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1. Voorwoord van de voorzitter 

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

Er kan gerust gesteld worden dat de ontwikkelingslijn van voorgaande jaren met 

evenveel energie en enthousiasme is doorgetrokken. 

Zowel op het gebied van zorg en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen als op 

het gebied van natuur en dierenwelzijn kunnen we trots en dankbaar zijn op een 

aantal positieve ontwikkelingen in 2019. 

Mensen weten de Sociale Huiskamer steeds beter te vinden via verschillende 

wegen. En als we het dan toch over wegen hebben… We hebben het terrein op 

verschillende plekken toegankelijker gemaakt voor iedereen door middel van 

rolstoelvriendelijke paden. 

 

Een mooie ontwikkeling is ook het in beheer nemen van het nabijgelegen 

Kinderboerderij De Put. Hier is voor nu en in de toekomst meer dan voldoende 

uitdaging en ontwikkelingsgelegenheid voor onze deelnemers van de dagbesteding 

en re-integratie. Daarnaast biedt de Put veel gelegenheid voor leuke educatieve en 

recreatieve doeleinden voor jong en oud. 

 

In 2019 hebben we 82 roofvogels uit de natuur opgevangen waarvan er 59 gezond 

en wel weer zijn uitgezet in de omgeving waar zij ziek, verzwakt en/of gewond 

werden aangetroffen. Mede als gevolg van de mooie bovenstaande cijfers is 

Project Hospitaal & Quarantaine tot stand gekomen en word voor de zomer 2020 

gerealiseerd. 

Dit zijn slechts enkele hoogtepunten van 2019. 

Door diverse fondsen en sponsoring van ondernemers en met de inzet van ons 

gehele team van medewerkers, deelnemers en vrijwilligers blikken wij terug op een 

bijzonder mooi jaar. 

Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet en het resultaat overtreft ruimschoots 

onze verwachtingen! Wij zijn wederom trots en dankbaar op een ieder die onze 

stichting een warm hart heeft toegedragen en dit nog steeds doet! 

De focus zal in 2020 met hetzelfde enthousiasme en dezelfde hoeveelheid energie 

liggen op het door ontwikkelen van de reeds ingeslagen wegen. 

  

Samen met elkaar voor elkaar! 

 

  



 
 

3 
 

2. Verslag van het bestuur 

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

ontwikkeld. 

2.1 Activiteiten 

Welzijn mens en dier/roofvogels 

• Project Sociale Huiskamer: Dankzij 

Fonds NH1816 hebben we de 

verouderde en onveilige veranda 

kunnen omtoveren tot een 

moderne veranda waar onze 

bezoekers en vrijwilligers ten aller 

tijden warmpjes bij kunnen zitten. 

Door deze verbeteringen fungeert 

de veranda als een prachtig 

verlengstuk voor ons inloophuis.  

• Voortgang project Sociale Huiskamer: Binnen de gemeente is het een 

speerpunt op de agenda om eenzaamheid binnen de regio tegen te gaan. 

In een seminar bij de gemeente in april 2019 heeft een gespecialiseerde 

eenzaamheidsdeskundige uitgelegd dat het heel lastig is om deze 

doelgroepen daadwerkelijk te bereiken. Laat staan dat deze personen zelf 

actie ondernemen om naar een inloophuis te gaan. Naar aanleiding van 

deze seminar bleek maar weer dat het noodzakelijk is dat iedereen met 

elkaar samenwerkt en signaleringen doorgeeft. We zijn nu aangesloten in een 

aparte regionale werkgroep om te onderzoeken hoe we mensen over de 

‘drempel’ kunnen krijgen. In deze groep hebben we al een aantal 

oplossingen/voorstellen neergelegd. Dit heeft echter veel tijd nodig om te 

implementeren.  

In ons inloophuis is in ieder geval nog 

voldoende plek vrij in het inloophuis voor 

nieuwe bezoekers die behoefte hebben aan 

sociaal contact en activiteiten. 

Verzorgingshuis Sorghvliet bezocht de 

Huiskamer het afgelopen jaar tweewekelijks 

met een aantal personen. Dit waren 

gezellige ochtenden die o nder begeleiding 

van onze vrijwilligers gevuld werden met 

onder andere spelletjes, muziek- en 

roofvogelactiviteiten. De Zonnebloem en 

het KBO wisten ons dit jaar goed te vinden 

en zijn met een aantal groepen bij Wings op 

bezoek geweest om kennis te maken met 

het inloophuis en onze stichting. 

