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Voorwoord

De Raad van Toezicht beveelt dit jaarverslag van harte bij u aan. Het verstrekt op een heldere en overzichtelijke wijze 
inzicht in het werk, de organisatie en de financiën van de Nederlandse tak van World Animal Protection. Zoals u kunt 
lezen heeft ons kantoor ook dit jaar weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het lot 
van de dieren op mondiaal, Europees en Nederlands niveau. Massale vleesproductie, culturele tradities, armoede, 
commercialisering en natuurrampen maken het leven van ontelbare dieren nog steeds tot een hel. Er is heel veel te 
doen om aan al de misstanden een eind te maken. De ambities van World Animal Protection zijn dan ook hoog. Het 
kost veel inspanning, doorzettingsvermogen en organisatietalent om de eigen doelstellingen te halen. En natuurlijk veel 
geld. Fondsenwerving wordt er in deze tijd niet makkelijker op. De naamsverandering - van WSPA naar World Animal 
Protection - heeft nog niet tot grotere bekendheid geleid. Maar uiteindelijk gaat het om de effectiviteit van programma’s 
en projecten. Deze zijn gericht op een beter leven voor grote aantallen dieren in de bio-industrie, maar ook op het lot van 
een mishandelde olifant of hond. Verder is het internationale lobbywerk van onschatbaar belang om de bescherming van 
dieren in verdragen en wetten te verankeren. Als Raad van Toezicht zijn wij trots op  de resultaten die directeur Pascal de 
Smit en zijn gemotiveerde staf in 2015 hebben geboekt. 

Bob van den Bos, voorzitter Raad van Toezicht

In de zomer van 2015 organiseerden we een wandeling langs verschillende ambassades in Den Haag. Het was het 
afsluitende onderdeel van onze succesvolle ‘FOK OFF’-campagne, die ruim 80.000 petitie-ondertekenaars tegen het 
wrede fokken en verhandelen van puppy’s uit voornamelijk Oost-Europa in beweging had gebracht. Met een aantal 
van hen – en de honden van wie zij het baasje zijn – brachten we zo op een passende manier ons werk tot leven. Een 
climax na maandenlang hard werken aan een inspirerende boodschap, die met betrokken BN-ers en via slimme inzet 
van digitale, print- en uitzendmedia miljoenen Nederlanders heeft bereikt. Het was een extra push voor onze succesvolle 
lobby die we al jarenlang samen met ander dierenbeschermingspartners hebben uitgevoerd en die heeft geresulteerd in 
aangepaste EU-wetgeving. 

Het is ook een mooi voorbeeld van hóe we werken: we gaan het gesprek aan met individuen, bedrijven en overheden 
en mobiliseren onze achterban om stapje voor stapje het leven van miljoenen dieren te verbeteren. Onderbouwd 
door wetenschappelijk onderzoek dat via ons internationale kantoor in Londen wordt uitgezet ontwikkelen we 
wereldwijde campagnes. En samen met onze collega’s uit de hele wereld, partners en specialisten, maar voornamelijk 
door de betrokkenheid van onze donateurs en supporters gaan wij de komende jaren nog harder, geïnspireerder en 
gemotiveerder aan de slag. Want we hebben een missie. 

Het leven van tientallen miljarden (!) dieren uit de vee-industrie, miljoenen zeedieren en honden en 
honderdduizenden wilde dieren beschermen tegen de wreedheden die hen bedreigen.

Ik hoop van harte dat u door het lezen van dit jaarverslag onze trots, zorgen en ambitie deelt.

Pascal de Smit, directeurWereldwijd  
dieren beschermen
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Samenvatting

Terugkijkend gaat 2015 de boeken in als een jaar 
waarin World Animal Protection mooie resultaten 
heeft geboekt. Een greep uit het geheel. In een vijftal 
Aziatische en Afrikaanse landen vaccineerden we 
meer dan 300.000 zwerfhonden tegen rabiës en 
daarmee tegen het risico dat ze afgemaakt zouden 
worden. Ook in 2015 was er meerdere malen sprake 
van natuurrampen die mens en dier bedreigden. Zo 
waren er overstromingen, verwoestende orkanen, 
vulkaanuitbarstingen en werd Nepal door een zware 
aardbeving getroffen. Onze noodhulpteams hebben in 
die gebieden in totaal 1,3 miljoen dieren geholpen.

Onze campagne ‘Wilde dieren. Geen entertainers’ 
liep erg goed. Daardoor hebben bijna honderd 
reisorganisaties, waarvan een kwart in Nederland, 
beloofd om geen olifantenritten meer aan te bieden. 
Ook het vermaak met wilde dieren in Nederland werd 
beperkt: dankzij een stevige lobby die we voerden in de 
coalitie Wilde Dieren de Tent Uit, werd de inzet van wilde 
zoogdieren in circussen verboden.

We hebben met grote voedselproducenten zoals 
Nestlé afspraken gemaakt die er binnen enkele jaren 
toe gaan leiden dat vele honderdduizenden varkens en 
miljoenen kippen een aangenamer leven krijgen en op 
minder wrede wijze worden gedood. Voor dieren waren 
we waren ook actief op zee. Met onze Sea Change 
campagne maakten we delen van oceanen veiliger door 
het verwijderen van achtergelaten visnetten en –lijnen, het 
zogeheten spookvistuig.

In Nederland mobiliseerden we met onze campagnes 
tegen verschillende vormen van dierenleed meer dan 
een kwart miljoen mensen. Het aantal mensen dat onze 
website www.worldanimalprotection.nl bezocht, steeg 
naar bijna 355.000, een toename met ruim twintig 
procent. Al dit werk resulteerde in ruim 6 miljoen euro 
inkomsten, bijna twee ton meer dan begroot. 

Daarmee liggen we mooi op koers om onze doel-
stellingen voor 2020 te realiseren, waarmee we het 
leven van ruim 1,3 miljard dieren (!) willen verbeteren. 
Tevens zullen we vele miljoenen mensen door acties, 
voorlichting en educatie bewegen om zich aanzienlijk 
diervriendelijker te gaan gedragen.

Ook in 2015 heeft ons stelsel van getrapt toezicht en 
verantwoording goed gewerkt. En hoewel we in het 
afgelopen jaar nog altijd te kampen hadden met een 
relatief geringe bekendheid van onze nieuwe naam zijn 
we er zeker van dat onze invloed en ons bereik onder de 
bevolking toenemen. Dit geldt zowel voor Nederland als 
mondiaal. Mede door ons werk is in 2015 de aandacht 
voor het lot en het leven van dieren hoger op de 
agenda gekomen. Het bewustzijn omtrent (vermijdbaar) 
dierenleed neemt toe. 

