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1. Voorwoord van de voorzitter 

In januari 2020 had niemand gedacht dat er een lock-down zou komen wegens een 

wereldwijde pandemie. Er is onherroepelijk klad gekomen in de plannen voor het jaar voor 

iedere organisatie inclusief onze stichting. 

2020 was in alle opzichten een bijzonder en heel druk jaar. Per 1 januari 2020 zijn de huidige 

en toekomstige zorgcontracten (geïndiceerde zorg) overgedragen aan een andere partij. 

De stichting is zich vanaf die datum volledig gaan 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. 

COVID-19 met betrekking tot de kwetsbare doelgroepen en activiteiten 

De kwetsbare doelgroepen hebben zeer zeker veel last ervaren van de pandemie. Er heerste 

veel angst waar zij niet altijd goed mee om kunnen gaan. Vanwege het onderbreken van de 

dagelijkse structuur en het onbekende en onzekere van de pandemie werden zij veelal 

geremd in de positieve ontwikkeling die zij hadden ingezet. 

De normale verbinding onderling is helaas minder spontaan geworden vanwege de 1,5 

meter afstand die moet worden aangehouden om besmetting te voorkomen. Een aantal 

vrijwilligers durfden niet meer te komen, omdat zij in de risicogroep vielen. Dit zorgde ervoor 

dat het soms enorm puzzelen was om alle ballen in de lucht te houden. Tevens heeft de 

pandemie ervoor gezorgd dat er een aantal geplande activiteiten niet konden doorgaan, 

waaronder een congres van het VNG.  

Creativiteit 

Het is gebleken dat onze stichting erg flexibel en creatief is in het vinden van andere 

mogelijkheden en oplossingen. Dit heeft erin geresulteerd dat bepaalde activiteiten op een 

aangepaste wijze konden doorgaan  zoals de georganiseerde zomeractiviteiten waar het 

Oranje Fonds een bedrag voor beschikbaar had gesteld. Een ander voorbeeld is dat we 

onze doelgroepen digitaal hebben kunnen begeleiden gedurende de 1e lockdown. De 

doelgroepen kregen thuis pakketjes waarmee ze bijvoorbeeld leuke ‘opkikkerkaartjes’ voor 

de reguliere bezoekers van de Sociale Huiskamer maakten die niet konden komen omdat zij 

in de risicodoelgroep vielen.  

Roofvogelopvang 

Wij blikken terug op een veelbewogen en bijzonder jaar wat veel inzet, flexibiliteit en 

creativiteit van een ieder heeft verlangd. Desondanks kunnen we met grote dankbaarheid 

en trots terugkijken op alle positieve ontwikkelingen die de stichting evengoed nog steeds 

maakt. Dit was alleen mogelijk door de bijdragen van fondsen, ondernemers en inzet van 

onze vrijwilligers. 

Samen met elkaar voor elkaar! 

L.G. Arends 

Voorzitter Stichting Wings of Change  
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2. Verslag van het bestuur 

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

ontwikkeld voor zover dit mogelijk was. Bepaalde activiteiten werden afgelast, 

uitgesteld of aangepast zodat het nog wel doorgang kon vinden.  

Activiteiten 

2.1 Welzijn mens en dier/roofvogels 

• Project Sociale Huiskamer: De Huiskamer ging tijdens de 1e lockdown tijdelijk 3 

maanden dicht. Veel van onze vrijwilligers 

en bezoekers vielen in de COVID-

risicogroep. Na versoepeling van de 

maatregelen werd in juli de Huiskamer 

heropend. Hier is media aandacht voor 

geweest.  

Tot aan de 2e lockdown in december j.l. 

werd de Huiskamer in toenemende mate 

bezocht met inachtneming van de 

nodige voorzorgsmaatregelen.  

De Sociale Huiskamer was in 2020 als één 

van de weinige sociale 

ontmoetingsplekken in de regio nog open 

voor bezoekers. Om de veiligheid en het 

welzijn van iedereen te waarborgen is 

overgegaan tot de aanschaf van 

desinfectie palen en wetenschappelijk 

bewezen luchtreiniger. 

