
 
 

       0 

 

 

 

 

      

Jaarverslag 2018 

 

Stichting Wings of Change 

Schoolweg 4 

1619 AL Andijk 

www.wingsofchange.nl 



 
 

1 
 

Inhoudsopgave 

Voorwoord van de voorzitter ....................................................................................... 2 

Verslag van het bestuur  .............................................................................................. 3 

 Activiteiten ............................................................................................................... 3 

Toekomst  ...................................................................................................................... 7 

Activiteiten ............................................................................................................... 7 

Organisatie .................................................................................................................... 8 

Bestuur ...................................................................................................................... 8 

Werknemers ............................................................................................................. 8 

Vrijwilligers ................................................................................................................ 8 

Projecten ....................................................................................................................... 9 

 

 

 

  

 



 
 

2 
 

1. Voorwoord van de voorzitter 

We kunnen terugkijken naar een enorm druk jaar waarin veel werk is verzet.  

Naast het project Bouw van 10 volieres is in 2018 ook middels een grote verbouwing 

het project de Sociale Huiskamer afgerond. Er is een prachtige en gezellige Sociale 

Huiskamer gecreëerd en het terrein is rolstoeltoegankelijk gemaakt. Dit is mede tot 

stand gekomen door diverse fondsen en sponsoring van ondernemers en met de 

inzet van ons gehele team van medewerkers, deelnemers en vrijwilligers.  

Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet en het resultaat overtreft ruimschoots 

onze verwachtingen! Wat zijn we trots en dankbaar op een ieder die onze stichting 

een warm hart heeft toegedragen en nog steeds doet! 

De focus zal in 2019 nog meer komen te liggen op fondswerving, zichtbaarheid, 

optimalisatie, verbinding en samenwerken.  

Samen met elkaar voor elkaar!  
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2. Verslag van het bestuur 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur de lijn doorgezet op wat voorgaande jaren is 

ontwikkeld. 

2.1 Activiteiten 

 

• Project Sociale Huiskamer: Het project is afgerond en de deuren zijn in 2018 

geopend. Dit project is mede tot stand gekomen door de financiële bijdrage 

van een aantal fondsen. Te noemen: Oranje Fonds, Het Kansfonds, 

Coöperatiefonds Rabobank, Reeders Stichting, Stichting Welzijn Senioren, Dr. 

C.J. Vaillantfonds en het RCOAK.  

Tevens heeft de Westfriese Uitdaging Project XL ons in contact gebracht met 

vele ondernemers welke de stichting een warm hart hebben toegedragen, 

zodat het project kon worden gerealiseerd. We zijn daar enorm dankbaar 

voor. 

De opening is verricht door 2 wethouders van de gemeente Medemblik. 

Hierbij waren het bestuur en alle medewerkers, vrijwilligers, cliënten 

dagbesteding en diverse samenwerkende partijen welke betrekking hebben 

op de Huiskamer aanwezig. 

• Voortgang van de Huiskamer: Voor de start is er al hard gewerkt om contact 

te leggen met allerlei organisaties die te maken hebben met de doelgroepen 

die voor de Huiskamer in aanmerking komen. Ook hebben een aantal 

kranten een artikel geplaatst over de Sociale Huiskamer. 

Dit gaat allemaal goed, maar we ervaren aan het einde van 2018, dat de 

toestroom nog echt op gang moet komen. Wij en andere betrokken 

organisaties met wie wij samenwerken ervaren dat het signaleren van mensen 

die eenzaam thuis zitten nog niet echt makkelijk is. Daarnaast is dan de 

drempel om uit huis te gaan groot en dit lukt vaak alleen maar als er 

vrijwilligers of familieleden meegaan. We merken dat het mondjesmaat gaat 

en dat er nog een lange adem voor nodig is om de doelgroepen 

daadwerkelijk goed te bereiken. 

Beleidsmedewerkers van gemeente Medemblik vertelden aan onze stichting 

in juni 2018 een werkgroep op te richten tegen eenzaamheid. Dit is nog niet 

van de grond gekomen vanwege ziekte aldaar. 

Binnen de gemeente is het een speerpunt op de agenda geworden om 

eenzaamheid binnen de regio tegen te gaan. Met elkaar blijven we ervoor 

gaan. 

