopen jaar. Het kantoor weet zich bij zijn inspanningen uitdrukkelijk gesteund 
door de Raad van Toezicht.

Bob van den Bos, voorzitter Raad van Toezicht

Inhoudsopgave

Wereldwijd  
dieren beschermen

Wij hopen ook in 2017 
weer op uw steun te 
mogen rekenen. 
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Voorwoord door Pascal de Smit

2016 verliep anders dan we hadden voorzien. We hebben weer veel 
bereikt: we hebben tienduizenden mensen weten te mobiliseren voor diverse 
petitie-campagnes; we bereikten de mijlpaal van één miljoen gevaccineerde 
zwerfhonden wereldwijd; en we hebben de jarenlange trend van daling in aantal 
donateurs weten te keren. Maar een impactvolle internationale reorganisatie had 
invloed op de werkvloer. En met de keuze voor ambitieuze, maar wat lastiger 
communiceerbare campagnes – zoals bijvoorbeeld voor vleeskuikens – hebben 
we onze fondsenwervende resultaten zien tegenvallen. Al heel snel in het jaar 
bleek dat we onze inkomstenprognose niet gingen halen: we hebben zo’n  
€ 600.000 minder aan inkomsten gegenereerd dan begroot. 

We hebben het afgelopen jaar veel inzichten vergaard. Dankzij onderzoek 
is onze kennis over onze (potentiële) achterban gegroeid en hebben we de 
markt beter leren aanvoelen. Onze organisatie is klaar voor de volgende 
kwaliteitsimpuls, die we in 2017 met de CBF-erkenning verwachten zichtbaar te 
kunnen maken.

Onze boodschap gaat steeds meer over minder (appellerende) diersoorten in 
internationale programma’s die weliswaar een grotere impact beogen, maar 
voor potentiële supporters een hoger abstractieniveau hebben. Dat is direct 
merkbaar in de inkomsten- en donateursontwikkeling van het afgelopen jaar en 
naar verwachting ook de komende jaren. Dat dwingt ons tot een strategische 
heroriëntatie. We zien kansen voor een scherpere positionering en de opbouw 
van een betrokken beweging, ook voor de langere termijn. Daarom gaan we 
in 2017 kritisch kijken naar het aantal activiteiten en ook tijd vrijmaken om een 
duurzame strategie te ontwikkelen. 

We willen mensen meenemen in onze visie en ze op een creatieve manier 
prikkelen in actie te komen. We willen Nederland laten zien dat World Animal 
Protection dé internationale, breedgeoriënteerde dierenbeschermingsorganisatie is 
die ervoor staat dat élk dierenleven telt. Zo stralen we hernieuwde ambitie uit met 
een team dat zin heeft om te bouwen aan de toekomst.

Pascal de Smit, directeur World Animal Protection Nederland

         

We willen mensen 
meenemen in onze  
visie en ze prikkelen  
om in actie te komen!



     
2016 IN BEELD

€ 56,4 miljoen euro inkomsten wereldwijd 
5,6 miljoen euro inkomsten World Animal Protection Nederland 
Van elke euro besteedden we 67 cent aan onze doelstelling 
World Animal Protection Nederland droeg € 2,4 miljoen af aan International

Meer dan 600.000
dieren bij rampen

Zo’n 43 miljoen kippen in Brazilië 

Ruim 60 miljoen varkens in Thailand

8 beren gered van beer-hondgevechten

....en nog veel meer.

Een greep uit de petities

6.587 tegen foie gras 

558.000 tegen attracties wilde dieren

200.000 beter welzijn voor kippen

Ruim 60.000 voor zwerfhonden, 
waarvan 33.808 uit Nederland 

15.218 tegen het Dolfinarium en 10.055 voor 
het overbrengen van dolfijnen naar opvang 

44.000 ter bescherming
van rivierdolfijnen

HANDTEKENINGEN

DIEREN GEHOLPEN
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Missie
Onze missie is wereldwijd dieren beschermen. 

Ook in 2016 hebben we weer veel dieren kunnen beschermen. We vertellen in dit 
jaarverslag graag meer over wat we hebben gedaan en tot welke resultaten dat 
heeft geleid. 

Visie
Onze visie is een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen 
dieren niet meer bestaat. 

Wij menen dat dierenleed vermijdbaar is en dat mensen ervoor verantwoordelijk 
zijn dat dieren een goed leven hebben. Dierenwelzijn is fundamenteel voor een 
betere wereld, voedselproductie, landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid 
en voor een duurzame economie en planeet.

Internationale en regionale kantoren
World Animal Protection is sinds 2014 de nieuwe naam van WSPA. Wij zijn een 
wereldwijd opererende organisatie met een hoofdkantoor in London. In 2011 
openden we vijf regiokantoren: Europa, Afrika, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en 
Azië & Oceanië. De verwachtingen die we hadden van deze nieuwe structuur, 
werden helaas niet waargemaakt. Dat heeft begin 2016 tot het besluit geleid 
deze kantoren weer op te heffen. Omdat de regiokantoren per 1 november 2016 
zijn gesloten, hanteren we in dit jaarverslag nog wel de verdeling ‘Internationaal’, 
‘Europa’ en ‘Nederland’. We vertellen meer over onze werkwijze en deze 
rolverdeling in het hoofdstuk 3 Organisatie. 

      
Lees meer over onze ontstaansgeschiedenis op www.worldanimalprotection.nl.

1. Meer weten over World Animal Protection

Onze missie:  
wereldwijd 
dieren beschermen

Onze visie:  
een wereld waarin 
dierenwelzijn ertoe 
doet en wreedheid 
tegen dieren niet 
meer bestaat
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World Animal Protection krijgt mensen in beweging om dieren te helpen. We 
beïnvloeden beleid, houden ons bezig met lobbywerk en we zetten grote 
publiekscampagnes op. Zo bereiken we politici, beslissers in het bedrijfsleven en 
de consument. Samen kunnen we dieren beschermen. 

2.1 Dieren in de veehouderij

De wereldwijde veehouderij staat met stip op nummer één waar het gaat om 
aanhoudend, soms ernstig dierenleed van enorme aantallen dieren. We hebben 
het over zo’n zeventig miljard dieren en dat aantal stijgt nog steeds. World Animal 
Protection zet zich in voor een diervriendelijkere veehouderij. 

Internationaal
Om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren ging in september 2016 onze 
internationale campagne Change for Chickens van start. Vleeskuikens zijn 
snelgroeiende kippen, die speciaal worden gefokt voor het vlees. Zij leven in 
erbarmelijke omstandigheden, waarna ze gewoonlijk met een leeftijd van zes 
weken al naar het slachthuis gaan!

Met deze campagne dagen we onder meer de voedingsmiddelenindustrie uit 
om samen met ons te werken aan het verbeteren van het welzijn van miljarden 
kippen. Als eerste belangrijke doelwit kozen we KFC uit: een wereldwijd merk met 
kip als belangrijkste product. We willen dat KFC haar kippenwelzijnsstandaarden 
verhoogt door een aantal maatregelen in te voeren: meer ruimte voor de dieren, 
een trager groeiend ras, een minder saaie leefomgeving en natuurlijk daglicht. 
Vooralsnog is de fastfoodketen niet op onze eisen ingegaan, ondanks de bijna 
200.000 handtekeningen die we wereldwijd met een petitie verzamelden. In 
2017 gaan we door met onze campagne.

Concrete resultaten voor vleeskippen boekten we bij een paar grote productie-
bedrijven. Dankzij onze samenwerking met het bedrijf BRF kregen 43 miljoen 
kippen in Brazilië een beter leven. 

2. Campagnes: wij bewegen mensen om dieren te helpen

We richten ons  
op dieren:  

• in de veehouderij;
• in gemeenschappen;
• in het wild; 
• en in rampsituaties.

Ongeveer 70 
miljard dieren in 
de veehouderij
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Bij het Thaise bedrijf Betagro hebben we knelpunten bekeken en oplossingen 
daarvoor aangedragen, waardoor hun kippen betere leefomstandigheden 
hebben gekregen. Bij datzelfde bedrijf boekten we bovendien succes voor 
varkens. Betagro schakelt namelijk over op groepshuisvesting voor deze dieren. 
Op dit moment leeft 14% van de zeugen in groepen. Ze kunnen bewegen en 
hebben contact met elkaar. Dit in tegenstelling tot de dieren die zijn veroordeeld 
tot individuele ligboxen. Momenteel zijn drie nieuwe locaties in aanbouw voor 
groepshuisvesting. Ruim zestig miljoen dieren krijgen door deze verbeteringen een 
aangenamer leven. 

Een selectie van wat we nog meer bereikten:

India heeft de grootste zuivelindustrie ter wereld. We hebben daar in 
samenwerking met het departement voor veehouderij trainingen gegeven ter 
bevordering van het dierenwelzijn.
In China zagen we goede vooruitgang voor varkens bij de pilotprojecten 
van de bedrijven Qinglian and Dexing. Zij hebben naar aanleiding van onze 
aanbevelingen onder meer de huisvesting van de dieren verbeterd. Verder 
voerden we opinieonderzoek uit in vier grote Chinese steden. Daaruit blijkt dat 
meer dan de helft van de Chinese consumenten bereid is meer te betalen voor 
vlees dat afkomstig is van dieren die een beter leven leiden. 
Door samen te werken met ASPROCER, de Chileense associatie van 
varkenshouders, waren we in staat negentig procent van de varkensproducenten 
trainingen te geven over dierenwelzijn. 
Onze samenwerking met Nestlé wierp verdere vruchten af. In 2016 beoordeelden 
we in elf landen bedrijven die dierlijke producten leveren aan Nestlé. We bekeken 
de leefomstandigheden van vleeskippen, leghennen, varkens, vleesrunderen 
en melkkoeien en deden op basis van ons onderzoek aanbevelingen voor 
verbetering.

Een beter
leven voor ruim 60 
miljoen varkens in 

Thailand
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Na anderhalf jaar van inspanningen, verklaarden IKEA Canada en IKEA VS dat 
ze in hun restaurants enkel nog vrije-uitloopeieren gebruiken. 
De kruideniers van de Retail Council of Canada (RCC) beloofden het gebruik van 
kooi-eieren te stoppen per 2025. 
In januari publiceerden we de vierde editie van het Business benchmark for farm 
animal welfare (BBFAW). Het dierenwelzijnsbeleid van bedrijven laat in 2016 
ten opzichte van een jaar eerder vorderingen zien. Voor het eerst werd in het 
benchmark ook gekeken naar de uitvoering van het beleid. Meer hierover is te 
lezen in het rapport op www.bbfaw.com. World Animal Protection financiert de 
BBFAW samen met Compassion in World Farming en Coller Capital. 

Europa
Het Europese kantoor leverde een belangrijke bijdrage aan de internationale 
Change for Chickens-campagne. En er was meer. 

In het Verenigd Koninkrijk beloofden M&S en Waitrose dat ze alleen melk zullen 
verkopen van koeien die minstens 100 dagen per jaar buiten zijn geweest. 
Ook organiseerden we een studiereis voor de Chinese vereniging voor 
diergeneeskunde om hen te laten zien hoe het welzijn van varkens op boerderijen 
in Engeland en Nederland op een hoger plan is gebracht, zodat de deelnemers 
gewapend met die praktijkkennis zich in China in kunnen zetten voor beter 
varkenswelzijn.

Nederland
In Nederland richten we ons wat betreft veeteelt sinds 2012 vooral op de koeien 
in ons land. Een groot deel van hen komt immers nooit buiten. 

Net als in voorgaande jaren publiceerden we een supermarkttelling om te kijken 
hoe groot het percentage zuivelproducten in de schappen is dat gegarandeerd 
afkomstig is van koeien die kunnen grazen in de wei. We zien eindelijk langzaam 
maar zeker vooruitgang. Albert Heijn is zowel relatief als absoluut de grootste met 
een groei van 32 procent sinds 2013. Ondanks die vooruitgang kwam toch weer 
een kleiner deel van de koeien buiten. De belangrijkste conclusie die we daaruit 
konden trekken is dat het Convenant Weidegang een te vrijblijvend karakter 
heeft en onze conclusie is dat weidegang wettelijk verankerd moet worden. We 
raadden daarom de politiek aan weidegang verplicht te stellen als in 2020 de 
boogde tachtig procent weidegang niet is gehaald. 
Ook brachten we in 2016 weer een rapport uit dat inzoomt op een bepaalde 
productgroep, dit keer toetjes [PDF]. Conclusie: het aanbod van toetjes op basis 
van weidemelk is beperkt. 
Met name de koeiendans die we samen met een boer in Eindhoven 
organiseerden was een groot succes: zo’n vierhonderd mensen zagen hoe 
uitgelaten de dieren waren om weer in de wei te komen na een winter op stal te 
hebben gestaan. Het koeien-uitzwaai-event onder de rook van Delft trok helaas 
slechts een enkele bezoeker, maar leverde wel leuke media-aandacht op.
In Hattem deden we mee aan een workshop van melkveehouders van Bel 
Leerdam over het belang van weidegang, terwijl we in Zwolle een bijdrage 

https://www.worldanimalprotection.nl/sites/default/files/rapport_weidezuivel-toetjes_low_res.pdf
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leverden aan de kaderopleiding van LTO over hoe boeren beter aan 
maatschappelijke verwachtingen over dierenwelzijn kunnen voldoen. 
Ook gaven we presentaties over dierenwelzijn in de vee-industrie in het Europees 
Parlement, bij het International Fund for Agricultural Development in Rome en 
tijdens een bijeenkomst die door de Nederlandse afdeling van de World Poultry 
Science Association (WPSA) was georganiseerd in Den Haag. 
We startten samen met Zweden een petitie tegen de productie van foie gras, 
waarbij ganzen en eenden wreed worden mishandeld. We overhandigden de 
6.587 handtekeningen aan de Franse overheid. 

2.2 Dieren in gemeenschappen

Hoewel mensen van dieren houden, hebben de dieren die in gemeenschappen 
leven lang niet altijd een goed leven. Integendeel zelfs. Zo zijn de problemen die 
bijvoorbeeld honden plagen talrijk: van doorgefokte rashonden en illegale handel 
in honden die als huisdier worden gehouden tot barbaarse uitroeiingspraktijken 
van zwerfhonden. World Animal Protect brengt daar verandering in.

Internationaal
Miljoenen zwerfhonden worden jaarlijks op brute wijze gedood uit angst 
voor hondsdolheid. Dat is ineffectief en onnodig. Er bestaat een diervriendelijk 
alternatief dat veel beter werkt: vaccineren. We begonnen in 2011 met onze 
campagne. In 2016 gaven we de miljoenste vaccinatie. Dat magische getal 
bereikten we onder meer dankzij de ruim 78.000 vaccinaties die we in Kenia 
gaven. 