• Het aantal vrijwilligers is in 2020 nagenoeg 

gelijk gebleven. Er is momenteel wel tijdelijke 

afwezigheid van een aantal vrijwilligers 

vanwege de COVID risicogroep. De 

verwachting is dat de Huiskamer weer wordt 

opengesteld zodra deze risicogroep is 

gevaccineerd en er minder angst heerst.  

• Het Oranje Fonds had een bijdrage toegekend 

voor het organiseren van zomeractiviteiten voor 

ouderen.  

Vanwege de pandemie konden, we in overleg 

met het Oranje Fonds, een aantal voorwaarden 

voor deze toezegging aanpassen en hebben 

we de activiteiten in het najaar kunnen 

uitvoeren met een aantal kleine groepen 

ouderen.  
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De activiteiten vonden plaats op het terrein van Wings of 

Change met in de hoofdrol de roofvogels en op kinderboerderij de Put met in de 

hoofdrol de dieren. De ouderen waren erg blij met dit ‘uitje’ nadat ze maandenlang 

bijna niet buiten de deur zijn geweest en hebben er met volle teugen van genoten.  

• Project Natuureducatie en beleving: We hebben een aanvraag voor een subproject, 

‘Wings of Education’, ingediend bij FNO Klein Geluk voor de aanschaf van Google 

Expedition kisten. De kisten zijn bestemd voor onze doelgroepen om het emotioneel 

welbevinden en autonomie te verhogen. De aanvraag is goedgekeurd en 

toegezegd en de verwachting is dat de kisten voorjaar 2021 worden geleverd. De 

content moet dan nog worden aangemaakt om de kisten operationeel te maken. 

• Project Hospitaal en Quarantaine: Mede 

door bijdragen van Stichting Dierenlot, 

Stichting Bouwstenen voor dieren en 

Manders-Brada stichting is dit project 

gerealiseerd.  

• Project energiezuinige vries- en koelcel: Een 

bijdrage aan dit project werd met enige 

spoed aangevraagd in september bij drie 

fondsen: Stichting Nijhof Mens en Dier, 

Stichting Dierenlot en het Dinamo Fonds. De 

vries-en koelkasten waren sterk verouderd en 

aan vervanging toe. Daarnaast waren de 

kasten niet energiezuinig en de 

capaciteit ruim onvoldoende om 

genoeg voer op voorraad te hebben 

voor een aantal weken. De fondsen 

hebben zeer snel gereageerd door de 

aanvraag goed te keuren zodat de vries- 

en koelcel nog voor 2021 kon worden 

aangeschaft en geplaatst! Vrijwilligers en 

                                                 Zomeractiviteit bij de Put  

Project vries- en koelcel  
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deelnemers hebben gezorgd dat de grond waterpas werd 

gemaakt en de benodigde elektra werd aangelegd.  

• Verschillende ondernemers hebben in 2020 weer materiaal, tuinplanten en 

bloembollen gesponsord. 

• Kinderboerderij De Put: Tot half december was de Put nog geopend. Een deel van de 

zomeractiviteiten voor ouderen, die financieel werd ondersteund door het Oranje 

Fonds, zijn onder andere daar uitgevoerd. De kinderboerderij bleek hiervoor een 

mooie stek te zijn. Eind december zijn alle dieren tijdelijk elders gehuisvest vanwege 

de sanering die moet worden uitgevoerd. Helaas zijn er fikse vertragingen op de 

uitvoer. De verwachting is dat we de  kinderboerderij pas na de zomer weer open 

kunnen stellen voor bezoekers. 

• De ingang van het terrein is voorzien van een bord met huisregels. 

• In november heeft Wings drie matches met ondernemers gesloten op de Beursvloer 

Westfriese Uitdaging. Dit betrof een Social media workshop bij Hageman Marketing & 

Communicatie, het ontwerpen van 2 flyers door Abovo Media en een workshop 

presenteren door Gebarenrijk. In 2021 zullen deze matches worden ingewilligd en 

uitgevoerd. 

• Terrein Wings: Verfraaiing tuin: 1e prijs Groei en Bloei voor tuinen >500m2. In 2021 

kunnen we in aanmerking komen voor de ‘Super Cup’.  