• Project Bouw 10 nieuwe volières: Dit project is afgerond en de volières zijn in 

het voorjaar gebouwd door ons eigen team van medewerkers, vrijwilligers en 

deelnemers. Met grote dank aan Stichting Dierenlot, Stichting Nijdier, Stichting 

Nijhof en het Dinamofonds voor de financiële bijdrage. 

• Stichting Wings of Change is sinds begin 2018 beneficiant van Stichting 

Dierenlot. Naast de financiële bijdrage aan de volières hebben zij  

Wings of Change in april een roofvogelambulance (en inrichting hiervan) ter 

beschikking gesteld voor het veilig en stressvrij vervoeren van roofvogels en 

uilen. Inmiddels is deze al volop in gebruik. Het afgelopen jaar is er succesvol 
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gewerkt om samenwerkingen met andere 

dierenambulances en opvangcentra in Noord-Holland aan te gaan.  

• Opvang roofvogels: Door de samenwerkingen met een aantal 

dierenambulances in Noord-Holland is de opvang van verzwakte en/of 

gewonde roofvogels en uilen sterk toegenomen.  

Hierdoor hebben we met regelmaat de gespecialiseerde roofvogelarts 

moeten inschakelen die belangeloos behandelingen of operaties voor deze 

categorie opvang doet. 

Zeker 90% van deze vogels hebben we weer succesvol kunnen uitzetten!  

• Project Hospitaal en Quarantaine is einde van 2018 ingediend bij diverse 

fondsen en we zijn, ten tijden van dit schrijven, nog in afwachting hiervan.  

• In 2018 heeft onze stichting haar netwerk en samenwerkingen met diverse 

organisaties, stichtingen, gemeentes, dierentuinen en bedrijven weer kunnen 

uitbreiden zowel nationaal als internationaal. Er zijn tevens stappen gezet in 

de samenwerking aangaande het opzetten van kweekprogramma’s betreft 

conservatie van bedreigde giersoorten.  

• Werkbezoeken: De stichting heeft vele werkbezoeken mogen ontvangen in 

2018. Dit varieerde van overheidsmedewerkers en diverse bedrijven tot Rotary 

en Lionsclubs.  

• De website heeft een metamorfose ondergaan. Het heeft veel tijd gekost om 

deze te bouwen en goed te laten functioneren. Technisch zijn er nog steeds 

mankementen waardoor de adoptie en het boeken van educatieve 

roofvogelworkshops niet goed lopen. Wij verwachten voorjaar 2019 meer 

toeloop hierin te krijgen. 

• Professionaliseringsslag: Om aan alle kwaliteitseisen te voldoen is de stichting 

aan het einde van het jaar overgegaan naar een andere zorgsoftware en is 

bezig met de ISO.  

• Vrijwilligers: Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar licht gestegen. Dit komt 

mede door de opening van de Sociale Huiskamer.  

• Medewerkers: Mede door de opening van de Huiskamer, het blijven voldoen 

aan de hoge kwaliteitseisen, de stijging in het aantal deelnemers 

dagbesteding en opvang van de roofvogels hebben we een aantal ZZP-ers 

extra moeten inhuren. Dit vertaalt zich ook terug in het financieel jaarverslag. 

• Kinderboerderij De Put: Onze stichting is gevraagd door Gemeente 

Medemblik om het beheer van de nabijgelegen Kinderboerderij de Put over 

te nemen en er nieuw leven in te blazen. Om de overname soepel te laten 

verlopen zijn er al vele gesprekken geweest met het huidige beheer en met 

de gemeente.   

• Marketing/Media: We zijn gestart in 2018 met het promoten van onze stichting 

voor meer zichtbaarheid in de regio door meer artikelen en persberichten te 

plaatsen in de kranten en op Facebook.  

Het blijkt dat er nog steeds mensen in de nabije omgeving nog nooit van ons 

hebben gehoord. Feit blijft dat we hier de komende jaren nog heel wat werk 

hebben te verzetten. Omdat we met zo min mogelijk (betaalde) krachten de 

organisatie zo goed mogelijk draaien en willen blijven voldoen aan de 

kwaliteitseisen is dit een aandachtspunt dat dan, ongewild maar bewust, op 

een lager pitje wordt gezet. Dit geldt tevens voor de fondswerving van 

projecten die we graag willen realiseren.  
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Bedrijf Vakkracht kwam vorig jaar met onze stichting in 

aanraking middels een netwerkbijeenkomst elders. Zij hebben vorig najaar 

belangeloos een promotiefilm gemaakt en zij willen zich graag gaan 

verbinden aan onze stichting de komende jaren. Dit gaan zij doen door wat 

ondersteuning te bieden op Social Media en door regelmatig op het terrein te 

komen filmen. 