 

http://www.worldanimalprotection.nl
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Dieren beschermen, begint bij mensen. Consumenten 
kunnen via hun koopgedrag dierenleed vermijden. 
Directies van bedrijven kunnen stoppen met de productie 
en verkoop van dieronvriendelijke producten. Politici 
kunnen met wet- en regelgeving het welzijn van dieren 
bevorderen. World Animal Protection beweegt daarom 
mensen om dieren te helpen. Dat doen we wereldwijd, in 
Europa, maar ook in Nederland. 

We voeren campagne op vier gebieden:

Dieren in de veehouderij
Dieren in het wild
Dieren in gemeenschappen
Dieren in rampsituaties

Deze campagnes ondersteunen we met lobbywerk 
en beleidsbeïnvloeding op internationaal, Europees 
en nationaal niveau. Vanwege het belang daarvan 

en bijgevolg de bestedingen die ermee gemoeid zijn, 
hebben we ervoor gekozen om deze categorie in de 
jaarcijfers apart te verantwoorden. 

Perspectief
We zijn in 2015 gestart met de eerder vastgestelde 
Mondiale Strategie 2015 – 2020. De belangrijkste 
overkoepelende doelstelling daarvan is dat de 
bescherming van dieren algemeen wordt erkend als 
een mondiale prioriteit, waardoor de wereld waarin 
dieren voortdurend te maken krijgen met ongehoorde 
bedreigingen echt zal veranderen. Om die doelstelling 
te bereiken is het nodig om snel een mondiale beweging 
met hart voor dierenbescherming op te bouwen. Die 
beweging zal ons helpen om grote aantallen mensen te 
mobiliseren om ons werk te ondersteunen en van fondsen 
te voorzien. We willen een zo grootschalig mogelijke 
impact bereiken. Het gaat ons zowel om het leven van 
het individuele dier als om de grote aantallen dieren. 

1. Campagnes: mensen bewegen om dieren te helpen
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Onze inzet is ambitieus maar haalbaar.  
Binnen het streven zijn onze doelstellingen tot en met 
2020:

In de bio-industrie bezorgen we 1miljard dieren een 
beter leven.
We zorgen dat 25 regeringen ons programma voor 
hondenmanagement overnemen, waardoor 50 miljoen 
honden een beter leven krijgen.
We redden 100.000 wilde dieren direct uit 
entertainment, uit een bestaan als luxe huisdier, van 
gebruik als product of voor ‘traditionele medicijnen’; we 
redden tevens 1 miljoen zeedieren.
We helpen 5 miljoen dieren direct in rampsituaties 
en daar bovenop 270 miljoen door trainingen van 
eigenaren, hulpverleners en andere betrokkenen om beter 
op rampen voorbereid te zijn.

Zoals opgemerkt ondersteunen we deze programma’s 
met educatie en mobilisatie, lobby en pleidooien; we 
treden op als katalysator van duurzame oplossingen voor 
de bescherming van dieren.

1.1 Dieren in de veehouderij

Als we kijken naar grote aantallen dieren, die aan-
houdend en soms ernstig lijden, dan staat de wereldwijde 
veehouderij met stip op nummer één. Zo’n zeventig 
miljard dieren worden jaarlijks gefokt, gehouden en 
geslacht. En dit aantal stijgt nog elk jaar. World Animal 
Protection heeft tot doel om de manier waarop dat 
gebeurt diervriendelijker te maken.

Internationaal
Ons partnerschap met het grootste voedselbedrijf ter 
wereld, Nestlé, begon in 2015 zijn vruchten af te 
werpen voor grote aantallen kippen. Nesté beloofde 
in december om in Noord-Amerika de komende jaren 
alle kooi-eieren (dat wil zeggen: uit de legbatterij) in 
de ban te doen en over te stappen op scharrel- of vrije 
uitloopeieren. In 2020 moet dit proces voltooid zijn. Deze 
beslissing zal miljoenen kippen per jaar een beter leven 
bezorgen. Verder hielpen we Nestlé met het beoordelen 
van de veehouderijsystemen in hun toeleveringsketen, 
waaronder in Nieuw-Zeeland, Australië, Thailand, 
de Verenigde Staten en Brazilië. Hiermee helpen we 
problemen vast te stellen die vervolgens kunnen worden 
aangepakt, zoals het onthoornen en castreren van dieren 
zonder verdoving of het houden van zeugen in ligboxen. 

Een selectie van wat we nog meer bereikten:

In China hebben we een intentieverklaring getekend met 
twee bedrijven die varkensvlees produceren, Zhejiang 
Qinglian Food Co. Ltd. en Guangdong Dexing Food Co. 
Ltd. Beiden verwerken jaarlijks zo’n 300.000 varkens. 
Ons partnerschap is erop gericht te beginnen met 
groepshuisvesting voor zeugen, zodat deze dieren niet 
meer hun hele leven in boxen staan waarin ze letterlijk 
hun kont niet kunnen keren. 

Ook in Colombia kwamen we op voor de varkens. We 
hielpen daar Aliar, de grootste varkensvleesproducent 
van het land, met een proefproject om over te schakelen 
op groepshuisvesting. Dit project helpt 1.500 zeugen 
direct en als het succesvol is, kan dat aantal de komende 
jaren oplopen tot 75.000.  

In Noord-Amerika voerden we campagne tegen 
kooihuisvesting voor legkippen. Naast bovengenoemd 
succes met Nestlé, behaalden we een mooi resultaat 
bij het bedrijf Panera Bread, een Amerikaanse 
restaurantketen met 1.800 vestigingen. Na een 
e-mailactie waaraan 30.000 supporters in de VS en 
Canada meededen, hebben ook zij beloofd per 2020 
alle kooi-eieren te hebben afgezworen. Per jaar gaat dit 
ongeveer 400.000 legkippen een prettiger leven geven.

Zowel in Brazilië als China gingen we ook in 2015 
door met ons programma voor diervriendelijker 
slachtmethoden. Door onze trainingen hebben naar 
schatting meer dan tachtig miljoen kippen, ruim zeven 
miljoen varkens en een kleine half miljoen runderen 
aanmerkelijk minder pijn en stress geleden toen zij 
werden gedood. 