 

 

2.2 Opvang en conservatie roofvogels en uilen: 

Opvang van wilde roofvogels en uilen: Dit aantal 

neemt jaarlijks nog steeds toe. Een aantal vogels 

hebben we, door plaatsgebrek, succesvol kunnen 

herplaatsen.  

In 2020 hebben we 108 roofvogels uit de 

natuur opgevangen. Dit varieerde van 

kerkuil tot zelfs een raaf, een ooievaar, een 

visarend en een slechtvalk. 

Visarend in de wildopvang  
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Van de opgevangen roofvogels en uilen zijn er 71 

gezond en wel weer uitgezet in de omgeving waar zij 

ziek, verzwakt en/of gewond werden aangetroffen. 33 

vogels zijn aan het opgelopen letsel overleden tijdens 

het verblijf en 4 vogels verblijven nog bij Wings omdat zij 

nog niet volledig waren hersteld voor de winter.  

Onze kennis en expertise werd het hele jaar 

geraadpleegd door dierenhulpverleners. 

 

• Opvang van gehouden roofvogels en uilen: In 2020 hebben we 20 vogels in de 

opvang gekregen bij particulieren vandaan. Een aantal vogels hebben we, na 

revalidatie, kunnen herplaatsen en een aantal vogels betrekken we actief in de 

educatieprogramma’s.  

• Project Lugger: Wings of Change participeert actief in dit project. Naast dat Wings 

met een aantal luggervalken een kweekproject is opgestart en een aantal valken 

actief inzet tijdens de educatieprogramma’s is de stichting ook internationaal zeer 

betrokken. 

Dit heeft geresulteerd dat valkenier Hielko in november naar Pakistan is afgereisd 

tezamen met de voorzitter van het Project Lugger Bob Dalton.  

In Pakistan was een grote partij luggervalken in beslag genomen welke illegaal 

gevangen waren uit het wild. Het doel is om deze vogels in goede gezondheid en 

conditie weer in het wild uit te zetten. In de week dat Hielko daar was moest een 1e 

gezondheidscheck worden uitgevoerd, alle vogels werden gechipt en de lokale 

dierenhulpverleners moesten worden getraind om te zorgen dat zij zelfstandig de 

Drs Tony Oranje (veterinair)  

   Jonge ransuilen in de wildopvang  
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vogels konden verzorgen en trainen. Het was een overvol 

programma, maar in goede samenwerking met de Pakistaanse overheid, werd er al 

veel gerealiseerd. Afgelopen januari werden de eerste luggervalken al uitgezet in het 

wild! 

• Conservatieproject gieren: In 2020 zijn er 2 zwarte gieren en 2 kapgieren bijgekomen. 

Zij zullen, vanwege hun leeftijd, eerst onderdeel 

zijn van de educatieprogramma’s en op 

volwassen leeftijd ingezet worden in het 

conservatieproject. 

• Volières: We hebben een aantal volières kunnen 

optimaliseren en/of om kunnen bouwen tot een 

quarantaine functie.  

 

2.3 Samenwerkingen, netwerken en kennisoverdracht 

• Stichting Wings of Change is sinds begin 2018 

beneficiant van Stichting Dierenlot.  

- Landelijke bijeenkomst Dierenlot: Deze 

bijeenkomsten zijn allen afgeblazen in 2020 

vanwege COVID-19. 

- In januari en augustus heeft Wings of Change 

zijn de trainingen voor 

dierenhulpverleners doorgegaan. 

Deze trainingen werden gegeven op 

de 3F academie van Dierenlot.  

• De samenwerkingen tussen diverse 

organisaties, bedrijven, stichtingen, 

gemeentes, dierentuinen en overheid 

hebben we weer kunnen uitbreiden 

zowel nationaal als internationaal. 

                                                                Hielko en Léon met 2 luggervalken  

       Optimaliseren volière ooievaars  
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• Werk- en educatieve bezoeken: Een aantal werkbezoeken zijn 

geannuleerd, waaronder het werkbezoek van VNG welke in juni had moeten 

plaatsvinden. Dit is tot nader orde uitgesteld. 

De educatieve bezoeken zijn vanaf juni weer opgepakt onder bepaalde 

voorwaarden. Onze stichting kon dit zodanig inrichten dat de veiligheid van iedere 

bezoeker, deelnemer en vrijwilliger gewaarborgd bleef. 