• Media: Zoals eerder gemeld zijn er in een aantal kranten, verspreid over de 

regio, artikelen en persberichten over onze stichting geplaatst. Dit betrof de 

fondswerving, de opening van de Sociale Huiskamer en de vraag naar 

nieuwe vrijwilligers. We hebben er leuke respons op gehad.  

• Schoolverlaters: Het aantal schoolverlaters wat start bij Wings of Change is 

sterk toegenomen. Er is ook wat uitstroom, maar het vergt veel inzet en tijd om 

deze doelgroep succesvol weer richting school te kunnen begeleiden. De 

vraag blijft toenemen en vooralsnog kunnen we de mix met diverse andere 

doelgroepen nog gelijk houden en het streven is om dit te behouden.  

• IT bedrijf Vitasys heeft het afgelopen jaar veel voor onze stichting betekend. Zij 

stelden onder andere 2 laptops ter beschikking voor gebruik in de Sociale 

Huiskamer en zij gaan ons in 2019  verder ondersteunen. 

• Terrein: Het afgelopen jaar heeft het terrein een behoorlijke metamorfose 

ondergaan. Alles is gedraineerd. Dit naar aanleiding van de langdurige 

regenval van vorige winter waardoor de veiligheid in het gedrang kwam. Er is 

een prachtige entree gecreëerd met behulp van diverse fondsen.  

• Er was grote behoefte aan een nieuwe folder die up to date is. Deze is nu in 

de maak en zal worden gepubliceerd in de vorm van een magazine met 

korte teksten en veel beeldmateriaal. 
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3. Toekomst 

Stichting Wings of Change richt zich in 2019 wederom op zichtbaarheid, werven van 

donateurs, fondswerving en het blijven optimaliseren van onze doelgroepen en de 

roofvogels. Daarnaast blijven we werken aan de uitbreiding van samenwerkingen. 

3.1 Activiteiten 

 

• Bijscholing: In 2019 zal de training ‘Brug naar Werk’ door 2 zorgbegeleiders 

worden afgerond. Deze training biedt een startcertificaat voor 

(jong)volwassenen op de arbeidsmarkt. In de regio zijn wij de eersten die de 

opleiding hebben afgerond en er is, ten tijde van dit schrijven, al 

belangstelling getoond vanuit diverse organisaties en gemeenten. 

• Kinderboerderij De Put: Verwachting: Verwachting is dat het terrein per 1 juli 

in beheer komt van Stichting Wings of Change. Momenteel zijn alle 

voorbereidingen aan de gang betreft subsidieaanvraag e.d. 

• Het blijven optimaliseren van volières, terrein en accommodatie. De veranda, 

direct grenzend aan de Sociale Huiskamer voldoet niet meer aan de 

veiligheidsnormen en zal na de vorst onder handen worden genomen. Fonds 

NH 1816 heeft hierin een mooi bedrag toegekend. 

• Het uitbreiden van educatieve roofvogelworkshops: De inkomsten komen ten 

goede aan de stichting en hiervan kunnen wij de huisvesting en verzorging 

van de roofvogels en uilen in de opvang bekostigen. 

• Verwachting is dat de opvang van roofvogels en uilen nog meer gaat 

toenemen in 2019 omdat er meer samenwerkingen komen met de diverse 

dierenambulances en opvangcentra.  

• We hopen medio 2019 de ISO te behalen. In september komt de nieuwe 

aanbesteding van de gemeentes in de regio vrij en wij willen graag, 

onafhankelijk van een koepelorganisatie, blijven voldoen aan de 

kwaliteitseisen. Dit is nodig om de aanbesteding WMO en WMO jeugd te 

verkrijgen.  

• Toekenning krijgen van Google for Nonprofits: Dit zal ons helpen in de 

marketing voor meer zichtbaarheid en donateurs voor de stichting. Tevens 

zullen we ons efficiënter en gerichter gaan profileren op Social Media. 