In 2015 publiceerden we onze derde editie van de 
Business Benchmark for Farm Animal Welfare (BBFAW). 
Daarin worden het dierenwelzijnsbeleid en de 
rapportage daarover beoordeeld van de tachtig grootste 
voedselbedrijven ter wereld. Sinds de eerste publicatie 
in 2012 heeft 45 procent van de 65 bedrijven die we 
toen voor het eerst beoordeelden hun beleid inmiddels 
aanmerkelijk verbeterd. Dat is uitermate bemoedigend. 
Deze Business benchmark is een gezamenlijk project met 
Compassion in World Farming en Coller Capital, een 
investeringsfirma. Zie voor meer informatie www.bbfaw.
com

http://www.bbfaw.com
http://www.bbfaw.com
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Europa
Ook in Europa hielpen we Nestlé met het beoordelen 
van de veehouderijsystemen in hun toeleveringsketen: 
in Polen, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Bovendien 
gaven we training aan controleurs in Nederland, België 
en Italië. Verder waren we in enkele landen actief op 
het onderwerp koeienwelzijn. In dat kader tekenden 
meer dan 25.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk 
onze zogeheten ‘Full Fact Milk Pledge’. Deze roept 
op om te komen tot etikettering, vergelijkbaar met het 
weidemelklogo in Nederland, zodat consumenten 
een verantwoorde keus kunnen maken als het op 
melk aankomt. Meer dan honderd parlementariërs 
ondertekenden bovendien een motie die de Britse 
regering oproept informatie te verzamelen over hoeveel 
koeien in de wei komen en hoeveel dieren permanent in 
de stal verblijven. 

Nederland
Op nationaal niveau stonden de koeien ook weer 
centraal. De Nederlandse koe komt steeds minder 
in de wei: 31 procent van de ongeveer 1,6 miljoen 
melkkoeien in ons land komt nooit de stal uit. En dat 
zijn er tienduizenden meer dan in 2014, want omdat 
het melkquotum in 2015 afliep, is de Nederlandse 
melkveestapel flink gegroeid. Natuurlijk gedrag wordt 
voor al deze dieren fors ingeperkt. Per jaar 365 
dagen opstallen verhoogt bovendien de kans op uier-, 
vruchtbaarheids- en pootproblemen. De dieren worden 
zo ‘uitgemolken’ dat ze na vijf, zes jaar worden geslacht. 
Terwijl ze in beginsel makkelijk tot hun twaalfde productief 
zouden kunnen blijven. 

Voor World Animal Protection is dat onacceptabel. 
Koeien horen in de wei, minstens 120 dagen per jaar. 
Daarom begonnen we in 2012 met onze campagne 
om koeien in de wei te houden – en in 2015 gingen we 
dóór:

Net als in voorgaande jaren publiceerden we een 
supermarkttelling om te kijken hoe groot het percentage 
zuivelproducten in hun schappen is dat gegarandeerd 
afkomstig is van koeien die kunnen grazen in de wei. 
Helaas hebben we moeten constateren dat er weinig 
schot in zit. Slechts gemiddeld 22 procent van de 
zuivelproducten die Albert Heijn en Jumbo verkopen 
zijn gegarandeerd van weidemelk. En dat terwijl in 
het Convenant Weidegang dat Albert Heijn en Jumbo 
hebben ondertekend de inzet is om minimaal het 
weidegangniveau van 2012 te handhaven, wat op 

http://www.worldanimalprotection.nl/actueel/supermarkten-doen-weinig-aan-weidezuivel
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zeventig procent ligt. Hoopgevend is wel dat steeds meer 
kaas een weideganggarantie heeft. Met Albert Heijn 
voerden we daarover een constructief gesprek. 

In 2015 kwamen we ook uit met twee rapporten 
die inzoomden op een bepaalde productgroep. 
Met Moederdag lanceerden we een onderzoek 
naar de verkrijgbaarheid van babymelkpoeder met 
weideganggarantie. In de titel, ‘Babymelk om te 
huilen’, is de conclusie vervat dat babymelk met 
weideganggarantie in praktijk vrijwel onverkrijgbaar 
is. Op een warme zomerdag brachten we verder een 
rapport uit over roomijs. Ook hier bleek dat het voor 
consumenten het uiterst lastig is verantwoord ijs te kopen, 
het wordt amper aangeboden. 

Naar aanleiding van bovenstaande rapporten, riepen 
we mensen op om aan supermarkten een e-mail te 
sturen met de vraag hun assortiment aan te passen. Ruim 
12.000 mensen gaven hier gehoor aan, ruim meer dan 
de doelstelling. Zoals gezegd komt er meer kaas van 
gegarandeerde weidemelk. Maar het gaat te langzaam!

De koeiendans die we samen met een boer in Abcoude 
organiseerden was een groot succes: ruim driehonderd 
mensen zagen hoe uitgelaten de dieren waren om 
weer in de wei te komen na een winter op stal. Helaas 
kon, vanwege droeve omstandigheden, ons geplande 
koeienuitzwaai-event in 2015 geen doorgang vinden.  

Ook gaven we acte de présence op de demonstratie 
‘Megazat’ tegen de industrialisering van de veehouderij, 
die plaatsvond op het Haagse Malieveld.

1.2 Dieren in gemeenschappen

Mensen houden van dieren. Veel mensen hebben dan 
ook een huisdier. Of leven in gemeenschappen waarvan 
ook dieren deel uitmaken. Helaas betekent dat niet 
automatisch dat deze dieren een goed leven hebben, 
integendeel vaak. Honden zijn daarvan ongetwijfeld het 
sterkste voorbeeld. Naar schatting telt de wereld ruim 
een half miljard honden, waarvan volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) meer dan tweehonderd 
miljoen zwerfhonden zijn die in of bij menselijke 
gemeenschappen leven. De problemen die de honden 
plagen zijn talrijk: van doorgefokte rassen en illegale 
handel in huisdieren tot barbaarse uitroeiingspraktijken 

van zwerfhonden. World Animal Protection brengt daar 
verandering in.

Internationaal
Miljoenen zwerfhonden worden jaarlijks op brute wijze 
gedood uit angst voor hondsdolheid. Ineffectief en 
onnodig. Er bestaat een diervriendelijk alternatief dat veel 
beter werkt: het vaccineren van deze dieren. In 2015 
namen we de vaccinatiespuit weer voortvarend ter hand: 
we entten meer dan 300.000 honden in totaal vijf landen 
in: Bangladesh, China, Indonesië, Kenia en Tanzania. 

  
Europa
Ook in Europa bestaan er problemen met zwerfhonden, 
met name in het oostelijk deel, in landen als Roemenië. 
Daar hebben we in 2015 verder aan de weg getim-
merd om te komen tot verantwoord management van 
hondenpopulaties. Zo ontwikkelden we een onderwijs-
programma, het eerste in zijn soort in Roemenië, dat de 
officiële steun van de regering heeft gekregen. Ongeveer 
4.500 kinderen gaan deelnemen aan de eerste fase 

http://bit.ly/293wW6E
http://bit.ly/293wW6E
http://bit.ly/292da8F
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van dit programma waarin ze leren hoe met honden om 
te gaan. De website en de materialen kunnen bekeken 
worden op www.sainvatamdespreanimale.ro. Met dit 
succes in Roemenië hebben we ook de eerste stappen 
gezet om deze campagne uit te breiden naar Servië.

