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1. Voorwoord van de voorzitter 
 

Afgelopen jaar, 2017, was een jaar van grote veranderingen. In het vijfjarig bestaan van de stichting 
konden we geen langdurig huurcontract op de huidige locatie aan gaan. Dit werd mede veroorzaakt 
door de bestemming die op de locatie lag. Inmiddels liggen er roerige maanden achter ons waarin de 
gemeente de stichting onlangs de juiste bestemming (sociaal-maatschappelijk) heeft afgegeven. 
Mede hierdoor kon de fondswerving eindelijk goed van start gaan. 
 
De fondswerving is sinds het aangaan van het langdurig huurcontract in oktober 2017 voortvarend 
van start gegaan en het begint nu met dit schrijven, vruchten af te werpen, waardoor we een aantal 
projecten in 2018 kunnen gaan realiseren! Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee! 
 
De stichting bestaat in 2018 zes jaar en staat op een drempel van een enorme positieve groei en 
ontwikkeling! De basis is de afgelopen jaren gelegd en van hieruit gaan we opbouwen.  
 
De stichting zal zich in deze positieve lijn verder landelijk  en zelfs internationaal voortzetten: ‘Samen 
met elkaar voor elkaar’! 
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2. Verslag van het bestuur 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur voort geborduurd op wat voorgaande jaren is ontwikkeld en 
ingezet.  
 

2.1 Activiteiten 

 

• Oktober 2017 is de stichting een langdurig huurcontract aangegaan nadat de gemeente de 
bestemming kon wijzigen in  sociaal-maatschappelijk voor het te verbouwen gedeelte. Mede 
hierdoor kon de fondsenwerving (eindelijk) goed van start gaan; 

• In september/oktober zijn er door onze medewerkers fondsen aangeschreven voor het 
project Bouw Volières. Helaas neemt het ‘aanbod’ roofvogels nog steeds toe, waardoor we 
extra capaciteit nodig hadden. Een aantal fondsen hebben hun steun toegezegd, waardoor 
we dit project in 2018 kunnen afronden. 

• In mei 2017 is ons een prachtige elektrische rolstoel geschonken door Permobil, welke direct 
in gebruik is genomen. 

• De fondswerving voor het project De Huiskamer is van start gegaan welke een 
innovatiesubsidie toegekend heeft gekregen van de gemeente.  Dit omvangrijke project 
welke vooraf gaat aan een grote interne verbouwing heeft veel financiële steun nodig om de 
verbouwing en inrichting te realiseren, maar ook het voortbestaan van de Huiskamer is 
afhankelijk van giften en donaties.  
We zijn door de Westfriese Uitdaging Project XL verkozen tot winnaar van 2017. Zij gaan ons 
helpen met hun netwerk van ondernemers om een deel van de inrichting te helpen 
realiseren zowel in het gebouw als op het terrein welke rolstoelvriendelijke paden moet 
krijgen. Doordat ondernemers bereid zijn om te helpen in dit project hebben we het 
afgelopen jaar met regelmaat in diverse regionale kranten gestaan.  

• Het afgelopen jaar is er zowel financieel als materieel geschonken door particulieren en 
bedrijven. Verwachting is dat na 2017 het aantal donateurs flink gaat toenemen i.v.m. de 
nieuwe website. 

• De website is compleet vernieuwd en in maart 2018 online gegaan; Er is een duidelijke 
scheiding tussen welzijn mens en roofvogels. Daarnaast is de site helemaal ingericht op het 
werven van donateurs om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen. Dit wordt 
gedaan middels roofvogelworkshops en het adopteren van roofvogels, volières en zelfs 
stoelen voor het Huiskamerproject!  

• In 2017 heeft de lijn zich voortgezet met nog meer samenwerkingen met diverse 
organisaties, stichtingen, gemeentes, dierentuinen en bedrijven. We blijven niet alleen 
beperkt tot Noord-Holland, maar het breidt zich nu ook langzamerhand uit door heel 
Nederland en zelfs internationaal.  

• Het werven van vrijwilligers blijft nog een aandachtspunt. We ervaren dat het omgaan met 
de aanwezige deelnemers uit diverse doelgroepen (met zorgindicatie) voor veel vrijwilligers 
niet altijd gemakkelijk is. Dit betekent dat we de vrijwilligers beter zijn gaan selecteren op 
capaciteiten en structurele beschikbaarheid. Voor de dagbesteding blijft het lastig om het 
vrijwilligersbestand op peil te houden. Daartegenover staat het project De Sociale Huiskamer 
welke een laagdrempelige inloophuis wordt voor kwetsbare doelgroepen zonder 
zorgindicatie maar wel met een hulpvraag. Voor dit project is meer animo van vrijwilligers en 
doordat structurele aanwezigheid ook niet wordt ‘geëist’ lopen hier de aanmeldingen al 
makkelijker voor binnen. Verwachting is dat als het project van start gaat wij de dagdelen 
kunnen draaien met voldoende vrijwilligers.  