• Project Hospitaal en Quarantaine: 

Stichting Dierenlot, Stichting Bouwstenen voor dieren en Manders-Brada 
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stichting hebben toegezegd om dit project te sponsoren. 

Onze stichting zal haar bedrage leveren door zoveel mogelijk zelf te gaan 

uitvoeren en om ondernemers te benaderen voor sponsoring materiaal. In 

oktober 2019 zijn we gestart met het plaatsen van een nieuwe keuken in het 

hospitaal. Dit is een enorme vooruitgang geworden qua indeling en hygiëne.  

De uitvoering van werkzaamheden betreft de quarantaine neemt wat 

langere tijd in beslag en dit hopen we voor zomer 2020 af te ronden. 

• Dankzij giften van ABZ seeds (930,-), Vakkracht (400,-), Syngenta (500,-) en met 

aanvulling van bijdragen van donateurs hebben we een centrifuge aan 

kunnen schaffen. Deze is nodig om het mestonderzoek voor de vogels correct 

uit te voeren. Wij zijn opgeleid door de dierenarts om de mestonderzoeken 

zelf uit te kunnen voeren.  

• Project Natuurbeleving en educatie: In 2019 zijn er een aantal subsidies en 

bijdragen vanuit fondsen afgewezen. Voornamelijk omdat het project nog 

niet optimaal was omschreven conform de voorwaarden die werden gesteld. 

In 2020 gaan we het project herschrijven en opnieuw indienen. 

• Kinderboerderij De Put: Onze stichting heeft vanaf 1 augustus 2019 het beheer 

overgenomen van de nabijgelegen Kinderboerderij de Put. De subsidie is 

door de gemeente Medemblik toegekend.  

De kinderboerderij ligt op een prachtig groenrijk park van circa 2 hectare en 

hier zijn nog vele ontwikkelingen mogelijk waaronder educatie en dat het 

gaat fungeren als verbindingsplaats in de buurt.  

• Terrein Wings: Zomer 2019 hebben we langs de volières, en op het ‘vliegveld’ 

langs de prachtige bloemenperken bospaadjes laten aanleggen. Tezamen 

met de drainering die in 2018 heeft plaatsgevonden kan er nu tijdens 

regenachtig weer ‘met droge voeten’ en zonder slippartijen worden gelopen. 

De paadjes zijn rolstoeltoegankelijk en hier wordt veel gebruik van gemaakt. 
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Opvang en conservatie roofvogels en uilen:  

• Opvang van wilde roofvogels en uilen: Door 

samenwerkingen met een aantal 

dierenambulances en opvangcentra buiten regio 

Noord-Holland is de opvang van verzwakte en/of 

gewonde roofvogels en uilen sterk toegenomen. Er 

blijkt veel behoefte te zijn aan onze kennis en 

expertise. De wildopvang varieerde van steenuil tot 

havik en kiekendief.  

• Opvang van gevangenschap geboren roofvogels 

en uilen: Dit aantal neemt jaarlijks nog steeds toe. 

Een aantal vogels hebben we, door plaatsgebrek, 

succesvol kunnen herplaatsen. 

• De samenwerkingen tussen diverse organisaties, bedrijven, stichtingen, 

gemeentes, dierentuinen en overheid hebben we weer kunnen uitbreiden 

zowel nationaal als internationaal. Waaronder een samenwerking met 

Gauntlet Conservation aangaande het opzetten van kweekprogramma’s 

betreft conservatie van bedreigde giersoorten.  

• In 2019 zijn er een aantal gieren tot het ‘conservatieteam’ toegetreden. 

Omdat het nog relatief jonge gieren betreft gaan we ze de komende tijd 

eerst inzetten voor de educatieve programma’s.  

• Volières: Een aantal volières zijn geoptimaliseerd en/of omgebouwd tot een 

quarantaine functie.  

 

Samenwerkingen en kennisoverdracht 

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

Dierenlot.  
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- In samenwerking  met Stichting Dierenlot hebben we 

afgelopen winter een drietal educatieve Winterevents, Wings Winter 

Wonderland, georganiseerd. Dierenlot had voor deze events de 

‘verdubbelaar’ ingezet. Dit betekent dat de inkomsten vanuit de events 

werden verdubbeld door hen. De events waren binnen een week volledig 

volgeboekt. Een groot succes dus! 

- Landelijke bijeenkomst Dierenlot: Hielko heeft een presentatie gegeven op 

de landelijke bijeenkomst in november. In de presentatie heeft hij onder 

andere basiskennis bijgebracht over inheemse roofvogels en uilen. Deze 

werd zeer goed ontvangen en er kwamen veel vragen uit het publiek. 