Een ander probleem, voor een belangrijk deel 
ook gesitueerd in Oost-Europa, is dat van de (niet 
zelden illegale) fokkerij van hondenpuppy’s. Door 
de interne markt van de EU en het gemak van inter-
netmarktplaatsen bloeit de handel hevig. Mensen 
kunnen puppy’s goedkoop aanschaffen. De dieren 
zijn er de dupe van: de omstandigheden waaronder 
ze worden gefokt en getransporteerd zijn vaak 
schrijnend. Ziektes en gebreken tieren welig. Belangrijke 
omstandigheid is dat op dit moment honden op EU-
niveau nauwelijks bescherming genieten. Samen met 
andere dierenbeschermingsorganisaties pleit World 
Animal Protection daarom voor EU-regels voor registratie 
en identificatie om het hondenleed in ons werelddeel 
drastisch te verminderen. Dat deden we in Brussel, 
maar ondertussen mobiliseerden we hondenvrienden 
in Denemarken en Nederland (zie onder) om onze 
boodschap kracht bij te zetten.

Behalve voor honden, hebben we ons met korte acties 
ook sterk gemaakt voor andere dieren. Op Malta 
paarden. Deze vervoeren toeristen. Met hun lichamelijke 
conditie is weinig mis, maar ze hebben geen vrije 
toegang tot water en daardoor lijden zij continu dorst. 
Onder druk van World Animal Protection supporters heeft 
de overheid toegezegd om meerdere waterpunten voor 
de paarden aan te gaan leggen. In Spanje kwamen 
we in actie tegen het misbruik van stieren op festivals en 
tijdens stierengevechten. Onze petitie tegen het Toro de 
Jubilo, waarbij een stier brandend materiaal tussen de 
horens krijgt geplaatst, leverde 130.000 handtekeningen 
op, waarvan de helft, bijna 65.000 uit Nederland. 
Daarnaast riepen we op Europarlementariërs te mailen 
om tegen het toekennen van Europees belastinggeld 
aan de stierenvechtenindustrie. Met succes. Een motie 
van de Nederlandse afgevaardigde Bas Eickhout werd 
aangenomen. Helaas legde de Europese Commissie 
deze echter naast zich neer. 

Nederland 
Als vervolg op onze succesvolle ‘honden-voor-honden-
campagne’ van 2014, lanceerden we in 2015 

de campagne ‘Fok off!’, gericht tegen het zieke, 
fabrieksmatige fokken van en de schandelijke handel 
in puppy’s. Maar liefst 85.000 handtekeningen 
van Nederlandse hondenvrienden haalden we op. 
Daaronder die van voetbaljournalist en presentator Johan 
Derksen, die onze oproep in een mooie videoboodschap 
ondersteunde. De handtekeningen hebben we tijdens een 
hondenwandeltocht aangeboden aan de ambassades 
van Duitsland, Frankrijk en Polen, landen met een 
belangrijke stem in de EU. Bovendien stuurden we de 
handtekeningen naar het Europees Parlement. Aldaar 
wordt begin 2016 een motie in stemming gebracht 
die de Europese Commissie oproept te komen tot 
geharmoniseerde registratie en identificatie van honden, 
wat belangrijk is om de handel aan te kunnen pakken. 
De verwachting is dat deze grote publieke druk resultaat 
gaat hebben.  

1.3 Dieren in het wild: diervriendelijk toerisme 

Vakantie is bedoeld om leuk te zijn, nieuwe dingen te 
ontdekken en bijzondere ervaringen op te doen. Helaas 
worden veel wilde dieren daar het slachtoffer van, omdat 
ze worden gebruikt voor kunstjes, als foto-attribuut of 
lastdier. Zo worden veel olifanten in de toeristenindustrie 
als baby gevangen in de jungle. Die vangst kost vaak 
het leven van de moeder en soms meerdere tantes, die 
het jong proberen te beschermen. Het olifantje wordt 
uitgehongerd, vastgebonden en afgeranseld om zijn 
wilskracht te breken. Alleen dan kan het dier ‘veilig’ 
worden gebruikt. Het leven in de toeristenindustrie is 
vervolgens armetierig: telkens hetzelfde rondje lopen 
of kunstje doen, geen sociaal familieverband en buiten 
‘diensturen’ aan de ketting.

En het leed blijft niet tot olifanten beperkt. Leeuwen 
komen terecht in ‘canned hunting’: ze worden door jagers 
afgeschoten in een omheind gebied als ze zijn afgedankt 
in zogeheten ‘knuffelfarms’, tijgers worden gedrogeerd 
voor selfies, struisvogels misbruikt voor ritjes, orang-oetans 
worden gekidnapt uit de jungle en te werk gesteld in de 
boksring. En stieren worden gedood in een ‘gevecht’ 
met een toreador (en een reeks helpers). De lijst is lang. 
Wij willen af van al dat zogenaamde vermaak met 
wilde dieren. Wilde dieren horen in het wild. Vandaar 
onze campagne onder de naam Wilde dieren. Geen 
entertainers!

http://www.sainvatamdespreanimale.ro
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Internationaal
Na de lancering in Nederland in november 2010 van 
onze campagne waarin we mensen vroegen nooit (meer) 
een olifantenrit te maken, vragen we inmiddels wereldwijd 
reisorganisaties om te stoppen met het aanbieden van 
olifantenritjes en ander dierenleed. Ook zetten we ons 
in om vakantiegangers bewust te maken zodat zij niet 
meer meedoen met dieronvriendelijk entertainment. De 
resultaten:

83 reisorganisaties hebben beloofd te stoppen met het 
aanbieden van olifantenritjes en -shows, waaronder The 
Travel Corporation, World Expeditions en G Adventures. 
Bijna een kwart miljoen mensen tekenden onze actie 
tegen het gebruik van wilde dieren voor entertainment en 
onze oproep aan Thomas Cook om het aanbieden van 
olifantenleed te staken. 
We hielpen de Universiteit van Oxford met onderzoek 
waaruit blijkt dat de meeste toeristen niet door hebben 
aan welk dierenleed zij bijdragen. Daarmee kregen we 
niet alleen veel publiciteit die ons in gelegenheid stelde 
mensen bewust te maken, ook is dit een belangrijke 
bouwsteen voor onze activiteiten in 2016.