Jaarverslag 2017                                                  
Stichting Wings of Change  

“Samen met elkaar voor elkaar” 

 

 
5 

Stichting Wings of Change ©2018 

• Medewerkers: De administratieve druk neemt nog steeds toe. In aanloop van nieuwe eisen 
betreft de zorg en de privacy wetgeving ziet het ernaar uit dat de druk alleen nog maar gaat 
toenemen. Het grootste deel van de administratie bevat privacy gevoelige informatie en hier 
kunnen we geen vrijwilligers op inzetten. Daarnaast krijgen we steeds meer aanbod van 
cliënten. Het ziet ernaar uit dat in 2018 meer professionele krachten moeten worden 
aangenomen om kwaliteit en privacy te kunnen blijven waarborgen. 

• Het aantal werkbezoeken is dit jaar weer toegenomen. Diverse zorginstellingen, wethouders 
en beleidsmedewerkers van omliggende gemeentes en landelijke en provinciale partijen 
wisten de weg naar onze stichting te vinden en waren allen zeer onder de indruk van ons 
gedachtengoed en werkwijze. Terugkerend onderdeel van het gesprek was de bureaucratie 
op het gebied van administratie. Dit neemt steeds meer tijd in beslag en gaat ten koste van 
de zorg en begeleiding van onze doelgroepen.  

• Op het gebied van welzijn roofvogels vallen we landelijk op door onze manier van roofvogels 
opvangen. Alle faciliteiten om dit op de juiste manier te doen zijn aanwezig en alle vogels 
worden gehouden conform de eisen de nieuwe regels dierenwelzijn 2017 en Wet Dieren. 
Wel is het wenselijk om overal de puntjes op de ‘i’ te blijven zetten in het optimaliseren en 
het opknappen van de bestaande volières.   

• Stichting Wings of Change heeft sinds 2017 een ontheffing van RVO voor het opvangen van 
in het wild gevonden roofvogels en uilen. Wij hebben alle faciliteiten en expertise om de 
roofvogels een goede opvang en verzorging te geven zodat zij weer snel in het wild kunnen 
worden uitgezet. Sinds de ontheffing hebben we een aantal roofvogels opgevangen en 
inmiddels zijn ze uitgezet in de natuur. In 2018 gaan we ons richten op de samenwerking met 
dierenambulances in de omgeving en dierenopvangcentra, waar regelmatig roofvogels 
terecht komen. Het is van belang dat de vogels op de juiste manier worden ingevangen, 
opgevangen en weer uitgezet. In oktober 2017 heeft Stichting Wings of Change een 
presentatie verzorgd op een landelijke bijeenkomst van Stichting Dierenlot. Hieruit blijkt dat 
er veel behoefte is aan trainingen hierin. 

• In 2017 zijn we gestart om schoolverlaters te gaan begeleiden. Dit begint vruchten af te 
werpen. Om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen voor deze doelgroep kunnen er maar 
een klein aantal per jaar worden toegelaten. 

• Gedurende het jaar werden volières en werkruimtes steeds verder aangepast en opgeknapt 
om het werken op het terrein te verbeteren conform de eisen. 
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3. Toekomst 
 
Het jaar 2018 zal een jaar zijn waar we ons nog meer gaan richten op fondsenwerving, het werven 
van donateurs, verbeteren van het welzijn van onze doelgroepen en roofvogels op het terrein en het 
verstevigen en zichtbaar maken van onze stichting. 
 

3.1 Activiteiten 
 

• Interne verbouwing om het project De Sociale Huiskamer te realiseren. Bij de inrichting 
worden diverse ondernemers betrokken. Ook het terrein moet worden gedraineerd en er 
moeten rolstoelvriendelijke paden worden gecreëerd. Eind december heeft een fonds al een 
geldbedrag toegekend voor het aanleggen van de paden. 

• De deuren van het Huiskamerproject gaan 22 mei open voor deelnemers uit kwetsbare 
doelgroepen zonder zorgindicatie maar wel met een hulpvraag. Momenteel vinden er 
voorbereidingen plaats om alles in goede banen te leiden waaronder het werven van 
vrijwilligers die de deelnemers gaan ondersteunen en helpen bij het verzorgen van 
activiteiten. 

• Bijscholen van onze professionele krachten op het gebied van zorg en welzijn mens en 
roofvogels. 

• Het blijven werven van meer vrijwilligers via social media, vrijwilligerssteunpunt enz. 