• De stichting gaat zich nog meer richten op het ontvangen van diverse 

werkgroepen uit de regio. Middels een presentatie en een rondleiding krijgt 

de stichting meer draagvlak en het opent nieuwe mogelijkheden tot 

samenwerkingen. 

 

3.2 Activiteiten vanuit subsidies 

 

• Innovatiesubsidie voor project De Sociale Huiskamer loopt nog tot en met 

2019 

• Voor het project Natuurbeleving & Educatie kunnen er wellicht subsidies 

worden aangevraagd, maar dit project moet nog worden uitgewerkt. 
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4. Organisatie 

 

Stichting Wings of Change 

Schoolweg 4 

1619 AL Andijk 

T: 0228-222136 

E: info@wingsofchange.nl 

W: www.wingsofchange.nl  

 

Kvk nr.: 55461980 

RSIN: 8517.23.792 

AGB codes: 98100489, 41782609 

GD-zoönosen keurmerk, SBB leerbedrijf, lid van koepelorganisatie Heemz.org 
 

 

4.1 Bestuur 

L.G. Arends Voorzitter 

N.G.N. Konijn Secretaris 

B. Claassen Penningmeester 

M. op ‘t Ende Algemeen bestuurslid 

W.B. de Groot Algemeen bestuurslid 

 

4.2 Raad van Advies 

 
E. Vermeulen 

E. Hendriks 
 

4.3 Werknemers 

In 2018 heeft de stichting 9 professionele krachten ingehuurd om de kwaliteit van de 

Stichting te waarborgen.  

 

4.4 Vrijwilligers en stagiaires 

In 2018 zijn er behoorlijk wat vrijwilligers bijgekomen en een aantal zijn weer 

uitgestroomd vanwege het vinden van werk of vanwege ziekte. Het aantal 

vrijwilligers stond begin 2019 op 24. Dit komt mede door de openstelling van de 

Sociale Huiskamer. Verwachting is dat er in 2019 meer vrijwilligers zich zullen 

aanmelden, maar vooralsnog blijft het werven op via (social) media en mond tot 

mondreclame.   

Het aantal gestarte stagiaires is in 2018 stabiel gebleven. Er is enorm veel vraag naar 

het plaatsen van stagiaires, maar omdat het begeleiden hiervan veel tijd kost 

hebben we een limiet gesteld. 

  

mailto:info@wingsofchange.nl
http://www.wingsofchange.nl/
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5. Projecten 

Het financieel jaarverslag is apart bijgevoegd. 

In 2019 willen we ons richten op deze projecten: 

• Het realiseren van project Hospitaal & Quarantaine: De aanvraag is eind 2018 

bij diverse fondsen ingediend en hiervoor zijn we in afwachting van 

toekenning. 

• Project Natuurbeleving en Educatie: Dit project wordt in 2019 uitgewerkt en 

zal worden ingediend medio 2019. Het doel van het project is om 

volwassenen en kinderen weer of meer te verbinden met de natuur en hen 

bewuster maken van behoud en bescherming van de natuur.  

• Project Conservatie: Bescherming en behoud van bedreigde giersoorten, 

wordt in 2019 uitgewerkt in een projectplan. Dit project zal tot stand moeten 

gaan komen door het netwerk verder uit te breiden met diverse 

internationale gespecialiseerde partijen. Verwachting is dat we hierin niet 

alleen gaan samenwerken met partijen die zich alleen richten op conservatie 

van bedreigde giersoorten maar ook met diverse andere partijen die hieraan 

gelinkt zijn. Hierbij kun je denken aan conservatie van olifanten en 

neushoorns. Middels de stroperij en het structureel vergiftigen van deze 

diersoorten overlijden grote groepen gieren met als gevolg dat er een 

afname is van meer dan 95% van bepaalde soorten. Aangezien veel partijen 

zich vooral bezig houden met conservatie ‘hun eigen’ diersoort, missen we 

een essentieel ingrediënt: Verbinden maakt sterk! 

Door meer met elkaar de verbinding aan te gaan hopen we met elkaar de 

komende jaren steeds meer te kunnen betekenen in het behoud en 

bescherming van de natuur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