Leuke aanmoediging: als erkenning voor het succes van 
onze campagne ontvingen we de gouden publieksprijs 
van de World Responsible Tourism Awards 2014, 
gesponsord door het ministerie van toerisme van Oman.

Europa
Ruim de helft van bovengenoemde 83 reisorganisaties is 
Europees en ook een groot deel van de petitietekenaars 
was afkomstig uit Europa: 84.000. Ruim de helft daarvan 
waren nieuwe supporters van World Animal Protection. 
Kortom, Europa loopt voorop als het aankomt op 
gedragsverandering van bedrijven en toeristen. In alle 
Europese landen waar World Animal Protection kantoren 
heeft, zijn op Wereld Dierendag ludieke activiteiten 
georganiseerd om ook in de media aandacht te krijgen 
voor deze campagne.

Nederland
In Nederland bouwden we verder op de successen van 
de afgelopen jaren:

De lijst van Nederlandse olifantvriendelijke reisorga-
nisaties in het kader van onze campagne ‘Wilde dieren. 
Geen entertainers.’ groeide aan tot in totaal 23, onder 
meer met het belangrijke 333 Travel. 

Meer dan 66.000 Nederlanders ondertekenden de 
petitie die bij deze campagne hoorde.

Binnen diezelfde campagne hebben we onze 
samenwerking voortgezet met de ANVR, de 
koepelorganisatie van de reisbranche, om te komen 
tot richtlijnen voor diervriendelijk toerisme. Ook 
hebben we een bijbehorende trainingsmodule 
ontwikkeld voor medewerkers in de reisbranche zodat 
ze dieronvriendelijke attracties leren herkennen. De 
verwachting was dat deze in 2015 zouden worden 
gepresenteerd, maar dit wordt iets later: januari 2016.  

15 september 2015 was een historische dag. Toen ging 
het verbod in op het gebruik van wilde (zoog)dieren in 
circussen. Als een van de steunpilaren van vereniging 
Wilde Dieren de Tent Uit heeft World Animal Protection 
zich hier vele jaren sterk voor gemaakt. Het behalen van 
de doelstelling betekende ook dat de vereniging op 
feestelijke wijze kon worden ontbonden. 

Onze 3D-petitie, de in 2014 op basis van vele 
duizenden handtekeningen geprinte oranje olifant, reisde 
naar diverse locaties, onder meer naar de openbare 
bibliotheek in Den Haag. Overal oogstte het dier veel 
bekijks en was daarmee belangrijk voor voorlichting en 
naamsbekendheid. 

3.3.2 Overige dieren in het wild

Naast wilde dieren die worden misbruikt voor toeristisch 
vermaak, hebben we ons ook ingezet voor andere wilde 
dieren. Op het land – beren – maar ook voor dieren 
in het water. In de oceanen zijn namelijk tal van dieren 
de dupe van menselijke activiteit. Onder meer doordat 
visnetten en –lijnen na gebruik in zee terechtkomen 
en daar nog lang – eeuwen zelfs! – slachtoffers 
maken, van walvissen tot zeehonden, van albatrossen 
tot zeeschildpadden, van vissen tot dolfijnen. Onder 
de naam ‘Sea Change’ helpen we dit probleem te 
bestrijden. 

Internationaal
In september lanceerden we het Global Ghost Gear 
Initiative (GGGI, letterlijk vertaald: het mondiale 
spookvistuig-initiatief), een belangrijk onderdeel van onze 
Sea Change-campagne. Door samen te werken met 
uiteenlopende partners brengen we in kaart hoe groot 
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het probleem van rondzwervend vistuig daadwerkelijk is 
en welke oplossingen uitkomst bieden voor zowel dieren 
als mensen. 

Verschillende bedrijven hebben we bereid gevonden om 
het probleem van het spookvistuig te bestrijden. Zo zijn 
we een partnerschap begonnen met Northern Prawn 
Fishery, het grootste garnalenbedrijf in Australië, om vistuig 
te verwijderen uit de Golf van Carpentaria (Noord-
Australië), een wereldwijde hotspot van spooknetten
We hebben 1.900 kg vistuig uit zee verwijderd, onder 
meer in de Golf van Maine (VS) voor de kust van Orkney 
(VK) en in Thailand.
Met het departement van visserij en wild van Alaska 
hebben we een protocol opgesteld om zeeleeuwen te 
redden die zijn verstrikt geraakt in vislijnen en –netten 
in Glacier Bay. Ook in Maine (VS) zijn we actief om 
zeezoogdieren te helpen die het slachtoffer zijn van 
rondslingerend vistuig.
We hebben ondersteuning geboden aan twee personen 
die in Latijns-Amerika training geven over hoe walvissen 
bevrijd kunnen worden die zijn verstrikt geraakt in lijnen 
en netten. 
In de VS ontwikkelden we standaarden voor beheer van 

spookvistuig die zijn geaccepteerd door een belangrijke 
certificeringsinstelling voor visproducten.
Ook maakten we ons sterk voor de botodolfijnen in de 
Amazone. Deze rivierdolfijnen worden op akelige wijze 
gedood en aan stukken gehakt om als aas te dienen voor 
de visserij. Bijna 200.000 mensen wereldwijd tekenden 
onze petitie. In 2015 ging in Brazilië een verbod in 
op het vissen naar piracatinga, de vissoort waar de 
dolfijnen als aas voor dienen. Om de mensen te helpen 
die van deze visserij deels afhankelijk zijn, zijn we in juli 
de campagne ‘Gemeenschappen voor botodolfijnen’ 
begonnen om diervriendelijke en duurzame alternatieven 
te promoten voor mensen om in hun levensonderhoud te 
voorzien.  
Op het land gingen we verder met de zorg voor beren. 
In Pakistan hebben we tien beren gered en een plaats 
gegeven in het Balkasar berenreservaat. Zeven eigenaren 
van beren hebben we geholpen om te komen tot een 
alternatief levensonderhoud. Tien geplande gevechten 
met honden hebben we voorkomen. Ook op het gebied 
van voorlichting waren we zeer actief: we hebben 201 
moskeeën bezocht om de religieuze leidsmannen te 
vragen tijdens de gebedsdienst aandacht te schenken 
aan dit onderwerp.  
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Europa
Naast de Sea Change-campagne in het Verenigd 
Koninkrijk, hielden we in februari een actie voor 
twee beren die - sinds zij welpjes waren - in een kooi 
zaten opgesloten in een restaurant in Sotsji, Rusland. 
Broer en zus Misha en Pasha werden in erbarmelijke 
omstandigheden gehouden, zonder toegang tot 
veterinaire zorg en in een ernstig vervuilde kooi. Dankzij 
de stemmen van 140.000 supporters van World Animal 
Protection en belangstellenden hebben de beren een 
nieuw huis gevonden bij een dierenopvang in Moskou. 
Daarvan waren er 27.500 afkomstig uit Nederland. 
En om in berenstemming te blijven: het door ons 
ondersteunde reservaat in Roemenië vierde haar tienjarig 
bestaan met de opvang van vier nieuwe geredde beren.