Een ander mooi moment was de overdracht aan de lokale autoriteiten van het 
vaccinatieprogramma dat we sinds 2013 runden op Zanzibar.  

MILJOENSTE VACCINATIE
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Verder kwamen we bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro op voor 
zwerfdieren. We redden op het terrein van het Olympische park 58 honden, 
van wie er 43 een adoptiegezin vonden en twee helaas overleden. Voor de 
overgebleven dieren wordt nog een adoptiegezin gezocht. Daarnaast schoten we 
ruim honderd katten te hulp. We regelden verzorging en adoptiegezinnen. 
 
Europa
Ook in Europa bestaan er problemen met zwerfhonden, met name in Roemenië. 
We richtten een petitie aan de burgemeester van Constanta, een stad waar veel 
honden werden afgemaakt. Meer dan 60.000 mensen ondertekenden die petitie. 
Daarop kwam de toezegging dat de stad stopt met het ‘vang en maak af’-beleid 
en in plaats daarvan een humaan hondenpopulatiemanagementprogramma 
invoeren. 

Bovendien kreeg ons Roemeense educatieprogramma om verantwoord met 
honden om te leren gaan, goedkeuring van het ministerie van Educatie. Nu kan 
elke school in het land het gebruiken. 

Nederland 
Ook vanuit Nederland ondersteunden we de petitie aan de burgemeester van 
Constanta. Van de ruim 60.000 handtekeningen, haalden we er hier 33.808 op. 
Meer dan 56 procent. 

De petitie die we hielden in het kader van onze belangrijke ‘Fok off’-campagne 
in 2015, die gericht was aan Europarlementariërs, betaalde zich uit: op 25 
februari 2016 nam het Europees Parlement een motie aan tegen de illegale 
hondenhandel. Het is nu aan de Europese Commissie om duidelijk te maken hoe 
ze dit aan gaan pakken. 

2.3 Dieren in het wild 

Diervriendelijk toerisme 
Mensen houden niet alleen van dieren, maar ook van vakantie. Helaas worden 
wilde dieren hier regelmatig het slachtoffer van. Bijvoorbeeld omdat ze worden 
gebruikt voor kunstjes, als lastdier, of omdat het ‘leuk’ is om met ze op de foto te 
gaan. De lijst van dieren die hieronder lijden is eindeloos. We kennen het wrede 
verhaal van de olifantenritjes. En van de leeuwen die terecht komen in ‘canned 
hunting’ als ze zijn afgedankt in de zogeheten ‘knuffelfarms’. Dat betekent dat 
ze terecht komen in een omheinde omgeving waar deze tamme dieren een 
makkelijke prooi vormen voor mensen met geweren. Tijgers worden gedrogeerd 
voor selfies, struisvogels misbruikt voor ritjes, orang-oetans worden gekidnapt uit de 
jungle en in een boksring gezet. Wij willen af van al dat zogenaamde vermaak 
met wilde dieren. Wilde dieren horen in het wild. Wildlife. Not entertainers.

Het Europees 
Parlement nam een 

motie aan tegen 
illegale 

hondenhandel
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Internationaal
Eind april lanceerden we een publiekscampagne waarbij we Tripadvisor vroegen 
te stoppen met het profiteren en stimuleren van wrede attracties met wilde dieren. 
Dankzij 558.000 handtekeningen wereldwijd, waarvan 38.377 uit Nederland, 
kondigde het bedrijf een half jaar later aan te stoppen met de verkoop van 
kaarten voor attracties waar mensen direct contact hebben met wilde dieren. 
De organisatie beloofde bovendien betere voorlichting te gaan geven aan haar 
klanten. 

Tripadvisor was niet de enige. Het aantal reisorganisaties dat geen olifantenritten 
meer aanbiedt groeide van ruim tachtig naar over de honderd. Steeds meer van 
die organisaties beloven bovendien dat ook andere wilde dieren gaan profiteren 
van de verandering in beleid. 

Europa
Natuurlijk hebben we ook aandacht voor het leven van de olifanten die worden 
bevrijd uit hun helse omstandigheden. Daarom hebben we tijdens de ITB 
Berlijn, ‘s werelds grootste professionele reisbeurs, een informele werkgroep 
opgezet van reisorganisaties die gaan helpen olifantenkampen om te vormen tot 
olifantvriendelijke opvangplekken. 

Dankzij 558.000 
handtekeningen 
belooft Tripadvisor 

te stoppen met de verkoop van 
kaarten voor attracties met 
wilde dieren
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Nederland
In januari publiceerde de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisonder-
nemingen (ANVR) de diervriendelijke richtlijnen voor de Nederlandse reisbranche. 
Een mooie mijlpaal waar World Animal Protection jarenlang hard aan heeft 
meegewerkt. 

Dolfijnen
Bereikten we in Nederland in 2015 een verbod op het gebruik van wilde 
dieren in circussen, een belangrijke groep was daarvan uitgezonderd: dolfijnen. 
Die moeten nog steeds in betonnen bassins leven en op gezette tijden kunstjes 
vertonen. Een onthullend kijkje achter de schermen bood tv-programma Rambam.  

Wat deden wij? 
We benaderden bedrijven die kaartjes voor het Dolfinarium verkopen met het 
dringende verzoek hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en 
daarmee te stoppen. Met succes. Albert Heijn, HEMA, Spar, HG en Bolletje 
gaven aan geen kaartjes meer te verkopen. Nog niet iedereen kwam over de 
brug. Jumbo vroeg bedenktijd en ook van de ANWB en T-Mobile kwamen 
(nog) geen bevestigingen. Air Miles en Kruidvat weigerden. Sommige van deze 
bedrijven hadden wat publieke druk nodig: 15.311 mensen deden mee aan onze 
e-actie. Zij stuurden een e-mail aan de bedrijven.

Albert Heijn, Spar,  
HEMA, HG en 
Bolletje beloven geen 
kaartjes meer te verkopen voor 
het Dolfinarium. Mede dankzij 
mails van 15.3111 mensen. 



16q

We faciliteerden een bezoek van Ric O’: de voormalige trainer van Flipper. 
Hij is ’s werelds meest vooraanstaande pleitbezorger geworden van het niet in 
gevangenschap houden van dolfijnen. O’Barry bezocht zowel het dolfinarium 
als de Tweede Kamer en genereerde veel media-aandacht. Ook was hij te gast 
tijdens de speciale vertoning van de film The Cove die we in het Haags Filmhuis 
organiseerden.
In het najaar riepen we het dolfinarium op om enkele dolfijnen af te staan aan een 
dolfijnenopvang in Griekenland. Met name door verschillende optredens in het 
tv-programma Utopia bereikten we veel mensen met onze boodschap, wat tot een 
totaal van 10.055 petitietekenaars leidde.  

Overige dieren in het wild
Naast wilde dieren die worden misbruikt voor toeristisch vermaak, hebben we ons 
ingezet voor andere wilde dieren. Op het land deden we dat onder meer voor 
beren. En onder de naam ‘Sea Change’ pakken we problemen van dieren in het 
water aan. 

Internationaal
Visnetten en –lijnen die in zee terechtkomen, maken daar lang – eeuwen zelfs – 
slachtoffers: van walvissen tot zeehonden, van albatrossen tot zeeschildpadden, 
van vissen tot dolfijnen. In 2015 startten we het Global Ghost Gear Initiative 
(GGGI). Dit initiatief groeide in 2016 tot tachtig deelnemende organisaties. Door 
samen te werken met partners uit het bedrijfsleven en de overheid brengen we in 
kaart hoe groot het probleem van rondzwervend vistuig daadwerkelijk is en welke 
oplossingen uitkomst bieden.

In dit kader:
presenteerden we het probleem en de GGGI aan de UN Group of Friends of 
Oceans and Seas (GOFOS), een informele groep van veertig ambassadeurs bij 
de Verenigde Naties in New York;
organiseerden we een succesvol symposium op Wereld Oceanen Dag op het 
hoofdkantoor van de Verenigde Naties, waar acht landen steun aan gaven;
overtuigden we de FAO Committee on Fisheries (COFI) dat wereldwijde richtlijnen 
ontwikkeld moeten worden om vistuig te markeren, zodat het makkelijker terug te 
vinden is en verantwoordelijken kunnen worden aangesproken;
lukte het ons in een VN-resolutie een passage te laten opnemen waarmee het 
probleem internationale erkenning krijgt;
sponsorden we een workshop van de International Whaling Commission (IWC) 
om een overeenkomst te ontwikkelen voor samenwerking tussen Canada, de 
Verenigde Staten en Mexico voor het redden van walvissen die verstrikt zijn 
geraakt in spookvistuig;
ondernamen we in Canada, bij Pender Island in British Columbia, een 
schoonmaakactie waarbij ruim 2.000 kg spookvistuig werd verwijderd. 

In Zuid-Amerika slachten stropers nog steeds rivierdolfijnen af om ze als visaas te 
gebruiken. Wij gingen door met onze inzet voor deze dieren, die ook wel botos 
worden genoemd. Dat deden we onder meer in het onderwijs door negentig 

SPOOKVISTUIG
• Global Ghost Gear Initiative  
 groeide tot 80 organisaties;
• internationale erkenning van  
 het probleem;
• en in Canada 2.000 kg 
 spookvistuig verwijderd.
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leerkrachten te trainen en ons educatieprogramma naar 48 scholen te brengen, 
waardoor ruim 5.000 leerlingen zijn bereikt in het gebied. Ook de publieke druk 
wisten we te versterken: in 2016 tekenden 44.000 mensen onze petitie. 

Beren
In Pakistan redden we acht beren van de vreselijke beer-hondgevechten: zij zijn 
overgebracht naar het door ons ondersteunde opvangreservaat Balkasar. Daarbij 
werd ervoor gezorgd dat de eigenaars een alternatieve bron van inkomsten 
kregen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dertien geplande beer-
hondgevechten wisten we te voorkomen. Met de Punjab Provincial Wildlife 
Department bereikten we overeenstemming om alle in gevangenschap levende 
beren te laten microchippen, zodat de herkomst van de beren vastgelegd wordt. 
Op die manier ontstaat een nauwkeurig overzicht van welke beren er nog zijn en 
kunnen illegaal gehouden beren er makkelijk tussenuit gepikt worden. Zo kunnen 
we beter toewerken naar een eind van beren voor entertainment. 

Voor de galberen in Vietnam spanden we ons in voor betere wettelijke 
handhaving. Deze beren leven in miserabele omstandigheden en hun gal 
wordt afgetapt omdat het zogenaamd een medicinale werking zou hebben. 
Betere handhaving leidde tot confiscatie van in totaal vier beren die naar een 
berenopvang gingen. Een nieuw systeem van microchipping moet de komende 
jaren verdere resultaten afwerpen. 

44.000 mensen 
tekenden onze petitie 
ter bescherming van 

de rivierdolfijnen

8 beren
gered van 

beer-hondgevechten
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In Zuid-Korea richtten we ons op sterilisatie van galberen. Daar is inmiddels 99% 
van de dieren gesteriliseerd; nog 16 beren op twee berenfarms moeten deze 
operatie ondergaan. Dat betekent dat er geen nieuwe beren meer op berenfarms 
bijkomen en deze industrie binnen afzienbare tijd zal zijn verdwenen in Zuid-
Korea. 

In China deden we opinieonderzoek dat grote steun uitwees voor het stoppen met 
de galberenindustrie. Een invloedrijke denktank voor de overheid, de Development 
Research Centre of State Council (DRC), deed de aanbeveling berengalproductie 
uit te faseren. Per 2020 zou er een fokverbod moeten ingaan en binnen twintig 
jaar zou de industrie geheel moeten zijn verdwenen. 

Europa
In het Verenigd Koninkrijk maakte de Sea Change campagne ook meters. We 
boden financiële steun aan een training voor duikers, waar zij leerden hoe ze 
spookvistuig uit zee kunnen verwijderen. Aan een duikersgroep uit Cornwall 
verstrekten we een boot om spookvistuig uit zee op te halen. En we ondersteunden 
de Hillswick Wildlife Sanctuary in Shetland met hun reddingsoperaties voor 
wilde dieren die slachtoffer zijn geworden van spooktuig. Ook hielden 
we strandschoonmaakacties met enthousiaste supporters in Shetland. We 
verwijderden 3.000 kg aan lijnen en netten, bovenop 26.500 kg ander 
zwerfafval! 

Daarnaast betaalde onze politieke lobby zich uit: de Engelse overheid verzekerde 
voor vier jaar financiële steun voor de National Wildlife Crime Unit (NWCU), 
én voor een extra functie die gericht is op de online-handel in wilde dieren en 
producten die afkomstig zijn van wilde dieren. 

99%
 van de galberen op 

berenfarms in 
Zuid-Korea 

gesteriliseerd!

STRANDSCHOONMAAK
SHETLAND
• 3.000 kg lijnen en netten;
• 26.500 kg ander zwerfafval.
 



19q

Ook in Europa deden we goed werk voor beren: we konden er zeven redden en 
overbrengen naar het door ons ondersteunde berenreservaat in Roemenië. 

Nederland
De aandacht van ons Nederlandse kantoor ging wat betreft de wilde dieren 
vooral uit naar de campagne ‘Wildlife. Not entertainers’. 

2.4 Dieren in rampsituaties 

Een belangrijke pijler van ons werk is het hulp bieden aan dieren die getroffen 
worden door natuurrampen. 

Internationaal
We waren actief in tien landen en gaven directe hulp aan meer dan 600.000 
dieren:

Dzud in Mongolië (januari) – 254.880 dieren geholpen
Droogte in Ethopië (februari) – 6.000 dieren geholpen
Droogte in Thailand (maart) – 12.880 dieren direct 
Overstromingen in Argentinië (april) – 23.160 dieren geholpen
Aardbeving in Ecuador (april) – 21.000 dieren geholpen
Overstromingen in India (aug.) – 11.460 dieren geholpen
Orkaan ‘Matthew’ in Haïti (september) – 100.000 dieren geholpen
Tyfoon ‘Haima’ in de Filippijnen (oktober) – 76.000 dieren geholpen
Orkaan ‘Otto’ in Costa Rica (november) – 97.850 dieren geholpen

Bovendien verzorgden we in een aantal landen een training om mensen voor te 
bereiden op rampsituaties. Dat deden we, net als in 2015, in Mexico, Kenya en 
India. 

 
2.5 Lobby en beleidsbeïnvloeding

Een belangrijke manier om dieren te helpen, is ervoor te zorgen dat wetgeving 
en ander beleid het welzijn van dieren bevordert. Dat doen we specifiek in het 
kader van onze campagnes, maar ook meer in algemene zin. Wereldwijd, op 
het niveau van Europa én in Nederland. Het is werk dat vooral bestaat uit het 
deelnemen aan lange vergaderingen, lobbygesprekken voeren, suggesties doen 
voor beleidsdocumenten, brieven schrijven en contacten leggen.