 

2.4 PR & Media: 

• Marketing: De nieuwe website is online gegaan per mei. Grote dank gaat naar 

Abovo Media voor het creëren van de websiteomgeving en de ondersteuning. Met 3 

vrijwilligers is er hard gewerkt om de website te voorzien van teksten, foto’s en de 

inrichting van de ‘webshop’.  

Op de nieuwe site kunnen de reserveringen voor de workshop online worden 

ingepland en geboekt. Dit is een grote verbetering. Er is helaas nog geen ‘run’ op de 

boekingen en de memberships vanwege COVID. Maar desondanks zijn we erg 

tevreden over het aantal workshops wat is gegeven en de verkoop van de 

memberships. 

Middels het werven van ‘Wings members’ hopen we meer verbinding, betrokkenheid 

en ondersteuning te behouden met onze donateurs.  

De gelden van de memberships en workshops worden besteed om de doelstellingen 

van de stichting te realiseren.  

• Promotiefilm: Frank van Rooijen heeft geheel kosteloos een prachtig en professioneel 

promotiefilmpje gemaakt voor onze stichting. Deze is op de homepage te 

bewonderen. 

• 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 nieuwe website zijn berichten makkelijker te plaatsen en door te linken. 

• Media televisie: NPO Z@pp heeft in de zomer opnames gemaakt voor een 

kinderprogramma. Dit is in het najaar uitgezonden op televisie en zeer positief 

ontvangen door iedereen.  

• Media artikelen: In een aantal kranten, verspreid over 

de regio, zijn er artikelen en persberichten over onze 

stichting geplaatst. Dit betrof de bijdragen van  

fondsen aan projecten, het beheer van 

Kinderboerderij de Put en de vraag naar nieuwe 

vrijwilligers. We hebben er leuke respons op gehad. 

Wings of Change heeft in 2 magazines gestaan met 

een artikel. Onder andere in het internationale blad 

World of Falconry.  

Maar we werden ook benaderd door National 

Geographic. Zij wilden een artikel wijden aan onze 

stichting en de opvang van wilde roofvogels. Deze 

editie is in maart verschenen. Wij zijn erg trots dat we 

in dit prachtige tijdschrift staan! 
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• Overig nieuws: De vrijwilligers zijn in nieuwe kleding (met het logo) gestoken, welke 

deels gesponsord werd door de Bokkesprong uit Oostwoud. Dit is echt een 

visiteplaatje geworden 

National Geographic pagina 1-2 National Geographic pagina 3-4  

National Geographic pagina 5-6  National Geographic pagina 7-8  
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3. Toekomst 

Stichting Wings of Change richtte zich in 2021 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 nog steeds te maken met de 

maatregelen rondom Covid-19. In december 2020 hebben we vanwege een nieuwe 

lockdown de Sociale Huiskamer helaas weer moeten sluiten. De verwachting is dat 

de Sociale Huiskamer rond juli 2021 weer open kan gaan. Dit is afhankelijk van de 

snelheid van het vaccineren en de versoepeling van de maatregelen. 

• Kinderboerderij de Put: Eind december 2020 zijn alle dieren tijdelijk geplaatst op een 

passend onderkomen vanwege een grondsanering die noodzakelijk is op het terrein. 

Na de sanering worden er nieuwe dierenverblijven gerealiseerd conform de regels 

dierenwelzijn en Wet Dieren.  

Er is alleen een enorme vertraging in de uitvoering hiervan vanwege corona. De 

verwachting is dat de Put pas na zomer 2021 weer open gaat.  

• Het realiseren van een 

dierentuinlicentie in 2021: De 

aanvraag is ingediend. De 

verwachting is dat dit medio 

2021 wordt afgegeven. We zijn 

hier nog in afwachting van.  

Inmiddels is al wel 

gespecialiseerde software in 

gebruik genomen om alles 

omtrent de roofvogels op een 

gedegen en professionele 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.  

• 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.  