In het Verenigd Koninkrijk maakten we ons succesvol 
sterk om de Wildlife Crime Unit te redden, een gerenom-
meerde overheidsinstelling die is gespecialiseerd in het 
opsporen van criminaliteit ten koste van wilde dieren. 
Voor onze campagne wonnen we de Ethical Wildlife 
Award en begin 2016 is de overheidsfinanciering ervan 
veilig gesteld.
 
Nederland
In Nederland begonnen we een petitie naar aanleiding 
van de mededeling van Japan dat het de walvisjacht 
heropent. Het Japanse besluit is in strijd met de uitspraak, 
in maart 2014, van het Internationaal Gerechtshof 
in Den Haag waarin deze walvisvaart illegaal werd 
verklaard. Ter bescherming van de walvissen en van de 
geloofwaardigheid van het Internationaal Gerechtshof 
kan ons land dit niet over zijn kant laten gaan. Zeker niet 
omdat Nederland in de eerste helft van 2016 voorzitter 
is van de Europese Unie. Meer dan 25.000 mensen 
ondertekenden de petitie. De handtekeningen gaan we in 
2016 aanbieden.

1.4 Dieren in rampsituaties 
 
Een belangrijke pijler van het werk bij World Animal 
Protection is het hulp bieden aan dieren die getroffen 
worden door natuurrampen. 2015 was op dat vlak weer 
een druk jaar. In totaal hielpen we meer dan 685.000 
dieren direct en 632.492 indirect. 

Internationaal
Dit totale aantal van 1,3 miljoen geholpen dieren kwam 
tot stand via elf interventies in negen landen:
 
Overstroming in Malawi (februari):  
ruim 230.000 dieren direct hulp geboden.

Cycloon Pam in Vanuatu (maart): 
meer dan 85. 000 direct geholpen, bijna 610.000 
indirect.

Vulkaanuitbarsting in Costa Rica (maart):
19.000 indirect geholpen.

Overstroming in Chili (april): 
ruim 28.000 dieren direct geholpen.

Vulkaanuitbarsting in Chili (april): 
7.600 dieren direct geholpen.

Aardbeving in Nepal (april):
20.000 dieren direct geholpen

Overstroming in Costa Rica (juli): 
3.500 dieren direct geholpen.

Koudegolf in Peru (juli): 
bijna 30.000 dieren direct geholpen.

Overstroming in Myanmar (august):
15.000 dieren direct geholpen, 5.000 indirect.

Voorzorgsmaatregelen tegen overstromingen Kenia 
(september):
ruim 260.000 dieren direct geholpen. 

Orkaan Patricia in Mexico (oktober):
1.000 dieren direct geholpen.

Bovendien verzorgden we in een aantal landen training 
om mensen voor te bereiden op rampsituaties. Dat deden 
we in Mexico, Kenya en India. 

In Europa en Nederland hoefden we in 2015 niet actief 
te zijn om dieren in noodsituaties te helpen want die 
deden zich gelukkig niet voor.
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1.5 Lobby en beleidsbeïnvloeding

Een belangrijke manier om dieren te helpen, is ervoor te 
zorgen dat wetgeving en ander beleid het welzijn van 
dieren bevordert. Dat doen we specifiek in het kader van 
onze campagnes, maar ook meer in algemene zin. Op 
internationaal vlak, op het tussenniveau van Europa en in 
Nederland. Het is een zeer complex speelveld van vele 
internationale organisaties. Het Nederlandse kantoor 
levert een significante bijdrage aan het lobbywerk van 
de internationale organisatie. Het is werk dat weliswaar 
minder zichtbaar is voor onze achterban, maar dat op 
langere termijn resulteert in het verbeteren van het leven 
van miljarden dieren. 

Internationaal
Verenigde Naties
Op het niveau van de Verenigde Naties spanden we ons 
in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die tot 2030 
de internationale ontwikkelingsagenda zullen domineren 
zo te beïnvloeden dat ook dieren erbij gebaat zijn. 
Dat lukte. Met doelen gericht op duurzame landbouw, 
oceanen en duurzame consumptie bieden ze zeker ruimte 
om ook voor dieren op te komen. Het bestrijden van 
hondsdolheid wordt expliciet genoemd.
Bij de VN Commissie voor Wereldvoedselzekerheid in 
Rome leverden we ondertussen vanuit het Nederlandse 
kantoor een bijdrage aan een rapport en beleidsaan-
bevelingen betreffende duurzame veehouderij. Dit is een 
tweejarig proces waarvan de resultaten in 2016 duidelijk 
worden.
Bovendien zorgden onze lobby-inspanningen ervoor dat 
het beschermen van dieren is opgenomen in het Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, het 
beleidskader van de Verenigde Naties op het vlak van 
rampenpreventie. Ook vanuit het Nederlandse kantoor 
droegen we daar een steentje aan bij.
Eveneens vanuit het Nederlandse kantoor namen we 
deel aan de adviesraad van een gezamenlijk project van 
de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling met 34 rijkere lidstaten) en de FAO (de 
Voedsel en Landbouworganisatie van de VN), om te 
komen tot een richtsnoer voor verantwoordelijk gedrag 
van bedrijven in de voedselindustrie. Verwacht werd dat 
dit voor het eind van 2015 zou zijn afgerond, maar dat 
wordt nu begin 2016. Het ziet er niettemin goed uit. 
Verder deden we mee aan de Global Agenda 
for Sustainable Livestock, een platform van diverse 

belanghebbenden om internationaal de veehouderij 
te verduurzamen en waarvan, dankzij onze inzet, 
dierenwelzijn nu ook een belangrijk element is. Tevens 
waren we te vinden in Parijs, om een bijdrage te leveren 
aan een ISO technische specificatie voor dierenwelzijns-
management in de veehouderij. Daarnaast werden we 
lid van de ronde tafel voor duurzaam rundvlees, waar nu 
ook dierenwelzijn in de schijnwerpers komt te staan. 

In de Verenigde Staten waren we zeer actief in de 
onderhandelingen van het Trans-Pacific Partnership, 
een multilateraal handelsverdrag van twaalf landen. 
We hadden zitting in het Trade and Environment Policy 
Advisory Committee, en droegen eraan bij dat het 
milieuhoofdstuk verplichtingen bevat met betrekking tot 
de illegale handel in wilde dieren of hun producten, 
schadelijke visserijpraktijken en de illegale houtkap 
en -handel. Deze verplichtingen kunnen worden 
afgedwongen.