Internationaal
17 oktober was een belangrijke dag: de algemene vergadering van de VN 
Commissie voor Wereldvoedselzekerheid in Rome nam beleidsaanbevelingen aan 
voor duurzame veehouderij waarin dierenwelzijn een belangrijk onderwerp is. Het 
was het resultaat van een tweejarig proces waaraan we – vanuit het Nederlandse 
kantoor – hard hebben meeonderhandeld. Het was voor het eerst dat de 
Verenigde Naties zulke concrete dierenwelzijnsaanbevelingen deden. Dankzij dit 
resultaat zouden landen zich niet meer af moeten vragen óf ze dierenwelzijn in 

Directe hulp aan 

600.000
 dieren tijdens 
natuurrampen!
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hun voedselproductiebeleid meenemen, maar hóe ze dat gaan doen. 

Er kwam nog een ander belangrijk beleidsdocument gereed in 2016: de 
Guidance on responsible agricultural supply chains van de Food and Agriculture 
Organization (FAO) en de OESO. Wij hadden zitting in de bijbehorende 
adviesraad. 

Het was ook het jaar waarin de ISO technische specificatie voor dierenwelzijns-
management in de veehouderij gereedkwam, iets waar we ook aan hebben 
bijgedragen. Het gaat om een hulpmiddel dat bedrijven kunnen gebruiken 
dierenwelzijn beter te borgen en te verbeteren. 

Een belangrijk resultaat was de totstandkoming van de indicatoren voor het Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Dit is een internationaal 
kader van de Verenigde Naties dat landen helpt de risico’s die natuurrampen 
met zich meebrengen te verminderen. In 2015 hadden we al bereikt dat dit 
Framework aandacht aan dieren in de veehouderij besteedt, nu hebben we 
tevens bewerkstelligd dat dit een doorvertaling heeft gekregen naar het niveau 
van de indicatoren, essentieel voor een effectieve implementatie als het op dieren 
aankomt. 

Drie invloedrijke landen in Afrika - Ghana, Nigeria en Kenia – verklaarden ons 
initiatief voor de totstandkoming van een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn 
te ondersteunen. 

Omdat de wereldhandel grote gevolgen kan hebben voor het welzijn van zowel 
dieren in de vee-industrie als wilde dieren, zijn we ook in 2016 op dat vlak 
weer actief geweest. Ons eerdere werk voor de Trans-Pacific Partnership, een 
multilateraal handelsverdrag van twaalf landen, werd echter tenietgedaan door 
de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Ook de 
onderhandelingen voor TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS, kwamen 
daardoor in de ijskast te staan. 

Europa
Personele omstandigheden maakten 2016 op Europees niveau voor onze lobby 
en beleidsbeïnvloeding een slecht jaar. Door de reorganisatie verdween een van 
onze twee medewerkers. De ander, Tania Raguz, kwam in de greep van een 
fatale ziekte. Eind oktober overleed ze. We missen haar immens.     

Nederland
World Animal Protection levert al jaren de voorzitter van de Dierencoalitie. De 
leden van de Dierencoalitie werden wekelijks op de hoogte gehouden van de 
actuele politieke ontwikkelingen in Den Haag op het gebied van dierenwelzijn. 
Naast gesprekken met ambtenaren en politici – waaronder staatssecretaris 
Martijn van Dam – verzond de coalitie 12 lobbybrieven en organiseerde een 
themabijeenkomst over het beïnvloeden van de rijksbegroting. In voorbereiding 
op de verkiezingen van maart 2017, kregen de programmacommissies van 
de politieke partijen advies over wat ze in hun verkiezingsprogramma voor 

We werkten mee 
aan belangrijke 
documenten en 
programma’s die 
het welzijn van 
dieren wereldwijd 
verbetert.
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dierenwelzijnsspeerpunten zouden kunnen opnemen. Met GroenLinks en de 
VVD waren daarover bovendien gesprekken – het laatste zonder resultaat, maar 
met name in de programma’s van D66 en GroenLinks schemerde de input van 
de Dierencoalitie goed door. De inzet om dierenwelzijn beter te integreren in 
overheidsbeleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen moet 
in 2017 zijn vruchten gaan afwerpen.  

Daarnaast was World Animal Protection zeer actief in het proces om te komen 
tot een MVO-convenant in de verzekeringssector. Dat moet ertoe leiden 
dat verzekeraars in hun beleggingen veel meer rekening gaan houden met 
dierenwelzijn. Gesprekken en onderhandelingen daarover startten in het najaar en 
de verwachting is dat deze in de eerste helft van 2017 tot resultaat leiden. 
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3. Organisatie

3.1 Wereldwijd

3.1.1 Internationale structuur
World Animal Protection heeft een internationaal hoofdkantoor in Londen en 
veertien World Animal Protection kantoren verspreid over de continenten. De 
meeste zijn actief in eigen land, met een scala aan dierenwelzijnsactiviteiten en 
fondsenwerving. 

 

3.1.2 Samenwerking en rolverdeling
De onderdelen van World Animal Protection zijn met elkaar verbonden door 
samenwerkingsovereenkomsten en een raamwerk van afspraken. Deze maken dat 
de organisatie op een eenduidige manier spreekt en efficiënt handelt en werkt. 
Onze onderlinge verstandhouding is gebaseerd op overleg en consensus, waarbij 
we sterk hechten aan een evenwicht tussen inbreng van ‘bovenaf’ en ‘onderop’. 
We delen een mondiale strategie, the Global Strategy, die we samen hebben 
opgesteld en uitvoeren.

3.1.3 Internationaal kantoor
Op het internationale kantoor in Londen (‘Internationaal’) komen alle lijntjes 
samen. Daar wordt op basis van inbreng van landen (en tot november 2016 ook 
regio’s) de campagnestrategie voor een groot deel uitgestippeld en vastgesteld 
door het GLT (Global Leadership Team). Internationaal stuurt met name mondiaal 
onderzoeks- en lobbywerk aan, stelt budgetten vast en bepaalt hoeveel geld naar 
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welk werk in de verschillende landen en regio’s gaat. Ook verleent het service 
op het terrein van communicatie, huisstijl en hulpmiddelen. De International Board, 
de mondiale raad van toezicht, controleert het GLT, dat onder aanvoering staat 
van de Chief Executive Officer. The Charity Commission van de Britse overheid 
controleert bovendien of World Animal Protection de aan haar toevertrouwde 
donaties op verantwoorde wijze besteedt. Dat betekent dus dat er dubbele 
monitoring plaatsvindt, zowel in Nederland als internationaal.

3.2 In Europa

Europa telt vier landenkantoren, te weten Nederland, Denemarken, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk. Maar Europa is met 50 landen, waarvan er 28 tot de 
Europese Unie behoren, natuurlijk veel groter. Tot 1 november 2016 was het 
Europese Regiokantoor van World Animal Protection het overkoepelende kantoor 
voor al deze landen. 

Het Regiokantoor bood diensten en steun aan de Europese regio waar individuele 
landenkantoren niet actief zijn. Het kantoor bracht de vier landenkantoren samen 
om de krachten te bundelen in bijvoorbeeld Europese campagnes. Ook de lobby 
bij het Europees Parlement in Brussel was een belangrijk onderdeel van het werk. 
International heeft deze taken overgenomen. 

3.3 In Nederland

3.3.1 Bestuur en toezicht
Bij World Animal Protection Nederland bepaalt de directeur het beleid en stelt 
de financiële richtlijnen vast. Hij doet dit onder supervisie en na goedkeuring van 
de Raad van Toezicht. De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers. Een Management Team, 
bestaande uit drie afdelingshoofden, staat hem bij in zijn werk. 

Een accountant is verantwoordelijk voor de externe financiële beoordeling van de 
organisatie.

Gedragscodes
Bij het uitvoeren van ons werk hanteren en respecteren we onafhankelijke 
gedragscodes, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Deze gedragscodes 
vormen een goede graadmeter voor het kwaliteitsniveau van de organisatie op 
verschillende terreinen:
SBF-Code Goed Bestuur (opvolger van De Code Goed Bestuur voor Goede 
Doelen van de commissie Wijffels)
Erkenningsregeling Goede Doelen (aanvraag in behandeling)
De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen 
Nederland
De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland
Richtlijn 650 en richtlijn RJk C2 voor fondsenwervende organisaties
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Aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’ 
van Goede Doelen Nederland
Code Postfilter
Reclame Code voor Fieldmarketing (RFM) 
Statuten Goede Doelen Nederland 
Huishoudelijk reglement Goede Doelen Nederland 
Alle gedragscodes van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA

Directie
Pascal de Smit is sinds 14 juli 2014 directeur van World Animal Protection 
Nederland. Hij heeft geen relevante nevenfuncties, maar was formeel nog 
eigenaar van Tumult Fundraising BV, waarin sinds zijn aantreden geen activiteiten 
meer plaatsvinden. In 2016 is dit bedrijf opgeheven en uitgeschreven uit de Kamer 
van Koophandel.

Salaris van de directie
De beloning van onze directie gebeurt volgens de Adviesregeling Beloning 
Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland. 

Het salaris van Pascal de Smit was, op basis van 0,9 fte, € 83.008 (bruto, inclusief 
vakantiegeld), benevens SV-lasten € 9.608 en pensioenlasten € 7.647.

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

Michel Kuik, penningmeester
sinds: maart 2012

Laurette Bloem, secretaris
sinds: augustus 2011

Annet van Gerwen, lid
Sinds: april 2016

Lucie Wigboldus, lid
Lid sinds: 2013
  
Ruud Tombrock, lid
Lid sinds: september 2014 (namens Internationaal)
sinds september 2016 onafhankelijk lid

Onze vacatieregeling geeft leden van de raad van toezicht de mogelijkheid 
tot een kleine vergoeding. Ze kunnen daar gebruik van maken. Bijwonen 
vergadering:
€ 210 (lid)
€ 300 (voorzitter)



3.3.2 Medewerkers
Het Nederlandse World Animal Protection kantoor is gevestigd in Den Haag. Eind 
2016 werkten er 21 betaalde krachten (2015: 17) en drie stagiaires 
(2015: 0). De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Op 31 december 2016 
ziet het organogram er als volgt uit:
 

organogram 2016

Senior Behoud 
en Ontwikkeling                                            

1,0 fte

Medewerker 
Programma's                                           

0,9 fte

Medewerker 
Bedrijfsvoering 

(Financiën)                                            
0,6 fte

Senior Acquisitie 
en Campagnes                                            

0,8 fte

Programma support 
coordinator               

1,0fte

Medewerker 
Bedrijfsvoering    
(HR, IT & Fac)                                            

0,8 fte

Marketeer Online 
kanalen                                 
0,9 fte

Wildlife campagne 
manager                

1,0fte

Medewerker 
Bedrijfsvoering    

(HR en Facilities)                                            
0,6 fte

Junior Marketeer 
Online kanalen                                 

1,0 fte

Medewerker 
Bedrijfsvoering    

(HR )                                            
0,4 fte

Marketeer Offline 
kanalen                                      
1,0 fte

Communicatie 
adviseur Pers en 

Publiciteit                                          
1,0 fte

Communicatie 
adviseur 

Merkstrategie                                          
0,9 fte

Medewerker 
Supporter 
Services                      

0,6 fte

Database 
manager                                       

1,0 fte

Database 
marketeer                                      

0,4 fte

Financiën en HR

Hoofd Fondsenwerving en 
Communicatie      Hoofd Programma's Hoofd Bedrijfsvoering

1,0 fte 1,0 fte 0,8 fte

Raad van Toezicht

5 leden Raad van Toezicht

Directie

Directeur Nederland

0,9 fte

Fondsenwerving & Communicatie Programma's
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In dit op overzicht zijn Full Time Equivalents (fte) opgenomen conform de bezetting 
op 31 december 2016. Door de jaren heen ziet de verdeling van medewerkers 
van World Animal Protection er als volgt uit:

Kengetallen medewerkers 2013 2014 2015 2016
Betaalde krachten* 17 15 17 21
Fte ** 14,0 13,7 14,0 17,9
Vast/tijdelijk contract 14/3 11/4 12/5 14/7
Man/vrouw 8/9 9/6 7/10 7/14
Instroom/uitstroom 1/1 4/5 8/6 2/5
Gemiddelde leeftijd*** 37 38 39 40

* is het aantal betaalde krachten per 31 december
** is de gemiddelde bezetting over het jaar in fte
*** gemeten over het bestand op 31 december

In 2016 zagen wij twee medewerkers vertrekken en begroetten wij vijf nieuwe 
collega’s waarvan een over is gekomen van het Europese Regiokantoor. Eind 
december namen we verder nog afscheid van twee van onze gewaardeerde 
collega’s die op 31 december nog wel in dienst waren en dus nog in 
bovenstaande overzichten staan. 

3.3.3 Personeelsbeleid
We hechten veel waarde aan het ervoor zorgen dat de juiste mensen op de 
juiste plek zitten en dat ze hun werk goed en gemotiveerd kunnen doen. Onze 
open cultuur, duidelijke communicatie, onderlinge collegialiteit en betrokkenheid 
bij elkaar en onze doelstelling zijn belangrijk voor ons. In 2015 startten wij een 
traject om samen verder te bouwen aan een cultuur die ons en onze wereldwijde 
ambities past. Daar zijn we in 2016 mee verder gegaan. 

Ons ziekteverzuim was in 2016 5,8 procent. Dat is net als in 2015 hoog en 
boven het landelijk gemiddelde van vier procent. (2015: 6,2 procent en 2014: 
6,8 procent). Net als voorgaande jaren hadden we te maken met medewerkers 
die voor een langere periode niet in staat waren te werken. In 2016 was dit bij 
één persoon het geval. Ons korte verzuim was in 2016 met 3,25% hoger dan 
voorgaande jaren en hoger dan het landelijk gemiddelde van twee procent.

De salarissen van World Animal Protection Nederland zijn marktconform: de 
beloning van medewerkers is vergelijkbaar met die bij andere charitatieve 
organisaties. In onze communicatie met betrekking tot werving noemen wij 
alleen het startsalaris, dat afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt bepaald. 
Op deze wijze garanderen wij dat nieuwe medewerkers voldoende financiële 
groeiperspectieven hebben voor de toekomst. Verhoging van het loon baseren 
we op evaluaties en beoordelingen zoals vastgelegd in ons Waarderings- en 
beoordelingsbeleid. Jaarlijks bepalen de directeur en de Raad van Toezicht of een 
inflatiecorrectie gewenst is.
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World Animal Protection werkt in de regel niet met eindejaarsuitkeringen of 
bonussen. In 2016 werd er dan ook geen extra uitkering aan personeel gedaan. 
Omdat nog steeds veruit de meeste werknemers en het bestuur van World Animal 
Protection Nederland de afspraken over de arbeidsvoorwoorden voldoende 
vinden, zien we geen aanleiding aansluiting te zoeken bij een cao. 