- Training dierenhulpverleners en dieropvangcentra: Na de presentatie op 

de landelijke bijeenkomst hebben wij onze zorgen geuit bij Stichting 

Dierenlot dat de nodige kennis vaak ontbreekt bij dierenhulpverleners over  

roofvogels en uilen betreft het op de juiste manier van invangen, vervoer, 

opvangen, verzorgen en uitzetten in de natuur. Hierdoor komen er 

onnodig veel roofvogels en uilen te overlijden.  

Wings of Change heeft nu een training ontwikkeld voor de 

dierenhulpverleners en deze zal in 2020 een aantal keer worden ingepland 

op de academie van Dierenlot. 

• Werk- en educatieve bezoeken: De stichting heeft vele werkbezoeken mogen 

ontvangen in 2019. Dit varieerde van overheidsmedewerkers, diverse 

organisaties en bedrijven tot ondernemers. Rotary en Lionsverenigingen.  

Particulieren weten ook beter hun weg te vinden naar de stichting om een 

educatieve workshop te doen. Hieruit zijn, naast uitbreiding van ons netwerk, 

mooie giften ontvangen welke wij weer kunnen besteden aan de 

doelstellingen van de stichting.  

• Onze stichting werd gevraagd door de gemeente Hoorn om hen over onze 

professionele opvang betreft de roofvogels te informeren. De regio wil 

namelijk meer in kaart brengen welke dierenambulances er rijden, welke 

opvangcentra er zijn, wie wat doet en hoe professioneel hiermee wordt 

omgegaan. Zodat de opvang van elk dier gewaarborgd blijft maar dat er 

ook samenwerking is of wordt gezocht met elkaar.  

PR & Media: 

• Marketing: De website: Technisch zijn er nog steeds mankementen waardoor 

de adoptie en het boeken van educatieve roofvogelworkshops niet goed 

lopen. Einde van 2019 hebben wij een positief gesprek gevoerd met 

mediabureau Abovo Media. Zij zijn een zeer sociaal maatschappelijk 

georiënteerd bedrijf. Abovo gaat gratis voor onze stichting een nieuwe layout 

maken voor de website. Wij gaan zelf met vrijwilligers de gehele site aan- en 

invullen met teksten, foto’s en een kalender met activiteiten. Verwachting is 

dat de nieuwe website in mei online gaat. 

• Social media: Op deze kanalen profileren we ons onder andere op het 

gebied van educatie en de projecten die we uitvoeren. Er komen gestaag 

steeds meer volgers bij. Met de aanpassing op de nieuwe website medio 2020 

hopen we meer verbinding te krijgen met onze doelgroepen en ‘members’ te 

werven om de stichting financieel te ondersteunen.  
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• We zijn in  2019 toegelaten voor Google Ad Grants voor 

non-profits. Hiermee kunnen we gratis gaan adverteren op google. Dit zal ons 

helpen in de marketing voor meer zichtbaarheid en donateurs voor de 

stichting.  

• Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen met een groot 

evenementen centrum: Happy Days. Zij nemen ons op in hun marketingfolder 

voor 2020. Groepsgewijs kunnen mensen dan op een laagdrempelige manier 

kennis maken met onze stichting. 

• Media: In een aantal kranten, verspreid over de regio, zijn er artikelen en 

persberichten over onze stichting geplaatst. Dit betrof de bijdragen van  

fondsen, het overnemen van het beheer van Kinderboerderij de Put en de 

vraag naar nieuwe vrijwilligers. We hebben er leuke respons op gehad.  

• In 2019 hebben we een prachtige folder laten maken over de stichting. De 

folders zijn voorzien van veel beeldmateriaal en spreekt mensen echt aan. 
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3. Toekomst 

Stichting Wings of Change richtte zich in 2020 wederom op zichtbaarheid, werven 

van donateurs, fondswerving en het blijven optimaliseren van het welzijn van onze 

doelgroepen en de roofvogels. Daarnaast blijven we werken aan de uitbreiding van 

samenwerkingen. 

3.1 Activiteiten 

 

• Op het moment van dit schrijven hebben we te maken met de maatregelen 

rondom Covid-19. Dit heeft ons doen besluiten om de Sociale Huiskamer 

tijdelijk te sluiten. We blijven wel contact houden met de bezoekers die op 

regelmatige basis kwamen. Er heerst nog steeds veel angst onder de 

bezoekers en vrijwilligers die in de risicogroep vallen. Of de Sociale Huiskamer 

in 2020 nog open gaat is afhankelijk van de versoepeling van de 

maatregelen. 