Europa
Ook in Europa hielden we ons met handel bezig – en 
wel die met de Verenigde Staten. Momenteel wordt 
er gedelibereerd over een ambitieus handelsverdrag 
tussen deze wereldmachten: het Trans-Atlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP). Dat kan grote gevolgen 
voor dieren hebben. We organiseerden samen met de 
Humane Society International een bijeenkomst in Brussel 
waar we de gevaren en kansen uit de doeken deden. 
Het Nederlandse kantoor gaf hierbij ondersteuning aan 
ons Europese team in Brussel. Bij de Europese Commissie 
lijkt mede daardoor dierenwelzijn nu redelijk goed op de 
radar te staan. Maar bij de Amerikanen? 2016 belooft 
een spannend jaar te worden in dit opzicht. 

Nederland

2015 was het eerste jaar van de hervormde 
Dierencoalitie, waarvan World Animal Protection met 
het voorzitterschap de drijvende kracht is. Met de 
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nieuwe betaalde medewerker wist de Dierencoalitie 
haar nut en slagkracht te vergroten. Er werd een 
succesvolle dierenkieswijzer gelanceerd in aanloop naar 
de provinciale verkiezingen die 28.000 mensen van 
stemadvies voorzag. De Dierencoalitie organiseerde 
twee themabijeenkomsten om de expertise van de 
lidorganisaties verder uit te bouwen en speelde een 
belangrijke rol in de coördinatie van de politieke lobby. 
Dertien keer klom de Dierencoalitie in de pen
om Kamerleden of de staatssecretaris te informeren 
over uiteenlopende onderwerpen die voor dieren 
belangrijk zijn, waaronder handhaving, de zogeheten 
positieflijst waarop staat welke zoogdieren door 
particulieren mogen worden gehouden, vuurwerk, 
de Natuurwet en internationaal ondernemen. Vanuit 
World Animal Protection werden bovendien drie 
stagiaires van de Dierencoalitie begeleid die onderzoek 
deden naar het topsectorenbeleid, waarin overheid 
en bedrijfsleven gezamenlijk onderzoek financieren 
voor negen bedrijfssectoren, naar handhaving en naar 
ontwikkelingssamenwerking in relatie tot dierenwelzijn. 

Naast het werk in en voor de Dierencoalitie, droeg 
World Animal Protection bij aan een werkgroep voor 
sector overstijgende thema’s in het door minister Ploumen 
opgezette proces om te komen tot convenanten door 
verschillende sectoren met betrekking tot (internationaal) 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dankzij 
onze inzet kan dierenwelzijn niet over het hoofd worden 
gezien. Tot slot droegen we bij aan een bijeenkomst 
bij Tommy Hilfiger in Amsterdam over duurzaam leer 
in de mode- en textielsector en gaven we advies 
aan de Rabobank over de herziening van hun 
dierenwelzijnsbeleid. 
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2.1 Ontstaansgeschiedenis

World Animal Protection is sinds 2014 de nieuwe 
naam van WSPA dat een – sterk Nederlands getinte - 
voorgeschiedenis heeft die veel verder teruggaat dan het 
jaar waarin zij formeel werd opgericht – 1981.

In de eerste helft van de twintigste eeuw namelijk, ont-
stonden in steeds meer landen organisaties van mensen 
die zich het leed van dieren aantrokken en hun welzijn 
wilden verbeteren. Diverse daarvan uit met name Europa 
bundelden in 1950 hun krachten in de Wereldfederatie 
tot Bescherming van Dieren, de World Federation for the 
Protection of Animals (WFPA). 

Negen jaar later ontstond door een fusie van een Britse 
en een Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie, de 
International Society for the Protection of Animals (ISPA). 

Omdat de WFPA en de ISPA beide streefden naar ver-
betering van dierenwelzijn in een internationale context 
en hun werkwijzen elkaar aanvulden, fuseerden ze in 
1981 tot World Society for the Protection of Animals 
(WSPA). 

Het werk van de organisatie werd begonnen met een 
campagne voor kikkers. Omdat de handel in kikkerbillen 
zoveel geld opleverde, werden de dieren vooral in India 
met miljoenen tegelijk levend in tweeën gesneden. Onder 
druk besloot de Indiase overheid in 1987 de handel te 
verbieden. Intussen voerde WSPA ook campagnes tegen 
stierenvechten en het dragen van bont. Ze bood verder 
dieren noodhulp na natuurrampen en vroeg aandacht 
voor de wrede manieren waarop vee vervoerd werd en 
geslacht.

Veel bekendheid kreeg de organisatie toen ze in 1992 
met de Turkse en Griekse regering in actie kwam tegen 
het berendansen in die landen.

Aan het begin van de 21e eeuw had de organisatie een 
begroting van twaalf miljoen dollar. Vandaag de dag 
zijn er meer dan een half miljoen donateurs, bedraagt de 
begroting ruim zestig miljoen dollar, waarvan met bijna 
zeven miljoen dollar bijna twaalf procent afkomstig uit 
Nederland, en zijn we actief in meer dan vijftig landen. 

2.2 Doelstelling 
 
Het leven van dieren beschermen en verbeteren wat 
leidt tot een wereld waarin hun welzijn er toe doet en 
wreedheid tegen dieren niet bestaat.

2.3 Visie

Dierenleed is vermijdbaar en mensen zijn ervoor 
verantwoordelijk dat dieren een goed leven hebben. 
We helpen om hun leven opnieuw in te richten in een 
gemeenschap waarin dieren zo’n goed leven hebben 
en zich natuurlijk kunnen gedragen. Dierenwelzijn is 
fundamenteel voor een betere wereld, voedselproductie, 
landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid en voor 
een duurzame economie en planeet.

2.4 Werkwijze

World Animal Protection is hulpverlener, campagne-
voerder en lobbyist. Met andere woorden, we verbeteren 
dierenwelzijn met:
praktische hulpprojecten voor dieren in nood
voorlichting en advies om de omgang met dieren te 
verbeteren;
en lobbyactiviteiten om beschermende wetgeving en 
diervriendelijk beleid te realiseren.