Sinds 2015 heeft World Animal Protection een Personeelsvertegenwoordiging 
(PVT). Dit is een mini-ondernemingsraad met beperkte bevoegdheden voor 
organisaties met minder dan dertig personeelsleden, conform de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR). De PVT overlegde in 2016 driemaal met de directie 
over arbeidsvoorwoorden en –omstandigheden en de (voorgenomen) afschaffing 
van de regiokantoren.

3.3.4 Vrijwilligersbeleid en -inzet
World Animal Protection Nederland is geen vrijwilligersorganisatie. In Nederland 
hebben we geen eigen opvangreservaten, dierenklinieken of teams om 
straathonden in te enten tegen hondsdolheid. Onze behoefte aan vrijwilligers is 
dus bescheiden. Toch zijn er situaties waarin ook wij vrijwillige medewerkers hard 
nodig hebben. We zijn dan ook blij dat ons totale vrijwilligersbestand inmiddels 
op 237 vrijwilligers staat! Bij lange na niet alle vrijwilligers zijn actief geweest in 
het afgelopen jaar, maar degene die dat wel zijn geweest, hebben zich ingezet 
bij actiemomenten en events zoals de Koeienuitzwaaidagen, Koeiendans en de 
Vakantiebeurs. Ook hadden wij afgelopen jaar ondersteuning van een vrijwilliger 
op kantoor die ons ondersteund heeft bij diverse werkzaamheden voor de 
afdeling Fondsenwerving en Communicatie. 

We koesteren de mensen die zich belangeloos voor ons inzetten. En natuurlijk 
betalen we reis- en onkosten.

3.3.5 Duurzaamheid op kantoor
World Animal Protection vindt het belangrijk om kritisch te kijken naar de effecten 
die onze organisatie heeft op de maatschappij: we willen zo min mogelijk schade 
veroorzaken aan dier, mens en milieu. Daarom gaat er bijvoorbeeld biologische 
melk in onze FairTrade koffie en mag er op kosten van de organisatie alleen 
vegetarisch worden gegeten. 

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

3.3.6 Samenwerking met anderen    
World Animal Protection hecht aan samenwerking. We zijn ervan overtuigd 
dat we meer kunnen bereiken als we onze krachten met anderen bundelen. In 
Nederland doen we dat vooral door een leidende rol te spelen in de al eerder 
genoemde Dierencoalitie. Daarnaast zijn we onderdeel van het MVO Platform, 
dat bestaat uit maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich inzetten voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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4. Strategie en beleid

Het leven en welzijn van miljarden dieren in de wereld wordt bedreigd. Hoe beslis 
je als organisatie waar je je pijlen op richt? Hoe zorg je dat je impact zo groot 
mogelijk is? We maken strategische keuzes. De kaders daarvoor hebben we 
vastgelegd in een internationaal strategiedocument: de Mondiale Strategie 2015-
2020. 

4.1 Mondiale Strategie 2015-2020

De Mondiale Strategie geeft richting aan het werk van de hele internationale 
organisatie. Ze zorgt voor focus, zodat we resultaten zichtbaar kunnen verbeteren. 
Ze werd in 2015 vastgesteld voor de periode tot en met 2020.  

Inhoudelijke doelen 
In 2020 wil World Animal Protection hebben bereikt dat:
1 miljard dieren in de vee industrie, zoals varkens, koeien en kippen, een beter 
leven hebben;
100.000 wilde dieren worden gered die worden gebruikt voor handel, 
entertainment, huisdier, product of ‘medicijn’;
1 miljoen zeedieren, waaronder walvissen, zeehonden, dolfijnen, schildpad en 
vogels, worden gered van een langdurige doodstrijd als gevolg van verstrikt raken 
in spooknetten (in zee gedumpt vistuig);
wordt voorkomen dat 50 miljoen honden wreed worden behandeld, geslagen 
of gedood (onder andere uit angst voor hondsdolheid) via programma’s om 
hondenpopulaties te managen in steden en dorpen;
5 miljoen dieren direct en 270 miljoen indirect zijn geholpen tijdens rampen. 

Prioriteiten
In het algemeen wil World Animal Protection een eind maken aan het lijden van 
dieren die:
slachtoffer zijn van een ramp;
gebruikt worden in de vee-industrie;
onaangenaam samenleven met mensen;
leven in het wild en door de mens gevangen, gedood of pijn gedaan (kunnen) 
worden.

Binnen dit raamwerk heeft onze organisatie prioriteiten gesteld. Een wereld waarin 
miljarden dieren lijden, dwingt immers tot het maken van keuzes: wie heeft onze 
hulp het hardst nodig en hoe heeft onze bijdrage het meeste effect? Onze keuzes 
worden ingegeven door:
het aantal dieren dat onder de gegeven omstandigheden lijdt;
de omvang en intensiteit van het lijden dat dieren ervaren;
de gebleken effectiviteit van (hulp)activiteiten die we kunnen ondernemen.
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4.2 Invulling in Nederland

De Mondiale Strategie is een strategie op hoofdlijnen. Om invulling te geven 
aan deze internationale strategie heeft World Animal Protection Nederland een 
meerjarenplan gemaakt voor de periode 2016-2018.

De belangrijkste doelen die het meerjarenplan benoemt, zijn:
diversificatie van de fondsenwerving om inkomstengroei te creëren en het risico van 
tegenvallende resultaten te spreiden over meerdere bronnen;
meer aandacht genereren voor dierenwelzijnsproblemen in Nederland, via lobby 
en publiekscampagnes; 
het vergroten van World Animal Protection’s zichtbaarheid en autoriteit bij 
relevante belanghebbenden door een sterker en aantrekkelijker profiel te creëren;
het opbouwen van een netwerk van donateurs, sympathisanten, mensen die 
omgaan met dieren, het bedrijfsleven, media etc.;
de kennis van Nederlanders vergroten via publieksvoorlichting, zodat meer 
mensen weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren, 
bijvoorbeeld door bewust te consumeren en geen evenementen te bezoeken waar 
wilde dieren ‘kunstjes’ moeten doen.

Om dit effectief te kunnen doen, en ook om weer te groeien in onze fondsen-
werving, hebben we een sterk merk nodig: we zijn nu nog niet bekend genoeg. 
Meer mensen moeten ons kennen als de professionele, betrouwbare en 
gepassioneerde organisatie die World Animal Protection is. 

We willen graag steeds meer mensen actief bij onze organisatie betrekken, zodat 
zij een steentje bijdragen aan het verbeteren van dierenwelzijn. Dat kan op allerlei 
manieren, dus zeker niet alleen financieel. Sympathisanten kunnen donateur zijn, 
maar het zijn ook ondertekenaars van onze petities, vrijwilligers of mensen die in 
hun (online-)netwerken aandacht besteden aan het welzijn van dieren.

4.3 Risicomanagement

Het Management Team (MT) analyseert elke maand de inkomsten in Nederland. 
En driemaal per jaar geven zij een prognose voor de rest van het jaar. Als die niet 
blijkt te kloppen, wordt er ingegrepen. Bijvoorbeeld door bezuinigingen door te 
voeren. 

We verwachten op termijn meer inkomsten te krijgen van bedrijven en instellingen 
om onze risico’s beter te kunnen spreiden. En we bekijken mogelijkheden voor 
meer inkomsten via samenwerking met partners. Denk daarbij aan nieuwe vormen 
van werving, maar ook aan potjes van de EU, de Nederlandse overheid, fondsen 
en bedrijven. Uiteraard moeten zulke organisaties tegen het licht gehouden voor 
wat betreft hun maatschappelijk verantwoord opereren.

Wat de bewaking van de inkomsten betreft, is er weinig verschil tussen Nederland 
en internationaal. Bij tegenvallers op internationaal niveau buigt het Global 
Leadership Team (GLT) zich erover.

Belangrijkste doelen:  

• fondsenwerving diversificeren;
• meer aandacht dierenwelzijn  
 in Nederland;
• vergroten zichtbaarheid en  
 autoriteit; 
• opbouwen netwerk;
•  publieksvoorlichting.
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We moeten niet alleen rekening houden met risico’s aan de inkomstenkant. Bij de 
uitgaven moeten we rekening houden met inflatie en wisselkoersen. En om zeker te 
weten dat niemand het geld dat we ontvangen verkeerd kan gebruiken, werken 
we internationaal met onafhankelijke audits en accountants en kennen we Raden 
van Toezicht. We hebben een stevig stelsel van checks and balances. 

Internationaal brengt mogelijke risico’s voor de hele organisatie met een 
scoremodel in kaart. Elk mogelijk risico krijgt twee scores. Een voor de kans dat 
een situatie zich voordoet en een voor de impact die dat dan zou hebben voor 
World Animal Protection. Op die manier kunnen we prioriteit geven aan de 
belangrijkste risico’s.

4.4 Het meten van effecten

Het geld dat we ontvangen willen en moeten we besteden op een manier die een 
zo groot mogelijk positief verschil maakt in het leven van een zo groot mogelijk 
aantal dieren. 

Bij hulpverlening geldt bijna altijd dat we kosten en opbrengsten in een andere 
eenheid uitdrukken. De kosten zijn te vatten in een monetaire waarde, de 
opbrengsten immers niet. Want wat is een dierenleven waarde? En wat is de 
waarde van een góed dierenleven? Je komt zelfs bij vragen terecht als: wat ís een 
goed dierenleven en dierenwelzijn? World Animal Protection definieert dit aan de 
hand van de ‘vijf vrijheden’ voor dieren, een internationaal erkend concept dat 
bovendien in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd. 
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Vijf vrijheden voor dieren:  

• vrij van honger en dorst;
• vrij van ongemak;
• vrij van pijn en ziekte; 
• vrij van angst en stress;
•  vrij om natuurlijk gedrag  
 te vertonen.

Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water 
en een adequaat rantsoen.
Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief 
onderdak en een comfortabele rustplaats.
Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een 
snelle diagnose en behandeling.
Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen 
die geestelijk lijden voorkomen.
Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, 
goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Om te weten of wat we doen effectief is, passen we verschillende meetbare 
indicatoren toe: het aantal dieren dat we bereiken, het aantal mensen dat onze 
pleidooien ondersteunt, aantallen handtekeningen die we verzamelen, aantallen 
mediaberichten die we genereren, aantallen wetten of beleidskaders die we 
doorgevoerd of veranderd krijgen. Vooraan de impactketen formuleren we onze 
doelstellingen daarnaast zo concreet mogelijk. Welke verandering willen we met 
een activiteit bereiken? Wat hebben we daarvoor nodig? En in welke eenheid 
meten we straks ons resultaat?

We beschikken over veel cijfermateriaal met betrekking tot onze campagnes, 
noodhulp, support en dergelijke. Maar om nog meer en diepere inzichten 
te verwerven zijn we in 2015 begonnen met het opzetten van een nieuwe 
evaluatiecyclus die in 2016 wereldwijd geïmplementeerd is. 
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5. Voorlichting

De afdeling Fondsenwerving & Communicatie werkt nauw samen met de afdeling 
Programma’s aan de grote campagnes. In 2016 waren dat: ‘Wildlife. Not 
Entertainers’, onze jaarlijks terugkerende inspanningen om de koeien in de wei te 
houden, ‘Better lives for dogs’ en ‘Change for Chickens’. Uiteraard blijft onze on- 
en offlinecommunicatie niet enkel beperkt tot de grote campagnes. 

5.1 Online

5.1.1 Social media
Met name op Facebook zijn we het afgelopen jaar erg actief geweest om een 
zo groot mogelijke groep dierenliefhebbers met onze boodschap te bereiken. 
Het aantal supporters op Facebook steeg door dagelijkse posts en Facebook 
advertenties sterk, van 115.377 op 1 januari tot 182.743 op 31 december 
2016. Daarmee was de doelstelling van 180.000 ruim behaald en stegen we 
bovendien van de zevende naar de zesde plaats in de Facebook Top 250 van 
Fundraiser Online (de Goede Doelen Facebook Top 250). Door het gegroeide 
aantal supporters en een aantal virale video posts, zijn onze Facebookvideo’s in 
2016 meer dan 6 miljoen keer bekeken!

In april 2016 hebben we ook onze eerste stappen gezet op Instagram. We 
hebben hier als voornaamste doel huidige en potentiële nieuwe supporters te 
inspireren en betrekken bij onze organisatie. We bieden een kijkje achter de 
schermen, delen succesverhalen en inspirerende foto’s. In december 2016 hadden 
we al 1.861 Instagram-volgers.

Twitter is voor ons enigszins op zijn retour als engagement-kanaal. Het is vooral 
interessant om in contact te komen en blijven met onder meer journalisten, 
bedrijven, zakelijke partners en politici. Onze afdeling Programma’s gebruikt dit 
kanaal daarom vooral nog voor lobbywerk. Eind december 2016 hadden we 
7.512 Twitter volgers.

182.745
supporters

1.861
volgers

7.512
volgers
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Op YouTube plaatsten we in 2016 tien video’s. De video met de meeste 
weergaven was die met de bekende vlogger Teske de Schepper. Daarin 
besteedde ze aandacht aan het onnodige afmaken van honden in Constanta 
(5.734 weergaven). In totaal werden onze video’s op YouTube 36.671 keer 
bekeken in 2016.

5.1.2 E-mail en website
We begonnen 2016 met een e-mailbestand van ruim 150.000 mensen die onze 
maandelijkse e-Nieuwsbrief ontvangen. Doordat in het eerste kwartaal bleek dat 
er veel dubbele en invalide e-mailadressen in dit bestand stonden, hebben we een 
grote opschoningsactie gehouden. Hierdoor hadden we eind 2016 een zuiver 
e-mailbestand van 74.201 mensen. Het openingspercentage van de nieuwsbrief is 
29.5%. Dat is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar (29.3%).
Ook het aantal bezoeken aan onze website en actiesite steeg in 2016. Van 
1.771.950 in 2015, naar 1.800.703 in 2016. De stijging in aantal bezoeken is 
vooral toe te wijzen aan twee grote acties in 2016: de start van onze TripAdvisor 
campagne en de lancering van onze campagne tegen het onnodige afmaken van 
honden in Constanta.

5.2 Offline

5.2.1 Magazine
Om onze donateurs te informeren, enthousiasmeren en betrekken maken we ook 
een offline magazine: het World Animal Protection Nieuws. Daarin laten we in 
woord en beeld weten met welke campagnes we bezig zijn. We delen successen 
en mooie beelden van de dieren die we beschermen. En af en toe stellen we 
een vraag aan onze supporters of delen hun verhalen. Iets wat we in de toekomst 
steeds vaker willen doen.  

We gaven het magazine drie keer uit - editie voorjaar, zomer en winter - in een 
oplage van 74.000. Een greep uit de onderwerpen: haal orang-oetans uit de 
boksring (als onderdeel van onze Wildlife. Not Entertainers campagne), resultaten 
van onze FOK OFF! campagne (tegen het illegaal fokken van puppy’s), het korte 
en ellendige leven van vleeskuikens en onze jarenlange succesvolle noodhulp.

