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Aan de aandeelhouders en bestuur van
Stichting World of Birds Foundation
Warmoestraat 11
7887 TP ERICA
NEDERLAND

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting World of Birds Foundation te Erica is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2OL7 en de winst-en-
verliesrekening over 20L7 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ 650 voor Fondsenwervende instellingen onder toepassing van RJk C2. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting World of Birds
Foundation.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.

Amersfoort, 28 juni 2018

Auren Accounting Products Amersfoort B.V.

A.M. van Renselaar AA
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Stichting World of Birds Foundation
gevestigd te Erica

2 ALGEMEEN

2.L Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- de heer M.H.G. van der Plas (voorzitter)
- mevrouw A.F. Gaal - Visser (secretaris)
- de heer R.M. van Schaik (penningmeester)
- mevrouw B.L.H. Talsma - van der Plas (algemeen bestuurslid)

2.2 Oprichting stichting
De stichting is opgericht d.d. 5 februari 1996 onder de naam Stichting Papegaaienhulp. Op 6 februari 2Ot6
heeft middels een wijziging van de statuten een naamswijziging plaatsgevonden naar Stichting World of
Birds Foundation. Dit was noodzakelijk om tegemoet te komen aan het groeiende internationale karakter
van de stichting.

2.3 ANBI

De stichting is door de Belastingdienst bij beschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
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Stichting World of Birds Foundation
gevestigd te Erica

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-t2-2077 3L-t2-2076

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal
Voorzieningen

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:
Materiële vaste activa

Werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

€

268.335
0

€

287.t85
20.000

268.335

t72.\98

307.185

t60.729

96.737 t46.456

2.650
36.645
91.880

2.500
44.692

L45.628

131.175

35.038

t92.820

46.364

96.t37 146.456
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Stichting World of Birds Foundation
gevestigd te Erica
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BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Algemeen

Het bestuur van Stichting World of Birds Foundation:

- Michel Hendrik Gerrit van der Plas, Voorzitter
- Aukje Francisca Visser, Secretaris
- Rudolf Martinus van Schaik, Penningmeester
- Bonny Linda Helene Talsma- van der Plas, algemeen bestuurslid

De stichting is opgericht 5 februari 1996 onder de naam Stichting Papegaaienhulp.
Statutaire naam; Stichting World of Birds Foundation
Statutaire zetel: gemeente Emmen
Bezoekadres: Warmoesweg 11, 7887 TP Erica
Telefoonnummer: 06 28910697
Internetadres : www.worldofbirds. nl
E-mailadres: info@worldofbirds. nl
Datum akte van oprichting: 05-02-1996
Datum akte laatste statutenwijziging: 02-02-2016

De wijziging in de statuten is toegepast omdat de naam van de stichting veranderd werd in een naam met
een meer internationaal karakter.

Ontwikkelingen in 2O17

World of Birds Foundation heeft in2Ol7 een uitdagend jaar gehad. Door teruglopende inkomsten zijn er
minder investeringen gedaan en zijn meer gaan oriënteren op nieuwe bronnen van inkomsten. Lees hier
meer over onder het hoofd 'toekomst'.

Personeel

Dagelijks is een groep van ongeveer 10 personen actief. Twee medewerkers in backoffice en 8
dierverzorgers. De groep dierverzorgers bestaat uit een leidinggevende met vrijwilligers en stagiaires. De
stagiaires komen van diverse MBO opleidingen op dierengebied. Er helpen er bij de stichting steeds meer
mensen vanuit diverse stromingen om het werkritme weer te leren op pakken,
Ook dit jaar was er samenwerking met de Universiteit van Utrecht, faculteit diergeneeskunde. Wij hebben
de faciliteiten geboden voor een onderzoek naar het plukgedrag van Grijze roodstaart papegaaien
(Automutilatie). Aan dit onderzoek zal in 2018 vervolg gegeven worden. Tevens heeft World of Birds een
aantal HBO studenten een plek geboden voor zowel onderzoek- als afstudeerstages.

Soortbehoud

Er is met succes gekweekt met een aantal zeer bedreigde soorten. Onder andere de Johnstone lori is hier
een goed voorbeeld van. Ook hier zal World of Birds zich in 2018 voor blijven inzetten,

Voeding

Op het gebied van voeding doet World of Birds veel onderzoek om de juiste mix te vinden tussen zaden en
pelletvoeding. Hierbij is erveel uitwisseling tussen de dierverzorging en de voedingsdeskundige. World of
Birds verspreidt deze kennis door lezingen en voedingsadviezen te geven door het hele land in
samenwerking met vogelverenigingen en dierenspeciaalzaken,

6Samenstellingsverklaring afgegeven
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Opvang

Hoewel opvang geen hoofddoelstelling is maar een service die World of Birds verleent, is het aantal vogels
gegroeid naar ongeveer 1800. Uiteraard zorgt World of Birds ervoor dat deze vogels conform de
doelstelling zo goed mogelijk gehuisvest worden waarbij er ruimte is voor natuurlijk en soorteigen gedrag.

Donateurs

Mensen die hun vogel in de opvang brengen worden donateur en betalen een maandelijkse bijdrage in de
kosten. De groep donateurs groeit langzaam en het is van belang om deze groei in 2018 te handhaven en
vooral toe te laten nemen.

Toekomst

Belangrijk voor 2018 is dat World of Birds zich gaat oriënteren op nieuwe inkomstenbronnen, Een
onderdeel hiervan is het plan om een dierentuinvergunning aan te vragen. Zodat we openstelling voor
publiek op beperkte schaal toe kunnen staan. Ook is er een aanvraag gedaan voor de Europese Leader
subsidie. Met deze subsidie kan World of Birds een extra kas realiseren en een entree en educatieruimte
bouwen.
Er wordt daarnaast een aanvraag verzonden naar diverse fondsen om World of Birds te ondersteunen met
soortbehoud. Dit zodat World of Birds de zeldzaam geplaatste dieren kunnen blijven verzorgen en de kans
kunnen geven om te kweken zodat de kans groter is dat de soort blijft bestaan.
Een derde pijler voor extra inkomsten is de mogelijkheid te bieden aan de gemeente om mensen bij ons te
plaatsen in het kader van 'werk ontwikkelplekken'. Hierbij krijgen mensen de kans om werkritme en
structuur te leren.
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Stichting World of Birds Foundation
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december 2O17 31 december 2016

(1)

122.764
44.203

5.227

108.830
42.6t5

9.284

(2)
(3)
(4)

2.650
36.645
91.880

172.L98

13 1.175

2,500
44.692

745.628

t60.729

t92.420

353.549

Sa menstellingsverkla ri ng afgegeven
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31 december 2077 31 december 2016

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN 6)
Stand per 1 januari
Mutatie resultaat boekjaar

VOORZIENINGEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

TOTAAL PASSIVA

287.t85
( 18.8s0)

t4t.278
L45.907

(6)

(7)

9.02L

8.134

17.883

268.335

0

35.038

18.833

8.166

19.365

287.185

20.000

46.364

353.549
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Stichting World of Birds Foundation
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Baten

Baten

Som der baten

Lasten

Kosten besteed aan doelstellingen
Directe lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Kosten van beheer en administratie

Som der lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2OI7

Rea lisatie
2017

Realisatie
20L6

(8) 480.574

€

447.643

4A0.574 487.643

(e)

(10)
(11)
(12)
(13)

105.576

268.524
36.410
47.249
47.264

62.909

t66.634
36.597
40.924
34.355

393.447 278.5 10

(74)

499.023

40L

34L.419

377

_@ 745.907
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