• Kinderboerderij de Put: Momenteel is het wachten op de grondsanering die 

waarschijnlijk augustus 2020 op de planning staat bij de gemeente. Een 

onderzoeksbureau, aangesteld door de gemeente, heeft samen met ons 

een plan van aanpak gemaakt betreft de invulling van activiteiten op de 

kinderboerderij. Dit wordt na de sanering opgepakt. De dieren moeten 

tijdens de sanering een tijdelijk onderkomen krijgen. De verwachting is dat dit 

voor een maand noodzakelijk is. 

• Het realiseren van een dierentuinlicentie in 2020: Er is een start gemaakt met 

de aanvraag hiervoor in het najaar van 2019. Deze licentie is nodig om 

roofvogels en uilen te kunnen herplaatsen of uit te wisselen met andere 

gespecialiseerde dierentuinen. Daarnaast gaan we gebruik maken van 

gespecialiseerde software om alles omtrent de roofvogels op een gedegen 

wijze te registreren. 

• Het blijven optimaliseren van volières, terrein en accommodatie.  

• Het uitbreiden van educatieve roofvogelworkshops en het aantrekken van 

‘Wings members’: 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 blijft toenemen in 2020 

omdat er meer samenwerkingen komen met de diverse dierenambulances 

en opvangcentra.  

• De stichting blijft zich 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.  
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3.2 Activiteiten vanuit subsidies 

 

• Innovatiesubsidie voor project De Sociale Huiskamer liep nog tot en met 2019. 

Verantwoording aan gemeente betreft het project wordt 3 jaar verlengd tot 

en met 2022. 

• In 2020 wordt er subsidie aangevraagd betreft Project Natuurbeleving en 

Educatie. Hieruit zal onder andere een leskist worden samengesteld welke wij 

beschikbaar gaan stellen voor scholen en kwetsbare doelgroepen.  
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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 

GD-zoönosen keurmerk 
 

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 2019 heeft de stichting 8 professionele krachten ingehuurd en 1 medewerker 

aangenomen om de kwaliteit van de Stichting te waarborgen.  

 

4.4 Vrijwilligers en stagiaires 

In 2019 zijn er behoorlijk wat vrijwilligers bijgekomen en een aantal zijn weer 

uitgestroomd vanwege het vinden van werk of vanwege ziekte. Vanwege de 

overname van het beheer van de nabijgelegen kinderboerderij de Put bleek er nog 

meer behoefte aan capabele vrijwilligers te zijn. Dit vrijwilligersteam wordt nog steeds 

meer aangevuld om gedurende de openingstijden volledig open te blijven.  

Het aantal vrijwilligers stond eind 2019 op 38. 

Het aantal gestarte stagiaires voor dier en zorg is in 2019 stabiel gebleven. Er is enorm 

veel vraag naar het plaatsen van stagiaires, maar omdat het begeleiden veel tijd 

kost hebben we hiervoor een limiet gesteld. 

 

 

 

mailto:info@wingsofchange.nl
http://www.wingsofchange.nl/
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4.5 Bestuursbesluit 

Om de ANBI status te blijven waarborgen is in een algemene vergadering op 4 

oktober besloten om per 1 januari 2020 de huidige en toekomstige zorgcontracten 

(geïndiceerde zorg) over te dragen aan een andere partij. De stichting zal zich 

vanaf die datum volledig richten op het realiseren en draaien van projecten voor 

welzijn mens en roofvogels, dieren en natuureducatie. Kwetsbare doelgroepen 

zonder zorgindicatie blijven onder de stichting vallen. 
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5. Projecten 

In 2020 willen we ons richten op deze projecten: 

• Project Natuurbeleving en Educatie: Dit project wordt in 2020 opnieuw 

uitgewerkt in samenwerking met Vitasys en zal worden ingediend medio 

2020. Het doel van het project is om volwassenen en kinderen (met en zonder 

beperking) opnieuw 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. Dit 

project is veelomvattend en vergt veel tijd. Momenteel richten we ons eerst 

op het succesvol kweken van deze soorten en zijn hiermee met een 

onderzoek gestart. Dit gaat in samenwerking met diverse (internationale) 

gespecialiseerde partijen.  

Tevens blijven we samenwerkingen aangaan met partijen die gelinkt zijn aan 

de conservatie van de bedreigde giersoorten. Behoud en bescherming van 

de natuur, samen met elkaar, blijft een belangrijk item om aan te werken. 

Uiteindelijk is dit van groot belang voor de toekomst van het welzijn van zowel 

dier als mens.  
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6. Financieel jaarverslag 
 

Het financieel jaarverslag is apart bijgevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