5.2.2 Free publicity
In 2016 merkten we een positieve verandering wat betreft free publicity. Steeds 
meer journalisten weten onze organisatie te vinden wanneer het gaat om 
(internationale) dierenbescherming. Zo nam Shownieuws (tv-programma SBS6) 
contact met ons op toen wij via Facebook openlijk kritiek uitten op de activiteiten 
van rapper Boef tijdens zijn vakantie in Thailand. Hij had kennelijk enkele van ’s 
werelds wreedste attracties met wilde dieren op zijn bucketlist en was in zijn vlogs 
te zien op de rug van een olifant en op foto’s samen met een tijger. Artikelen over 
dit onderwerp op onder meer AD.nl en Telegraaf.nl volgden. 
Vaak blijkt een ‘haakje’ met Nederland wel een voorwaarde voor free publicity. 
Voor ons dus de uitdaging om het veelal internationale werk dicht(er)bij te halen. 

World Animal Protection 
Nieuws
Najaar 2016 Nummer 111

 Vleeskuikens over de grens
 Zes miljoen dieren gered
 Beren Pakistan: vechten of dansen
 Dolfijnen zijn geen entertainers

World Animal Protection, voorheen bekend als WSPA 
RetouR: Louis Couperusplein 2III, 2514 HP Den Haag
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Dit doen we aan de hand van onderzoek en het delen van interessante, steeds 
vaker nieuwswaardige content. Dat zorgt meteen voor betere naamsbekendheid. 

Net als het jaar ervoor slaagden we goed in het bereiken van zogeheten 
‘special interest’- media over veehouderij en toerisme met betrekking op dieren, 
zoals PiepVandaag. De persberichten die we hiernaartoe zonden, kregen zeer 
geregeld een plekje op deze kanalen. We verzonden in totaal 21 persberichten 
in 2016.  

De in 2015 ingezette methode van ‘rapid response’ kreeg in 2016 een vervolg. 
We hadden wel meer acties op de planning staan dan we uiteindelijk uit konden 
voeren. Want ook dit soort korte en kleine campagnes vergen veel tijd van ons 
team. 
 
De meeste ophef in de media ontstond rondom de rouwadvertentie die we in het 
AD plaatsten. We deden dit naar aanleiding van de zoveelste stalbrand waarbij 
duizenden kippen omkwamen. De Telegraaf-redactie had de advertentie eerder 
geweigerd, maar na een nieuwe brand kwam de advertentie bij het AD wél door 
de ballotagecommissie. 
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5.2.3 Onze doelgroepen: supporters en potentiële supporters
Onze aandacht gaat natuurlijk voor een groot deel uit naar onze supporters (die 
een non-financiële bijdrage leveren) en donateurs (die ook een financiële bijdrage 
leveren) zonder wie wij niet zouden bestaan. Naast de informatie die we aan 
hen en overige belangstellenden verstrekken via nieuwsbrieven, artikelen op de 
website, Facebook-posts, tweets en ons magazine, en naast het beroep dat we 
op hen doen via brieven en (e-)appeals, hebben we ook contact via e-mail en 
telefoon. Zij kunnen zo niet alleen hun donaties en persoonlijke gegevens wijzigen, 
maar ook vragen stellen, opmerkingen maken en klachten doorgeven. Onze 
service-afdeling geeft persoonlijk antwoord, mocht dat nodig zijn. 

We richtten onze aandacht regelmatig op potentiële nieuwe supporters en 
donateurs. Vaak hebben zij een ander kennisniveau dan de bestaande upporters. 
Dat vraagt om een intensievere fase van informeren, bijvoorbeeld het laten zien 
dat er een bepaald probleem met dierenwelzijn bestaat. Zo weet nog steeds niet 
iedereen dat het geen goed idee is om op de rug van een olifant te gaan zitten. 

Het communicatieteam ondersteunt daarnaast de doelen van onze programma’s. 
Dat gaat vaak over bewustwording en dat vraagt uiteraard weer een andere 
aanpak. 

5.2.4 Naamsbekendheid: continue aandacht
In 2016 lag de focus opnieuw op de naamsbekendheid. We zagen de geholpen 
naamsbekendheid dat jaar stijgen (van 17 naar 22%). Met minimale financiële 
middelen en een relatief nog steeds zeer sterke naamsbekendheid van WSPA, 
toch een succesvolle stijging. We verwachten dat deze trend zich voortzet, ook 
omdat we hier in 2017 nog meer in gaan investeren. In december 2016 werd de 
commercial over wilde dieren in toeristisch entertainment opnieuw uitgezonden op 
landelijke televisie. Dit gaan we vermoedelijk terugzien in de resultaten in 2017. 
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6.1 Resultaten

Fondsenwerving is een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse 
organisatie; zonder geld kunnen wij geen dieren beschermen. We ontvangen 
geen subsidies van de overheid en zijn afhankelijk van donaties van particulieren, 
bedrijven en stichtingen. 

In het jaarplan 2016 staat een aantal belangrijke doelstellingen voor acquisitie en 
behoud, waar we de volgende resultaten van behaalden:
Minder opzeggingen van donateurs ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede 
dankzij het in 2016 speciaal hiervoor gemaakte programma.
De onderwerpen van de special appeals worden gekoppeld aan de 
onderwerpen van de campagnes zodat er meer eenheid in onze communicatie is.
Inzetten van rapid responses om extra inkomen te generen uit onze bestaande 
donateurs.
We kregen 257.000 reacties dankzij verschillende campagnes zoals Wildlife. Not 
entertainers, honden- en kippencampagne en DRTV-spots. Hieruit kregen we een 
totaal van 11.948 van eenmalige giften en donateurs. Dat betekent een groei tot 
92.000 donateurs in totaal. 

De financiële doelstellingen voor 2016 waren zeer ambitieus. We namen 
ons voor te groeien van € 6,0 miljoen in 2015 naar € 6,2 miljoen in 2016. 
Gedurende het jaar is dit doel bijgesteld naar € 5,5 miljoen, met name door 
een aanpassing in de acquisitiedoelen. We eindigden 2016 op een totaal aan 
inkomsten van € 5,6 miljoen. 

6.2 Donateurs
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6.3 Behoud en ontwikkeling

Het behouden van bestaande donateurs is al een aantal jaar prioriteit. In 2016 
zijn de al eerder toegepaste middelen ook weer ingezet. 

Het behoud- en ontwikkelprogramma bestond uit de volgende onderdelen:

Special appeal programma
Dit jaar hebben we zes special appeals gestuurd, waarin elke keer een ander 
onderwerp onder de aandacht is gebracht met een extra giftvraag. We hebben 
vanuit efficiency oogpunt de mailmomenten van het magazine gecombineerd met 
een special appeal. Met dit programma hebben we 82% van de gebudgetteerde 
inkomsten behaald. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we wel giften 
binnenkregen op basis van deze acties, maar geen structurele donaties. 

Telemarketingcampagne re-activatie 
Met onze telemarketingcampagne voor re-activatie proberen we ‘oude’ relaties 
weer bij ons werk te betrekken en hen te vragen om een structurele machtiging. 
Dat lukte vooral goed bij voormalige donateurs. We hebben ook gekeken 
of het zinvol was relaties te benaderen die eerder een gift hebben gegeven. 
Daarvan waren de resultaten minder goed. Daarom hebben we besloten dat 
deel van de campagne vroegtijdig stop te zetten. Mede hierdoor hebben we ons 
inkomstendoel niet gehaald; we zijn op 54% geëindigd. Maar we zijn blij dat we 
dankzij deze campagne toch weer kunnen rekenen op de structurele steun van 
veel oude donateurs.   

Bijdrage verhogen
Met onze telemarketingcampagne conversie en upgrade vragen we bestaande 
donateurs of ze hun financiële bijdrage willen verhogen. Deze campagne liep 
boven verwachting goed. Veel bestaande donateurs staan open voor deze 
gesprekken en willen graag bijdragen. Door de positieve resultaten zijn via deze 
campagne veel meer inkomsten gegenereerd dan was gebudgetteerd.
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Loyaliteit
Door middel van onderzoek hebben we meer inzicht gekregen in de huidige 
mate van loyaliteit en in wat onze supporters belangrijk vinden op dat gebied. 
De komende jaren willen we ons richten op meer persoonlijke en nog relevantere 
communicatie, zodat de loyaliteit met onze organisatie groter wordt, waarmee 
hopelijk ook de geefbereidheid stijgt. 

6.4 Acquisitie

We hebben in 2016 veel verschillende acquisitie campagnes gehouden. De 
belangrijkste zetten we op een rijtje. 

Wildlife. Not entertainers  
We begonnen met de ontwikkeling van de campagne ‘Apen in entertainment’, 
waarbij bekende wielrenners de uitspraak doen: “Ik hoor op een fiets. Hij niet.” 

Uiteindelijk hebben we slechts een klein onderdeel van deze campagne ingezet 
tijdens de Tour de France, namelijk met Bauke Mollema. We hebben het vervolg 
van de apencampagne uitgesteld, omdat er zich een plotselinge kans voordeed 
naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma RamBam over het 
Dolfinarium. 

Ticketverkoop Dolfinarium 
De makers van RamBam meenden – met ons - dat het Dolfinarium voor een groot 
deel een circus is. Dat betekent dat het onterecht is dat zij nog een vergunning 
hebben voor het houden van wilde dieren. Er ontstond veel publiciteit en wij zijn er 
bovenop gesprongen met een petitie tegen bedrijven die kaarten verkochten voor 
het Dolfinarium. 

Dat leidde tot 15.218 petitietekenaars waarvan 3.716 mensen die nog niet 
voorkwamen in ons adressenbestand.  
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De conversie-resultaten waren helaas slechter dan we gewend waren. We kregen 
dus minder donateurs en giften door deze actie. Dat had misschien te maken met 
de twee nieuwe Telemarketingbureaus die we een opdracht hadden gegund. 
Verder waren de Facebookadvertenties ook duurder dan bij andere campagnes. 
Facebook stemt de prijs af op het aantal keren dat posts worden gedeeld. 

Dolfijnen baai in Griekenland
We hebben ons niet laten ontmoedigen. De dolfijnen verdienen onze aandacht. 
Daarom hebben we de samenwerking opgezocht met O’Barrey: de voormalige 
trainer van Flipper. Het ging om steun voor de aankoop van een baai bij Lipsi in 
Griekenland. We verzamelden 10.055 handtekeningen en bereikten met deze 
actie wel goede resultaten wat betreft het krijgen van nieuwe donateurs. Zie ook 
pagina 16.

Vaccineren van honden
We hebben ook een actie gehouden die niet het doel had om nieuwe donateurs 
te werven, maar die bestond uit een directe giftvraag: Schenk een vaccinatie. We 
hebben deze alleen onder de eigen achterban uitgezet op Facebook.  Resultaat: 
165 donaties, waarvan 143 eenmalig (31 nieuw) en 22 structureel (5 nieuw).

Honden: Leadscampagne Constanta en wedstrijd 
We noemden het al eerder: het meedogenloze zwerfhondenbeleid van de 
burgemeester van Constanta (Roemenië). 33.938 mensen hebben de petitie 
getekend. 
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Daarnaast hebben we iets nieuws bedacht: een online wedstrijd ‘Hoe cool is 
jouw hond’ met de meerkeuzevraag over hoe een hond zijn warmte kwijtraakt. 
Het was in de periode dat de wedstrijd uitstond heel erg warm. Hier reageerden 
3.835 mensen op en het leverde ons, dankzij telefonische opvolging, 131 nieuwe 
donateurs op.  

Tripadvisor 
Eind april zijn we begonnen met de campagne richting TripAdvisor. In totaal 
tekenden 38.408 de petitie om TripAdvisor te vragen geen tickets meer te 
verkopen voor toeristische attracties waarbij wilde dieren ingezet worden 
voor entertainment. We gaven de campagne nog een extra duwtje tijdens de 
Internationale Tijgerdag: we posten een filmpje over een leeuw die overduidelijk 
gedrogeerd was. Dit was de beste post van het hele jaar!
Dat heeft in totaal ruim 21.000 adressen opgeleverd, die we konden gebruiken 
voor ons telemarketingtraject.

Change for Chickens
Internationaal kreeg Change for Chickens veel aandacht. Voor ons Nederlandse 
kantoor is dit een lastig onderwerp: ten eerste omdat we in Nederland het in 
vergelijking met veel andere landen goed doet op dit gebied en bovendien is 
Wakker Dier heel actief bezig met dit onderwerp. Dus kunnen wij onze focus beter 
op andere acties leggen. Wel hebben we uiteraard aandacht besteed aan de 
internationale petitiesite. 

Direct Response TV
Bij de BLFD campagne hebben we een DRTV spot ingezet met de vraag een 
vaccinatie te doneren. Van de 5679 sms’ers werden 410 mensen donateur. 
Aan het einde van 2016 is de Wildlife. Not Entertainers-commercial die we reeds 
in 2015 hadden geproduceerd en uitgezonden nog twee keer uitgezonden. In 
november en in de laatste week van december. 

Huis aan huis
We hebben in 2016 gewerkt aan de ontwikkeling van huis-aan-huismailing. De 
resultaten van deze mailing worden in 2017 bekend: de mailing lag namelijk 
op 17 januari 2017 op de mat. Door alle activiteiten samen hebben we 7.010 
nieuwe donateurs geworven (waarvan 5.525 regulars en 1.475 eenmalige 
giften). Hierdoor zijn we ietwat gegroeid naar 83.849 donateurs (waarvan 
74.416 met doorlopende machtiging en 9.433 enkele giften).
Dat is exclusief de sms’jes. We ontvingen in 2016 4.976 meer sms’jes dan in het 
voorgaande jaar. 

2015 2016
DRTV (WILD) 3.132 DRTV (WAF) 4.417
FB advertenties feestdagen 1.243 Offline adv. (WOEF) 23

DRTV (WILD) 2.939
DRTV (WILD) 1.547
Online FB (WILD) 425

Totaal 4.375 9.351
 



41q

6.5 Nalatenschappen

We willen de mogelijkheid om na te laten aan World Animal Protection meer 
en beter onder de aandacht brengen van onze achterban. Daarom is dit jaar 
geïnvesteerd in een nieuw wervingsplan voor nalatenschappen. Er zijn interviews 
gehouden met mensen die overwegen ons op te nemen in hun testament om meer 
inzicht te krijgen in hun achtergrond en motieven. In november zijn we begonnen 
met een telemarketingcampagne onder 4.900 mensen uit onze database. Dit 
leverde 552 nieuwe brochure-aanvragen op, 76 mensen die hebben toegezegd 
World Animal Protection in hun testament op te nemen en 21 waren zeer in 
geïnteresseerd in de mogelijkheid. 
 