 

3.2 Activiteiten vanuit subsidies en fondsen 

 

• In 2020 is een aanvraag gedaan bij Klein geluk voor Expedition leskisten voor onze 

doelgroepen. Zij hebben de aanvraag toegezegd en medio 2021 zullen de kisten in 

gebruik worden genomen. 

• Cultureel erfgoed, conservatie en educatie: het subproject Wings of Education gaat 1 

juli van start. Project conservatie is blijvend in ontwikkeling. 

• De Put: De subsidie voor 2021 is aangevraagd bij gemeente Medemblik en 

toegekend. 
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                                                                                     Jonge kapgier  
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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 2020 heeft de stichting geen medewerkers meer ingehuurd en/of aangenomen. De 

structurele zorg is overgeheveld naar een andere organisatie. Zie toelichting financ  

 

4.4 Vrijwilligers en stagiaires 

In 2020 is er helaas een daling van het aantal vrijwilligers. Dit heeft te maken met de COVID 

risicogroep waar in zij vielen en ervoor kozen om voorlopig niet meer te komen totdat ze 

gevaccineerd zijn. Daarnaast is gebleken dat ondanks het werven weinig instroom komt 

vanwege de pandemie.  

Het aantal vrijwilligers stond eind 2020 

op 32. 

Het aantal gestarte stagiaires voor dier 

en zorg is in 2020 stabiel gebleven: 

Gemiddeld 3 dierenstagiaires per 

stageperiode en 2 zorgstagiaires per 

jaar. Dit is ook de grens van wat er 

mailto:info@wingsofchange.nl
http://www.wingsofchange.nl/
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begeleid kan worden. De vraag naar een stageplek dierverzorging of 

diermanagement is in 2020 is wel enorm toegenomen. Veel andere dierorganisaties hebben 

vanwege de pandemie namelijk besloten om geen of maar beperkt stagiaires toe te laten.  
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5. Projecten 

In 2021 willen we ons blijven richten op deze projecten: 

• Project Sociale Huiskamer: Dit project heeft helaas allerlei vertragingen opgelopen in 

2020. Hopelijk kunnen we het een nieuwe boost geven wanneer de kwetsbare 

doelgroepen allemaal zijn gevaccineerd. 

• Project Kinderboerderij de Put: We hopen dat de gemeente de sanering in de zomer 

kan afronden. Dan kan worden gestart met het opnieuw inrichten van het terrein en 

de gebouwen. Na realisatie kunnen de dieren weer worden gehuisvest en kan er een 

start worden gemaakt met de voorbereiding van het activiteitenprogramma welke 

we van start willen laten gaan in 2022.  

• Project Natuurbeleving, Educatie en Cultureel erfgoed: Dit project betreft een 

veelomvattend project en wordt daarom opgedeeld in subprojecten. Medio 2021 zal 

project Wings of Education van start gaan. In 2021 wordt nog voor minimaal één 

ander subproject een bijdrage aangevraagd.  

Het doel van het gehele 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 vooral op educatie 

aan het publiek en 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 

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. 

Extra toelichting op het verslag: Omdat de zorg per 1 januari 2020 is overgeheveld naar een 

andere partij en de stichting hierdoor geen structurele inkomsten meer heeft vanuit de zorg 

zijn de baten enorm gedaald. Daar tegenover zijn de personeelskosten tot nihil gedaald 

omdat vrijwel alleen vrijwilligers worden ingezet.  

De stichting is zich in 2020 volledig gaan richten om gelden te werven bij donateurs, 

members, fondsen en subsidies om projecten uit te voeren en te realiseren ten behoeve van 

welzijn mens en roofvogel/dier. Helaas heeft de pandemie een grote rol gespeeld in de 

uitvoer van de projecten en de natuureducatie (waarvan de opbrengsten ook naar 

doelstellingen van de stichting gaan). Dit geeft helaas een behoorlijk negatief beeld op het 

financieel jaarverslag.  

De stichting verwacht dat als de lockdown wordt opgeheven en de meeste mensen zijn 

gevaccineerd er weer voldoende aanvraag gaat komen voor natuureducatie, memberships 

en de bezoeken aan de Sociale Huiskamer. De educatieprogramma’s blijven zich dusdanig 

ontwikkelen dat ieder bezoek weer uniek zal zijn.  

 

 

 

 