• De positie van de stichting regionaal en landelijk blijven versterken en zichtbaar blijven 
maken. We stellen onze stichting open voor werkbezoeken voor diverse partijen en 
organisaties, zowel regionaal, nationaal als internationaal. 

• In 2018 gaan we ons richten op professionalisering van de marketing om dit goed van de 
grond te krijgen. De marketing gaat zich richten op het werven van donateurs via onder 
andere Social Media 

• In 2018 wordt de basis van de stichting nog steviger neergezet door het aantrekken van een 
aantal professionele krachten. Door de snelle groei van de stichting is er een versplintering 
van werkzaamheden ontstaan bij deze personen. Deze werkzaamheden kunnen niet worden 
opgevuld door vrijwilligers. 

• Het verbeteren van het welzijn van onze doelgroepen op ons terrein: Door de groei van de 
stichting willen we in 2018 een Huiskamer cq ontvangstruimte realiseren met een goede 
keuken en sanitaire voorzieningen.  

• Het verbeteren van het welzijn van de roofvogels: Er zijn nog een aantal ruime volières nodig 
en klimaatkasten voor de opvang van zieke en/of gewonde roofvogels, en materiaal zoals 
astroturf. Tevens zijn een aantal bestaande volières aan een opknapbeurt toe. 

• De stichting gaat in 2018 ook de contacten aanscherpen met diverse internationale 
dierentuinen die actief bezig zijn met conservatie. 

 

 

3.2 Activiteiten vanuit subsidies 
 

• In 2016 is een innovatie subsidie door de Gemeente Hoorn toegekend om een project te 
draaien voor ex-gedetineerden en taakgestraften om hen weer naar werk toe te begeleiden. 
Dit project is in 2017 van start gegaan, maar helaas vroegtijdig beëindigd eind 2017 omdat er 
tekort instroom was.  

• In 2017 is er een innovatiesubsidie aangevraagd en toegekend bij de gemeente Medemblik 
voor het project De Sociale Huiskamer. Dit wordt een inloophuis voor kwetsbare 
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doelgroepen zonder zorgindicatie maar wel met een hulpvraag. De deuren van de Huiskamer 
gaan per 22 mei open voor gasten. 

 

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 code: 98100489 
GD-zoönosen keurmerk, SBB leerbedrijf, lid van koepelorganisatie Heemz.org 
 

 

4.1 Bestuur 

Mw. M. op ‘t Ende is in september 2017 toegetreden tot het bestuur als Algemeen bestuurslid ven 
vervangt Dhr. B. Zwolle.  
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 3.5 
van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden 
vergoed, mits niet bovenmatig. 
 

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 2017 heeft de stichting 7 professionele krachten ingehuurd om de kwaliteit van de Stichting te 
waarborgen.  
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4.4 Vrijwilligers en stagiaires 

In 2017 zijn er een aantal vrijwilligers bijgekomen en hiermee komt het aantal op 13.  Eén persoon is 
zelf cliënt geworden bij de stichting i.v.m. verslechtering van zijn lichamelijke klachten. Het blijft een 
uitdaging om vrijwilligers aan te trekken en vast te houden binnen de stichting, omdat de 
doelgroepen die de stichting begeleidt niet altijd gemakkelijk zijn om mee te werken. Via de 
gemeente, UWV, Werksaam, Argos en Vrijwilligerssteunpunt worden sporadisch vrijwilligers 
aangeboden, en natuurlijk blijft de Stichting zelf werven via onder andere Social media en diverse 
kranten.  
In 2017 zijn er totaal 8 stagiaires gestart. De stagiaires hebben zeker in het begin veel begeleiding 
nodig. 

5.  Projecten 
 

Het financieel jaarverslag is apart bijgevoegd..  
 
In 2018 willen we ons op deze projecten gaan richten: 

• Optimaliseren welzijn mens:  
- Het realiseren van project De Sociale Huiskamer en het voortbestaan blijven garanderen. 

Marketing is nodig om donateurs betrokken te krijgen bij het project en voor 
zichtbaarheid Sociaal Domein en aanstaande deelnemers. 

- Rolstoeltoegankelijke paden creëren verspreid op het terrein, waar o.a. de deelnemers 
van de Huiskamer mogen komen. 

- Parkeerterrein draineren en bestraten. Momenteel is het terrein erg hobbelig en slecht 
toegankelijk wanneer er veel water valt.   

• Optimaliseren van het welzijn van de roofvogels waaronder aanpassen bestaande volières, 
het aanschaffen van klimaatkasten, materiaal hospitaal en divers (trainings- en verrijkings) 
materiaal. 

• Conservatie 
 

Wij verwachten deze projecten voor het overgrote deel te kunnen financieren via fondswerving, 
sponsors en donateurs. 
 
 
 
 