In totaal hebben we dit jaar 21 nalatenschappen mogen ontvangen, die samen 
goed waren voor ruim 500.000 euro. De afhandeling van deze dossiers is in 
handen van Bureau Nalatenschappen. Eind 2016 is een nieuwe medewerker 
geworven, die het nieuwe wervingsplan in 2017 verder gaat uitrollen. 
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Van elke euro die World Animal Protection Nederland in 2016 ontving, 
besteedden we 29 cent aan fondsenwerving (2015: 22 cent). Hiervan ging vier 
cent naar de ondersteuning van fondsenwervingsactiviteiten in andere landen. 
Vier cent ging naar beheer en administratie (2015: 4 cent). We konden dus 67 
cent besteden aan onze doelstelling (2015: 71 cent). Een deel hiervan gaven we 
in Nederland uit aan lobby en bewustwordingscampagnes: 28 cent (2015: 24 
cent). De rest – 38 cent – werd besteed via ons internationale hoofdkantoor in 
Londen, dat ons mondiale dierenwelzijnswerk initieert en coördineert. (2015: 47 
cent)

Onze financiële reserve…
…bestaat uit een continuïteitsreserve. Dat betekent dat we geen vastgelegd 
vermogen hebben: er is alleen een buffer om de vaste kosten van de organisatie 
één jaar te kunnen financieren. Opgeteld kwamen deze kosten – voor beheer en 
administratie, personeel en database – uit op € 1.376.000. Volgens de richtlijnen 
van het CBF mag de continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de kosten van de 
werkorganisatie bedragen. Onze continuïteitsreserve bleef met een factor 0,53 
daar ruim onder. 
  
Bestedingen 2016 World Animal Protection Nederland
Categorie Euro Realisatie % Streef %
Internationale programma’s 2.168.265 38% 41%
Nationale programma’s 544.581 10% 9%
Voorlichting & Bewustwording 1.065.569 19% 18%
Kosten eigen fondsenwerving 1.434.043 25% 25%
Kosten fondsenwerving buitenland 195.697 4% 3%
Eigen beheer en administratie 169.998 3% 3%
Beheer en administratie buitenland 73.112 1% 1%
Totale bestedingen 5.651.265 100% 100%

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de (procentuele) verdeling van onze 
bestedingen naar de onderdelen van de staat van baten en lasten. In 2016 
besteedden wij in totaal 67% van ons onze totale bestedingen aan onze 
doelstelling (Internationale en Nationale programma’s en Voorlichting & 
Bewustwording). Dit is slechts 1% punt lager dan ons streefpercentage van 68%. 
Het streefpercentage voor Beheer en Administratie is vastgesteld op 4%, het 
midden van de door onze Raad van Toezicht vastgestelde normbandbreedte 
(2% - 6%). In deze 4% valt ook het deel van onze afdracht dat wordt ingezet voor 
organisatorische ondersteuning waarbij het percentage bestedingen in 2016 
gelijk was aan het streefpercentage van 1%. Samengevat is de verhouding van 
onze streefpercentages naar onderdelen van de begroting als volgt: Besteed aan 
doelstelling 68%, Kosten werving Baten 28%, Beheer en Administratie 4%. In totaal 
100%. (Realisatie 2016: 67%, 29%, 4%).

7. Bestedingen
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Jaarlijks streven wij ernaar om 25% van onze bestedingen te investeren in 
fondsenwervende activiteiten in Nederland; in 2016 was dit percentage 
hieraan gelijk. Een deel van onze internationale afdracht wordt besteed aan 
fondsenwervende activiteiten in groeimarkten waar de investeringen nog niet 
kostendekkend zijn. Onze verwachting voor de komende jaren is dat zo’n 3% 
van onze internationale bijdrage besteed zal worden aan fondsenwervende 
activiteiten in het buitenland. 

De gerealiseerde inkomsten waren in 2016 lager dan begroot en we hebben 
hierdoor minder kunnen besteden aan onze doelstelling dan we beoogden. Door 
minder inkomend geld van bestaande donateurs, bleven ook ten opzichte van 
2015 de gerealiseerde baten achter.

Voor 2017 begroten we 5,5 miljoen euro aan opbrengsten. Om dit te bereiken 
houden we het begrote niveau aan fondsenwervende kosten voor 2017 gelijk 
aan de begroting van vorig jaar en willen we ook in 2017 wederom 3,5 miljoen 
euro aan onze doelstelling besteden. De details van onze begroting worden – net 
als de details van de jaarcijfers – weergegeven in onze jaarrekening.

Beleggen?
World Animal Protection Nederland belegt niet en is dit ook voor de toekomst 
niet van plan. Het geld dat mensen ons geven, besteden we zoveel en zo snel 
mogelijk aan de verbetering van het leven van dieren.

Met rapportages legt World Animal Protection International verantwoording af 
over de besteding van het geld dat ze uit Nederland en andere landen krijgt. 
Dat gebeurt in Engeland – waar ons internationale hoofdkantoor gevestigd 
is – volgens de strenge normen die de Britse overheid oplegt aan charitatieve 
instellingen. De Charity Commission ziet toe op naleving daarvan. Deze instantie 
heeft vergaande bevoegdheden om in te grijpen als iets niet in orde is.

38%

10%19%

25%

1%
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Wereldwijd werd er organisatie-breed 61,6 miljoen dollar (56,4 miljoen euro) aan 
inkomsten gerealiseerd. Dit is als volgt opgebouwd:
 
Inkomsten 2016 World Animal Protection Wereldwijd
Categorie Euro  %
Individuele donaties 39.463.432 83%
Giften van partners 2.681.091 1%
Nalatenschappen 12.156.052 15%
Investeringen en overige giften 2.106.768 2%
Totaal 56.407.344 100%

In 2016 besteedden we 56,6 miljoen dollar (51,8 miljoen euro) waarmee we 4,6 
miljoen euro overhielden die we toevoegden aan onze gezamenlijke reserves. In 
2016 werden de kosten als volgt verdeeld: 

Bestedingen 2016 World Animal Protection Wereldwijd
Categorie Euro  %
Dierenwelzijnprogramma’s 37.778.933 75%
Fondsenwerving 12.340.166 22%
Organisatiesupport 1.720.222 3%
Totaal 51.839.321 100%

Individuele dona�es

83%

 Gi�en van partners

 Nalatenschappen

 Investeringen en overige gi�en

15%

2%

1%

Dierenwelzijn programma’s

75%

 Fondsenwerving

 Organisa�esupport22%

3%
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Geld uit Nederland
World Animal Protection Nederland droeg in 2016 zo’n € 2,4 miljoen af aan 
het internationale kantoor. Deze bijdrage werd door onze organisatie voor 89% 
ingezet voor de totstandkoming van internationale dierenwelzijnsprogramma’s. 
De overige 11% besteedden we aan ondersteuning van fondsenwerving in niet-
Nederlandse kantoren en aan organisatorische kosten. Onze bijdrage werd als 
volgt besteed: 

Bestedingen 2016 via World Animal Protection International
Omschrijving Euro  %
Dieren in rampsituaties 174.251 7%
Dieren in de veehouderij 543.468 22%
Dieren in gemeenschappen - 0%
Dieren in het wild 439.892 18%
Wereldwijd lobbywerk voor dieren 1.010.655 41%
Ondersteuning Fondsenwerving andere kantoren 195.690 8%
Bijdragen aan organisatorische kosten wereldwijd 73.142 3%
Totale Nederlandse afdracht 2.437.097 100%
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Jaarrekening 2016
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SAMENVATTEND FINANCIEEL BEELD

In deze jaarrekening, die onderdeel is van het jaarverslag, doet World Animal Protection Nederland (volledig: 
Stichting World Animal Protection afdeling Nederland) verslag van de financiën van het jaar 2016. 

SAMENVATTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

Som der Baten 6.057.950         6.215.000         5.621.769      5.504.069    

Besteed aan doelstelling 4.283.632          4.326.069          3.778.415      3.718.872    
Kosten werving baten 1.352.806          1.638.548          1.629.740      1.541.258    
Beheer en administratie 264.428             250.707             243.110         243.939       
Som der Lasten 5.900.866         6.215.323         5.651.265      5.504.069    

Saldo van Baten en Lasten 157.083            -323                   -29.496           0                   

In 2016 heeft World Animal Protection helaas haar financiële ambities niet kunnen waarmaken. De 
gerealiseerde inkomsten zijn lager dan begroot en we hebben hierdoor in 2016 minder kunnen besteden aan 
onze doelstelling dan we beoogden. 

World Animal Protection Nederland verwacht in 2017 een vergelijkbaar bedrag aan inkomsten te genereren 
als in 2016. Omdat het ons niet lukte het aantal vaste donateurs in 2016 conform begroting te laten stijgen 
willen we 2017 behoudend begroten mét behoud van ambitie. Ook komend jaar zullen wij ons weer hard 
inzetten om het verschil te maken voor de dieren door donateurs aan ons te binden en te behouden. Voor 
2017 beogen we het aantal vaste donateurs vast te houden om van daaruit in de toekomst weer te gaan 
stijgen. Om dit te bereiken houden we het begrote niveau aan fondsenwervende kosten voor 2017 wederom 
op een voldoende niveau. Daarnaaast beogen we in 2017 zo’n 3,7 miljoen euro aan onze doelstelling te 
besteden ongeveer gelijk aan de realisatie van dit jaar. 

KENGETALLEN

Het CBF en Goede Doelen Nederland hebben richtlijnen opgesteld voor op te nemen kengetallen. 
Onderstaande kengetallen volgen deze richtlijnen.

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

1 % besteed aan doelstellingen I 70,7% 69,6% 67,2% 67,6%
2 % besteed aan doelstellingen II 72,6% 69,6% 66,9% 67,6%
3 % eigen fondsenwerving 18,1% 22,3% 25,5% 25,2%
4 % beheer en administratie 2% 6% 4,5% 4,0% 4,3% 4,4%

Norm

25%

geen
geen
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De berekening is als volgt:
1. Het percentage besteed aan doelstellingen I wordt verkregen door het totaal van de bestedingen aan de 

doelstellingen te delen door het totaal van de baten.
2. Het percentage besteed aan doelstellingen II wordt verkregen door het totaal van de bestedingen aan 

de doelstellingen te delen door het totaal van de lasten.
3. Het percentage eigen fondsenwerving wordt verkregen door het totaal van de kosten van eigen 

fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving.
4. Het percentage beheer en administratie wordt verkregen door het totaal van de bestedingen aan beheer 

en administratie te delen door het totaal van de lasten.

Het percentage dat World Animal Protection in 2016 heeft besteed aan onze doelstellingen is gedaald 
ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is een direct gevolg van de lagere inkomsten bij gelijkblijvende 
investering in fondsenwerving.

Het percentage eigen fondsenwerving komt in 2016 als gevolg van tegenvallende inkomsten net boven 
onze eigen norm van 25% en is hoger dan het percentage in 2015. Al jaren proberen wij met optimale 
investeringen in fondsenwerving zoveel mogelijk geld vrij te maken voor de dieren. Hierbij houden wij rekening 
met een norm van 25% die gelijk is aan de norm zoals gesteld in de richtlijnen van de Erkenningsregeling 
Goede Doelen Nederland Ook voor 2017 begroten we weer een kwart van onze inkomsten te besteden 
aan investeringen in fondsenwerving.

Verder is het percentage beheer en administratie in 2016 licht toegenomen ten opzichte van 2015, maar 
het blijft binnen de gestelde norm van 2 tot 6%. In dit percentage wordt ook de bijdrage aan international 
organisational support meegenomen. Dit is ongeveer een kwart van de kosten. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN 
ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, zoals gepubliceerd onder 
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarbij is de meest recente ‘Richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen’ gevolgd. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Die referenties 
verwijzen naar de toelichting.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; dat is het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.

Verbonden partijen
De onderdelen van World Animal Protection zijn met elkaar verbonden door samenwerkingsovereenkomsten 
en een raamwerk van afspraken. In dit kader wordt World Animal Protection International beschouwt als 
verbonden partij. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit eigen fondswerving, inclusief rentebaten en 
soortgelijke opbrengsten en de kosten van fondswerving na aftrek van de bestedingen ten behoeve van de 
doelstellingen en de kosten van beheer en administratie. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben.

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

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondswerving verstaan we de opbrengst van legaten, opbrengsten uit acties, ontvangen 
donatiegelden en al het andere dat we uit vrijgevigheid ontvangen.

Nalatenschappen, legaten en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van een bate uit nalatenschappen, legaten en toegezegde 
schenkingen kunnen betrouwbaar worden vastgesteld als op de laatste kalenderdag van het boekjaar een 
betrouwbare schatting van de geldelijke ontvangst kan worden gemaakt. 

Kostentoerekening
De richtlijn voor de jaarverslaggeving, Richtlijn 650, bepaalt dat de kosten van de eigen organisatie 
gespecificeerd en verdeeld moeten worden naar bestemming. 

World Animal Protection wijst de directe en indirecte kosten toe aan de hoofdgroepen Internationale 
en Nationale programma’s, Voorlichting, Communicatie en mobilisatie, aan de Werving van baten of 
aan de post Beheer en administratie. Op basis van het aantal werkplekken dat in gebruik is, worden de 
indirecte kosten toegerekend aan de hoofdgroepen van de staat van baten en Lasten. Voor 2016 waren 
deze percentages als volgt: Internationale programma’s 0%, Nationale programma’s 15%, Voorlichting, 
Communicatie en mobilisatie 15%, Kosten werving baten 50% en Beheer en administratie 20%.

Conform bijlage 3 van de Richtlijn 650 zijn onze kosten gegroepeerd in verschillende kostencategorieën: 
subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen en verwervingen, uitbesteed werk, publiciteit en communicatie, 
personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten en afschrijving en rente. 

Periodiek betaalbare personeelsbeloningen 
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de staat van baten en lasten.

Pensioenen
Stichting World Animal Protection Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra ze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa als dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat ze actief beschikbaar zijn voor het beoogde gebruik 
afgeschreven over de geschatte economische levensduur/ verwachte toekomstige gebruiksduur. Per 2015 
hanteren wij hierbij vier categorieën voor de afschrijvingstermijnen: 

Categorie Omschrijving Afschrijvingstermijn
1. Bedrijf & kantoorpanden 30 jaar
2. Nagelvaste investering in pand en duurzame inventaris 10 jaar
3. Bureaustoelen en duurzame ICT-middelen 5 jaar
4. Smartphones, tablets en laptops 3 jaar
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BALANS

31 december 31 december
2015 2016

Vaste activa
A Activa benodigd voor de bedrijfsvoering 44.715            57.391            

Vlottende activa
B Vorderingen en overlopende activa 108.866 195.499
C Liquide middelen 1.694.846 1.524.378

Totaal activa 1.848.426      1.777.268      

  AC TIVA

31 december 31 december
2015 2016

D Reserves en fondsen
D1 Continuïteitsreserve 1.334.000       1.356.872       
D2 Overige reserves 52.367            0                      

Voorzieningen
E Voorzieningen 140.000          11.260            

Kortlopende schulden
F Crediteuren 101.706          223.635          
G Overlopende passiva en overige schulden 220.352          185.501          

Totaal passiva 1.848.426      1.777.268      

  PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
 

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A1 Baten eigen fondsenwerving 6.045.444 6.211.000 5.618.227 5.502.069
A2 Baten uit acties derden 6.139 0 218 0
A3 Rentebaten 6.367 4.000 3.324 2.000

Som der Baten 6.057.950          6.215.000          5.621.769          5.504.069          

B1 Internationale programma's 2.839.352 2.741.724 2.168.265 1.783.721
B2 Nationale programma's 491.754 536.198 544.581 693.137
B3 Voorlichting & Bewustwording 952.526 1.048.147 1.065.569 1.242.015
B Besteed aan doelstelling 4.283.632          4.326.069          3.778.415          3.718.872          
C1 Kosten eigen fondsenwerving 1.091.900 1.386.604 1.434.043 1.385.954
C2 Kosten fondsenwerving buitenland 260.906 251.944 195.697 155.304
C Kosten werving baten 1.352.806          1.638.548          1.629.740          1.541.258          
D Beheer en administratie 264.428             250.707             243.110             243.939             

Som der Lasten 5.900.866          6.215.323          5.651.265          5.504.069          

Saldo van Baten en Lasten 157.083              -323                     -29.496               0                          

Bestemming Saldo Baten en Lasten
Toevoegingen/ onttrekkingen aan:

Continuïteitsreserve 104.716 -323 22.872
Overige reserves 52.367 -52.367

Totaal mutaties reserves en fondsen 157.083              -323                     -29.495               -                       
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TOELICHTINGEN OP DE BALANS
A VASTE ACTIVA

World Animal Protection Nederland heeft alleen materiële vaste activa en geen immateriële vaste activa. De 
materiële vaste activa worden volledig gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering. 

Boekwaarde Desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde
eind 2015 2016 2016 2016 eind 2016

A1 Investeringen kantoorpand 9.517               -                   -              8.050          1.467           
A2 Inventaris en computerhard-en software 35.198             660 42.032       20.647        55.923         

Totaal vaste activa 44.715            660                  42.032      28.696       57.391        

omschrijving

World Animal Protection Nederland heeft in 2016 geïnvesteerd in een nieuwe server en nieuwe laptops. De 
oude server en laptops zijn buiten gebruik gesteld (desinvestering). 

Aanschaf Cumulatieve Aanschaf Cumulatieve 
waarde afschrijvingen waarde afschrijvingen

A1 Investeringen kantoorpand 72.211         70.744         72.211         62.695         
A2 Inventaris en computerhard-en software 117.333       61.408         164.158       128.958       

Totaal vaste activa 189.544       132.152       236.369       191.653       

omschrijving
eind 2015eind 2016

World Animal Protection Nederland schrijft activa af tot een restwaarde van nul conform een opgesteld af-
schrijvingsschema. Hoewel enkele activa waren afgeschreven, hebben we besloten deze niet te vervangen. 
Daardoor werd de economische levensduur verlengd, wat leidde tot lagere kosten.

B VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

31 december 31 december
2015 2016

B1 Pensioenpremies 2.315               4.223               
B2 Overige vooruitbetaalde kosten 579                  12.873             
B3 Waarborgsommen 24.640             24.640             
B4 Te ontvangen nalatenschappen 80.000             122.910          
B5 Te ontvangen rente 1.332               873                  
B6 Overige vorderingen -                   29.980             

Totaal vorderingen en overlopende activa 108.866           195.499           

omschrijving

B1 Pensioenpremies 
Op 31 december 2016 bleek dat World Animal Protection Nederland € 4.223 meer aan pensioenpremies 
betaald had dan nodig. Deze premies worden in 2017 verrekend. 
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B2 Overige vooruitbetaalde kosten  
In 2016 zijn er facturen ontvangen die betrekking hebben op dienstverlening in 2017. Deze kosten zullen in 
2017 ten laste van het resultaat worden gebracht. 

B3 Waarborgsommen  
We hebben eind 2016 één waarborgsom. Deze waarborgsom is in 2010 overgemaakt aan de verhuurder 
van het kantoorpand aan Louis Couperusplein nummer 2 te Den Haag en is sindsdien onveranderd gebleven.

B4 Te ontvangen nalatenschappen  
In december 2016 maakte een notaris de omvang van een aanzienlijke nalatenschap bekend aan World 
Animal Protection Nederland. Volgens de waarderingsgrondslagen dient deze nalatenschap zodoende toe-
gekend te worden aan boekjaar 2016. De nalatenschap werd echter pas in 2017 ontvangen. Daarom is het 
per 31 december 2016 geboekt als te ontvangen nalatenschap.

B5 Te ontvangen rente  
De rente over de spaartegoeden van World Animal Protection Nederland in de periode oktober tot en met 
december 2016 werd pas ontvangen in januari 2017. Volgens de waarderingsgrondslagen heeft deze rente 
betrekking op boekjaar 2016 en dient deze ook zodanig geboekt te worden. Per 31 december 2016 staat 
de rente zodoende geboekt alsnog te ontvangen rente. 

B6 Vorderingen International  
World Animal Protection Nederland heeft in 2016 werkzaamheden uitgevoerd voor de Europese en Internati-
onale kantoren en hiervoor heeft het Nederlandse kantoor kosten doorgerekend. Deze worden gedurende het 
jaar op de balans bijgehouden en aan het einde van het boekjaar verrekend met de internationale afdracht. 
Per 31 december 2016 is alles verrekend en zijn er geen vorderingen op het Internationale kantoor.

 
B7 Overige vorderingen  
In het 4e kwartaal 2016 zijn diverse DRTV acties uitgevoerd. De SMS opbrengsten hiervan zullen in het 1e 
kwartaal van 2017 worden ontvangen. De opbrengsten zijn ten gunste van het resultaat van 2016 geboekt. 

C LIQUIDE MIDDELEN

De richtlijn van Goede Doelen Nederland geeft een handreiking over de wijze waarop goede doelen om 
dienen te gaan met de liquide middelen die worden aangehouden als reserve. World Animal Protection heeft 
ervoor gekozen om de liquide middelen niet af te storten in beleggingsvormen, maar aan te houden op direct 
opeisbare bankrekeningen en voldoet derhalve aan de richtlijn van Goede Doelen Nederland.

31 december 31 december
2015 2016

C1 Rekening courant bij ING 330.316          361.326          
C2 Rekening courant bij Triodos 208.097           5.802               
C3 Rekening courant bij Paypal 6.379               7.113               
C4 Spaarrekening bij ING -                    -                    
C5 Spaarrekening bij Triodos 1.150.000        1.150.066        
C6 Kas 54 71

Totaal liquide middelen 1.694.846       1.524.378       

omschrijving
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In 2016 heeft World Animal Protection Nederland de ING bankrekeningen gebruikt voor bijna alle financiële 
transacties. Het spaartegoed staat op een Triodos spaarrekening omdat dit een diervriendelijkere bank is. De 
wens is om ook de overige banktransacties over te hevelen naar Triodos maar dit is in verband met werkdruk 
binnen de organisatie nog niet gerealiseerd.

D RESERVES EN FONDSEN
Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen acht het bestuur 
het wenselijk om een deel van het vrij besteedbare vermogen te bestemmen als continuïteitsreserve. Voor de 
bepaling van de maximale hoogte van de continuïteitsreserve richt de stichting zich naar de richtlijn van Goe-
de Doelen Nederland. De richtlijn staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkor-
ganisatie.

Eindstand Onttrekkingen Toevoegingen Eindstand
eind 2015 2016 2016 2016

D1 Continuïteitsreserve 1.334.000      22.872            1.356.872      
D2 Overige reserves 52.367            52.367            0                     

Totaal reserves en fondsen 1.386.367      52.367           22.872           1.356.872      

omschrijving

De gewenste hoogte van onze continuïteitsreserve wordt bepaald door het berekenen van de vaste kosten 
van de organisatie in het verslagjaar. Opgeteld kwamen deze kosten– voor beheer en administratie, perso-
neel (exclusief incidentele vergoedingen) en database – in 2016 uit op € 1.376.000. Als gevolg van het 
negatieve resultaat hebben we eind 2016 net niet voldoende middelen om onze continuïteitsreserve aan te 
vullen tot het gewenste niveau. Eind 2016 bedroeg de continuïteitsreserve 99% van de gewenste hoogte; een 
minimaal verschil met de gewenste hoogte. 

De kosten van de werkorganisatie van 2016 zijn circa € 2.603.000 (2015: € 2.293.000).  Met onze conti-
nuïteitsreserve eind 2016 blijven wij met 0,53 keer de kosten van de werkorganisatie ruim binnen de norm van 
de Goede Doelen Nederland (2015: 0,58 keer). 

E VOORZIENINGEN

31 december 31 december
2015 2016

E Voorzieningen 140.000         11.260           

Totaal voorzieningen 140.000         11.260           

omschrijving

In 2015 werd bij World Animal Protection Nederland bekend dat zich in 2016 mogelijk significante kosten 
als gevolg van belasting naheffing (btw) zouden voordoen. Inmiddels is bekend dat hiervoor niet € 140.000 
nodig was, maar € 11.260. Deze naheffing, die in 2017 zal binnenkomen, is in de balans voorzien. Dit is 
verrekend met World Animal Protection International en heeft geen effect gehad op het resultaat. 
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F CREDITEUREN
31 december 31 december

2015 2016

F Crediteuren 101.706         223.635         

Totaal crediteuren 101.706         223.635         

omschrijving

Eind 2016 had World Animal Protection Nederland voor € 223.635 aan facturen ontvangen waarvan de 
kosten betrekking hadden op 2016, maar de betaling pas in 2017 plaatsvond. Deze facturen nemen wij op 
als crediteuren. De stand eind 2016 is hoger dan die van eind 2015, omdat er in december 2016 veel werk 
is gedaan voor lopende campagnes die pas in 2017 werden betaald. 

G OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN
31 december 31 december

2015 2016

G1 Nog te betalen belasting 35.634           -                  
G2 Nog te betalen International 34.206           -                  
G3 Reservering vakantiegeld en -dagen 51.726           57.468           
G4 Overige nog te betalen kosten 98.788           128.034         

Totaal overlopende passiva en overige schulden 220.353         185.502         

omschrijving

G1 Nog te betalen belasting 
Per 31 december 2016 had World Animal Protection Nederland geen verplichtingen aan de belastingdienst 
openstaan. 

G2 Nog te betalen International 
Per 31 december 2016 zijn de schulden aan het Internationale kantoor verrekend met de afdracht aan het 
Internationale kantoor. 
 
G3 Reservering vakantiegeld en –dagen 
Op deze post is het saldo van de reservering van zowel het vakantiegeld als de vakantiedagen van mede-
werkers van World Animal Protection Nederland opgenomen. Omdat niet alle medewerkers hun opgebouw-
de vakantierechten in het jaar van opbouw opnemen, blijft er aan het eind van het jaar een saldo staan. Ten 
opzichte van 2015 is dit saldo eind 2016 iets hoger. 
 
G4 Overige nog te betalen kosten 
Ten opzichte van 2015 heeft World Animal Protection Nederland in 2016 meer overige nog te betalen kos-
ten op de balans staan. Dit is te verklaren door het feit dat er eind 2016, naast veel lopende activiteiten, ook 
veel voorbereidende werkzaamheden waren waarvan de kosten betrekking hadden op 2017.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
De stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte in het pand Louis Cou-
perusplein 2 te Den Haag voor circa € 77.000,- per jaar. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2017. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

A1 BATEN EIGEN FONDSENWERVING

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A11 Doorlopende donaties 4.877.199 5.002.177 4.519.795   4.492.642    
A12 Incidentele giften 585.453    708.823    536.274      509.427       
A13 Nalatenschappen 582.793    500.000    562.158      500.000       

A1 Baten eigen fondsenwerving 6.045.444 6.211.000 5.618.227 5.502.069

De baten uit de eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is de té 
optimistische begroting van inkomsten waarbij wij bij het opstellen van de begroting met een stevigere basis 
in vaste donateurs verwachtten af te sluiten dan we werkelijk deden. Ook heeft de door ons geïnitieerde Die-
renloterij niet de inkomsten gegeneerd die we beoogden. De inkomsten uit nalatenschappen liggen in lijn met 
vorig jaar, waarbij we noteren dat deze inkomsten moeilijk in te schatten zijn. Daarom begroten we ze behou-
dend. 

A2 BATEN ACTIES DERDEN EN A3 RENTE BATEN 

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A21 Baten uit acties derden 6.139      -           218       -            
A31 Rentebaten 6.367      4.000      3.324    2.000        

12.505 4.000 3.542 2.000

De baten uit acties van derden zijn inzamelingen door bedrijven en andere instellingen, maar ook door parti-
culieren. Deze zijn lager dan in 2015. Vanwege het onvoorspelbare karakter van deze opbrengsten worden 
de baten uit acties derden op nul begroot.  
 
Verder zijn de gerealiseerde rentebaten in 2016 lager dan begroot voor het jaar en lager dan 2015 als ge-
volg van een lager gemiddeld spaarsaldo en een lagere spaarrente.



B1 INTERNATIONALE PROGRAMMA’S

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

B11 Dieren in rampsituaties 228.054     220.211     174.251     201.284     
B12 Dieren in de veehouderij 617.819     596.492     543.468     431.292     
B13 Dieren in gemeenschappen 249.105     240.656     -              -              
B14 Dieren in het wild 624.836     603.424     439.892     349.095     
B15 Wereldwijd lobbywerk voor dieren 1.119.538  1.080.942  1.010.655  802.049     

B1 Internationale programma's 2.839.352 2.741.724  2.168.265  1.783.721  

De afdrachten die World Animal Protection Nederland doet aan International worden conform de richtlijnen 
geclassificeerd als kosten. Sinds 2015 verantwoorden wij die in drie categorieën: besteed aan doelstelling; 
kosten werving baten; en beheer en administratie. 

Deze verdeling maken wij op basis van afspraken met ons Internationale hoofdkantoor. Omdat we vooraf-
gaand aan een begrotingsjaar geen afspraken maken met International over de besteding van onze afdrach-
ten worden deze kosten conform de toerekening van het vorige jaar verdeeld over vijf hoofdgroepen. 

Met onze bijdrage aan het internationale programmawerk hebben wij in 2016 verschillende projecten be-
kostigd in vier van de vijf hoofdgroepen. Ons internationale campagnewerk voor dieren in gemeenschappen 
werd in 2016 bekostigd door de kantoren in Zweden en Denemarken, waardoor onze bijdrage hieraan niet 
werd besteed. 

B2 NATIONALE PROGRAMMA’S

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

B21 Dieren in rampsituaties 20.198      24.202      16.245      19.132      
B22 Dieren in de veehouderij 116.306    132.825    110.504    109.250    
B23 Dieren in gemeenschappen 44.125      48.404      43.343      146.931    
B24 Dieren in het wild 159.383    210.842    245.730    268.636    
B25 Wereldwijd lobbywerk voor dieren 151.741    119.925    128.759    149.189    

B2 N ationale programma's 491.754 536.198 544.581 693.137

Net als in 2015 besteedden wij het grootste deel van onze bestedingen van nationale programma’s aan 
dieren in het wild, waar we met onze campagne ‘Stap van de Olifant af’ en ons werk voor dolfijnen in gevan-
genschap belangrijk werk verrichtten. In 2016 zetten wij verder een belangrijk deel van onze middelen in om 
koeien in eigen land aan een beter lever te helpen via onze veeteeltcampagne. Belangrijkste andere post is 
het werk dat wij op de achtergrond doen voor het behalen van onze doelen: lobby en beleidsbeïnvloeding. 
En uiteraard niet alleen in Nederland. Onze programmamedewerkers doen ook internationaal werk, waarvan 
wij de kosten hier opnemen. 

B3 VOORLICHTING EN BEWUSTWORDING
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2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

B31 Bewustwording 430.536   545.169   537.215   782.163   
B32 Voorlichting 434.266   429.553   438.926   398.159   
B33 Mobilisatie 87.723     73.425     89.427     61.693     

B3 Voorlichting en Bewustwording 952.526 1.048.147 1.065.569 1.242.015

De bestedingen aan voorlichting en bewustwording waren in 2016 wederom hoger dan voorgaand jaar en 
hoger dan begroot. We hebben deze gelden besteed aan het informeren van onze brede achterban, waarbij 
we, via onze socialmediakanalen als YouTube, Facebook en Twitter, maar ook via onze eigen (e-mail) nieuws-
brief, meer dan 150.000 mensen op de hoogte stelden over onze campagnes en misstanden in dierenwelzijn 
wereldwijd. Onder de kosten voor mobilisatie vallen de kosten die we hebben gemaakt om mensen te active-
ren en online in actie te laten komen voor dieren. 

C1 KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

C11 Werving nieuwe donateurs 440.969     626.446     708.639     517.944     
C12 Behoud en upgrade bestaande donateurs 541.172     661.956     592.414     588.251     
C13 Nalatenschappen 85.976       90.451       113.246     133.009     
C14 Innovatie fondsenwervingsmethoden 23.783       7.750         10.960       146.750     
C15 Overige kosten fondsenwerving -              -              8.784         -              

C 1 Kosten eigen fondsenwerving 1.091.900 1.386.604 1.434.043 1.385.954

De gerealiseerde kosten voor eigen fondsenwerving laten, in lijn met de begroting, in 2016 een flinke stijging 
zien ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel het werven van nieuwe donateurs als het verstevigen van onze 
basis door een upgrade- en behoudprogramma van bestaande donateurs waren de twee pijlers in de uitvoe-
ring van ons fondsenwervingsbeleid in 2016. Met de inzet van onze middelen voor DRTV (reclamecampagne 
op televisie) en succesvolle telemarketing hebben wij in 2016 duizenden nieuwe mensen aan ons weten te 
binden en besteedden wij aan de post ‘werving nieuwe donateurs’ ruim 200.000 euro meer dan het voor-
gaand jaar. Voor 2017 hebben wij plannen voor vier geïntegreerde campagneprojecten waarbij we een 
evenwicht vinden tussen programmatische doelen en fondsenwerving. Naast deze plannen hebben we voor 
2017 een ruim budget voor innovatieve programma’s, zoals de Dierenloterij die we in 2016 opzetten. In 
2016 zijn deze posten direct begroot onder de posten C11 t/m C13. Het totale budget voor Fondsenwer-
ving is in 2017 vergelijkbaar met het jaar daarvoor.

C2 KOSTEN FONDSENWERVING BUITENLAND

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

C2 Kosten fondsenwerving buitenland 260.906 251.944 195.697 155.304

Onder de kosten fondsenwerving buitenland verantwoorden we dat deel van onze afdracht aan de internati-
onale kantoren dat besteed wordt aan fondsenwervingsactiviteiten. Hiermee steunen wij kantoren elders in de 
wereld die een fondsenwervende potentie hebben, maar zelf nog onvoldoende middelen hebben deze in-
vestering te maken. In 2016 werd 8,0 % van onze internationale afdracht hieraan besteedt. Dit is vrijwel gelijk 
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aan het percentage in 2015 (8,2%).

Deze internationale fondsenwervingskosten rekenen we niet mee in de berekening van het percentage Kosten 
Eigen Fondsenwerving (zie paragraaf Samenvattend financieel beeld) omdat ze niet gemaakt worden ten 
behoeve van onze inkomsten, maar ten behoeve van inkomsten elders in de wereld. 

 
D BEHEER EN ADMINISTRATIE
De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (nu Goeden Doelen Nederland) heeft een aanbeveling 
gedaan voor de kostentoerekening van kosten voor Beheer en Administratie. Deze aanbeveling volgen wij. 
Naast de toerekeningssystematiek doet Goede Doelen Nederland ook een aanbeveling voor de presentatie 
van deze kosten in de jaarrekening. Onderstaande tabel volgt deze aanbeveling.

2015 2016 2016 2017
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

D11 Raad van Toezicht 7.183 7.000 7.290 8.000
D12 Bestuur/ directie 60.094 45.938 56.741 58.103
D13 Financiën 80.324 80.219 69.454 72.543
D14 ICT 22.460 23.665 21.305 20.375
D15 Huisvesting & facilitair 29.946 31.554 28.407 27.167
D16 Personeelszaken 44.920 47.330 42.610 40.751
D17 Accountantskosten 19.502 15.000 17.303 17.000

D Beheer en administratie 264.428 250.707 243.110 243.939

De bestedingen aan Beheer en administratie zijn al jaren op een voldoende niveau. Uiteraard richten we onze 
processen zo efficiënt mogelijk in en begroten we die zo scherp mogelijk zonder afbreuk te doen aan de facilite-
rende, ondersteunende en toezichthoudende taken die hier belegd zijn. De kosten voor Beheer en administratie 
zijn in lijn met vorig jaar en de begroting. De kosten van financiën zijn hoofdzakelijk lager dan begroot als ge-
volg van lagere bankkosten. In de 2016 begroting is geen budget opgenomen voor ondersteunende activiteiten 
die wel gepland stonden en zijn uitgevoerd. Als gevolg daarvan zijn de kosten hoger dan begroot. Het deel 
van de internationale afdracht dat wordt ingezet voor organisatorische ondersteuning wordt conform dezelfde 
verdeelsleutel hier onder Beheer en Administratie opgenomen.

SPECIFICATIE VAN DE PERSONEELSKOSTEN
In de Staat van Baten en Lasten verdelen we de personeelskosten over de verschillende onderdelen volgens 
een verdeelsleutel. In onderstaand overzicht specificeren we deze lasten:

2015 2016
Omschrijving Realisatie Realisatie

Lonen en salarissen 763.205 843.983
Sociale lasten 115.753 129.761
Pensioenlasten 87.253 65.570
Tegemoetkomingen salarissen -28.115 -25.613
Extern personeel 42.242 56.414
Reis en verblijfkosten 26.527 27.385
Opleidingskosten 11.361 16.011
Doorbelaste personeelskosten 0 0
Overige personeelskosten 17.732 29.213

Personeelskosten 1.035.957 1.142.725
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De directe personeelskosten (salaris, sociale lasten en pensioenen) zijn ongeveer 70.000 euro hoger dan 
vorig jaar. Dit is het resultaat van de inflatiecorrectie van de salarissen met 1,4% en de hogere periodieken van 
het personeel. Daarnaast steeg onze gemiddelde bezetting naar 14,7 fte waar dit in 2015 14,0 fte was. In 
2016 huurden we extern personeel in: ten eerste ter overbrugging van vacatureruimte bij fondsenwerving en 
ten tweede voor het inzetten van database expertise. Dat ging zowel om ziektevervanging als extra expertise. 
Door vertraging in verwerking van mutaties bij de pensioenverzekeringen zijn pensioenlasten uit 2014 pas in 
2015 verrekend. Hierdoor zijn de pensioenlasten 2016 bij hogere salariskosten lager dan in 2015. Het ver-
schil in de overige personeelskosten wordt verklaard door de reservering die we jaarlijks maken voor nog op 
te nemen vakantiedagen. 

Als gevolg van de herstructurering begroten wij voor komend jaar salarislasten voor 17,7 fte voor  
€ 1.205.000. 
Bezoldiging directeur

Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving heeft een cijfer- en tekst format vastgesteld voor de wijze waarop 
het directiesalaris dient te worden verantwoord in het jaarverslag. Conform dit advies nemen in de jaarreke-
ning de verantwoording van directiesalaris als hieronder op. 

N aam P.J.M . de Smit
Functie Directeur

Dienstverband
Aard Vast
Uren 33,75
Percentage 90%
Periode 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Brutoloon 76.368          
Vakantiegeld 6.641             
Eindejaarsuitkering -                 
Variabel jaarinkomen -                 
Totaal jaarinkomen 83.008          

SV - lasten (werkgeversdeel) 9.608             
Belastbare vergoedingen/ bijtellingen -                 
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 7.647             
Overige beloningen op termijn -                 
Uitkeringen beëindigen dienstverband -                 

Totaal bezoldiging 2016 100.264        

Totaal bezoldiging 2015 98.092          

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt World Animal Protection 
Nederland de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en 
de Code Wijffels (zie www.goededoelennederland.nl).

Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sv- en pensioenpremies, belaste vergoedingen en een uitkering 
bij beëindiging van het dienstverband deel uit van de bezoldiging. 

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum volgens de Goede Doelen Nederland Belonings-
regeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we 
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naar hoofdstuk 3 Organisatie van het jaarverslag.

In 2016 waren er geen bijzondere omstandigheden en zijn de personeelskosten voor de directeur conform 
afspraak en begroting opgenomen. Ten opzichte van 2015 steeg het salaris van de directeur met 1,4% als 
gevolg van een inflatiecorrectie. De pensioenkosten zijn in 2016 hoger dan voorgaand jaar omdat er voor 
het hele jaar nabestaandenpensioen is opgebouwd. In 2015 was dit in verband met een wijziging in de pri-
vésituatie van de directeur niet het geval.

Aan de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
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KOSTENVERDEELSTAAT CONFORM BIJLAGE 3 VAN RJ650 

De richtlijn RJ650 schrijft een model voor dat inzicht moet geven hoe de kosten van de verschillende onderde-
len uit de Staat van Baten en Lasten (Besteed aan doelstelling, Werving baten en Beheer en Administratie) zijn 
opgebouwd. Onderstaand overzicht van de kostenverdeelstaat correspondeert met dit model. 

Beheer en 2016 2015

Omschrijving
Internationale 
Programma's

Nationale 
Programma's

Communicatie 
en voorlichting

Kosten Eigen 
fondsenwerving

Kosten 
fondsenwerving 

buitenland

 administratie
Realisatie Realisatie

1 Subsidies en bijdragen 0 24.482 288 5.232 0 576 30.578 28.198
2 Afdrachten 2.168.265 0 0 0 195.697 73.112 2.437.075 3.189.566
3 Aankopen en verwervingen 0 381 234 871 0 304 1.790 884
4 Uitbesteed werk 0 60.624 576.157 796.412 0 29.586 1.462.780 1.070.146
5 Publiciteit en communicatie 0 73.590 107.708 179.814 0 383 361.495 341.634
6 Personeelskosten 0 351.619 354.354 356.763 0 79.989 1.142.725 1.035.957
7 Huisvestingskosten 0 8.782 8.782 29.274 0 11.710 58.548 55.215
8 Kantoor en algemene kosten 0 20.698 13.642 50.999 0 41.579 126.918 154.933
9 Afschrijving en rente 0 4.403 4.403 14.678 0 5.871 29.356 24.334

Totale lasten 2.168.265    544.581      1.065.569     1.434.043        195.697               243.110         5.651.265 5.900.866 

Besteed aan doelstellingen W erving baten

In 2016 genereerden we voor ruim 5,6 miljoen euro aan inkomsten. Al onze lasten, waaronder de afdrachten 
aan de internationale organisatie, verantwoorden we als kosten in onze staat van baten en lasten. In 2016 
waren onze kosten ongeveer 0,3 miljoen euro lager dan in 2015. Dit verschil wordt verklaard door 0,4 mil-
joen euro hogere kosten voor uitbesteed werk, hoofzakelijk telemarketingbureaus, en een lagere afdracht aan 
onze internationale organisatie van zo’n 750.000 euro.
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KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het afgelopen jaar beschikbaar zijn gekomen 
in combinatie met het gebruik van geldmiddelen. Het overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ter 
vergelijking nemen we ook het kasstroomoverzicht van 2015 op. 

De indirecte methode van een kasstroomoverzicht toont de feitelijke geldstromen door het resultaat te corrige-
ren voor posten die geen daadwerkelijke geldstroom met zich meebrengen. Na mutaties in verschillende pos-
ten bedroeg de negatieve kasstroom uit operationele activiteiten in 2015 bijna 129.000 euro vergelijkbaar 
met vorig jaar.

 

2015 2016
Omschrijving Realisatie Realisatie

Resultaat 157.083 -29.496

Afschrijvingen materiële vaste activa 22.829 28.696
Mutatie in vorderingen 194.947 -86.633
Mutatie in kortlopende schulden -673.554 87.077
Mutatie in voorzieningen 140.000 -128.740
Kasstroom uit operationele activiteiten (A) -158.694 -129.096

Investeringen in materiële vaste activa -17.567 -41.372
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) -17.567 -41.372

Mutaties in langlopende deposito's 0 0
Mutaties in effecten 0 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C ) 0 0

M utaties Liquide middelen (A + B + C ) -176.262 -170.468

Saldo liquide middelen per 1 januari 1.871.107 1.694.846
Saldo liquide middelen per 31 december 1.694.846 1.524.378
M utaties Liquide middelen -176.262 -170.468

De kasstroom uit operationele activiteiten verklaart samen met de kasstroom uit investeringsacitiviteiten en de 
kasstroom uit financieringsactiviteiten de mutaties in liquide middelen. Aangezien World Animal Protection Ne-
derland enkel investeert in materiële vaste activa en geen financieringsacitiviteiten uitvoert, komen de negatie-
ve mutaties in liquide middelen uit op € 170 000.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voorgedaan.










	_GoBack