Voor deze activiteiten werven we actief fondsen bij 
met name particulieren; we krijgen geen subsidies 
van overheden en hebben weinig sponsoren in het 
bedrijfsleven. World Animal Protection voert zelf 
campagnes en programma’s uit en ondersteunt die 
van anderen: met geld, menskracht, kennis, het trainen 
van vaardigheden of het creëren van samenwerking 
en netwerkmogelijkheden. Bovendien plaatsen we 
dierenwelzijn nadrukkelijk in de context van een wereld 
die tál van zorgen heeft. Waar kinderen sterven van 
de honger, lijkt het redden van zeeschildpadden in 
sommige ogen wellicht misplaatst. Maar de bescherming 
van dieren is geen overbodige luxe, laten we zien. 
Ze is een onmisbaar onderdeel van de oplossing 
voor grote mondiale problemen als voedselschaarste, 
klimaatverandering en de verspreiding van ziekten. 
Dierenwelzijn mag een morele kwestie voor World 
Animal Protection zijn, wetenschappelijk onderbouwd 

2. Wie we zijn
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tonen we ook aan dat het voor de mensheid als geheel 
van essentieel belang is.

World Animal Protection werkt aan het beëindigen van 
wreedheid tegen dieren, niet in slechts één land of regio 
maar overal ter wereld. Met lokale partners in meer dan 

vijftig landen maken we een groot verschil. Elke dag. 

Voor ontelbare dieren. Het verschil tussen leven en dood, 
tussen lijden en een goed leven.
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3.1 Wereldwijd

3.1.1 Internationale structuur

World Animal Protection is een wereldwijd opererende 
organisatie. We hebben een internationaal hoofdkantoor 
in Londen en veertien World Animal Protection kantoren 
verspreid over de continenten. De meeste zijn actief in 
eigen land, met een scala aan dierenwelzijnsactiviteiten 
en fondsenwerving. Sinds 2011 zijn er ook regiokan-
toren, die een groter geografisch gebied bestrijken:

Europa, Afrika, Noord-Amerika, Latijns Amerika en Azië & 
Oceanië. 

World Animal Protection heeft de regiostructuur toege-
voegd om:
 
de samenwerking te bevorderen tussen kantoren in 
landen met sterk vergelijkbare problemen op het gebied 
van dierenwelzijn
activiteiten te kunnen opzetten in landen waar we 
geen kantoor hebben; zoals in Roemenië, waar geen 
World Animal Protectionvestiging is maar het Europees 
kantoor wel in actie komt tegen het massaal doden van 
zwerfhonden

organisatorisch beter aan te sluiten op andere belangrijke 
regionale structuren, zoals de Europese Unie, de Unie 
van Zuid-Amerikaanse Naties en de Azië-Pacific regio 
(APAC); onze regiokantoren functioneren op eenzelfde 
‘niveau’ als zij.

3.1.2 Samenwerking en rolverdeling

De onderdelen van World Animal Protection zijn met 
elkaar verbonden door samenwerkingsovereenkomsten 
en een raamwerk van afspraken. Deze maken dat de 
organisatie op een eenduidige manier spreekt, en efficiënt 
handelt en werkt. Onze onderlinge verstandhouding is 
gebaseerd op overleg en consensus, waarbij we sterk 

hechten aan een evenwicht tussen inbreng van ‘bovenaf’ 
en ‘onderop’. We delen een mondiale strategie, the 
Global Strategy, die we samen hebben opgesteld en 
uitvoeren.

3.1.3 Internationaal kantoor

In het internationale kantoor in Londen komen alle 
lijntjes samen. Daar wordt op basis van inbreng van 
landen en regio’s de campagnestrategie voor een 
groot deel uitgestippeld en vastgesteld door het GLT 

3. Organisatie
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(Global Leadership Team). Internationaal stuurt met 
name mondiaal onderzoeks- en lobbywerk aan, stelt 
budgetten vast en bepaalt hoeveel geld naar welk 
werk in de verschillende landen en regio’s gaat. Ook 
verleent het internationale kantoor service op het terrein 
van communicatie, huisstijl en hulpmiddelen. Het GLT, 
onder aanvoering van de Acting Chief Executive, wordt 
gecontroleerd door de International Board, de mondiale 
raad van toezicht. Vanuit de Britse overheid wordt door 
the Charity Commission gecontroleerd of World Animal 
Protection de aan haar toevertrouwde donaties op 
verantwoorde wijze besteedt. Zo wordt de besteding 
van aan ons toevertrouwde donaties dubbel gemonitord, 
zowel in Nederland als internationaal.

3.2 In Europa

Europa telt vier landenkantoren van World Animal 
Protection, te weten Nederland, Denemarken, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk. Maar Europa is met 50 landen 
waarvan er 28 tot de Europese Unie behoren natuurlijk 
nog veel groter.

Het Europese Regiokantoor van World Animal Protection 
is het overkoepelende kantoor voor al deze landen. 
Medewerkers van het Regiokantoor werken vanuit Den 
Haag, Londen, Berlijn en Brussel. 

Het Regiokantoor biedt diensten en steun aan de 
Europese regio waar individuele landenkantoren niet 
actief zijn. Het kantoor brengt de vier landenkantoren 
samen om de krachten te bundelen in bijvoorbeeld 
Europese campagnes, en het verbreedt het geografische 
bereik naar de Europese landen waar we geen kantoor 
hebben en ook naar de Europese unie. De lobby bij 
het Europees Parlement in Brussel is daar een belangrijk 
onderdeel van.

Op het Europese niveau wordt leiding gegeven door 
het ELT, het European Leadership Team, dat bestaat uit 
de vier landendirecteuren, de directeur van de Europese 
Regio en de Europese Programma Directeur. De directeur 
van de Europese Regio zit namens het ELT in het Global 
Leadership Team.

3.2 In Nederland

3.3.1 Bestuur en toezicht

Bij World Animal Protection Nederland is de functie 
van ‘besturen’ belegd bij de directeur en die van 
‘toezicht houden’ bij de Raad van Toezicht. De directeur 
bepaalt het beleid en stelt de financiële richtlijnen vast; 
onder supervisie en na goedkeuring van de Raad 
van Toezicht. Hij is eindverantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de 
medewerkers van de organisatie. In zijn werk wordt hij 
bijgestaan door een Management Team, bestaande 
uit de drie afdelingshoofden. Zij bespreken frequent 
lopende en geplande activiteiten alsmede de financiële 
ontwikkelingen. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie 
en staat haar  met advies bij. De Raad ziet verder 
integraal toe op de beleidsbepaling en uitvoering en 
op de algemene gang van zaken. Hij benoemt, schorst 
en ontslaat de directeur en bewaakt ’World Animal 
Protections identiteit.

Externe beoordeling van het functioneren van de 
organisatie gebeurt, achteraf, door een accountant.

Planning en control
Bij ons werk hanteren en respecteren we de volgende 
belangrijke codes en richtlijnen:
De Gedragscode van de Vereniging van Fondswervende 
Instellingen (VFI)
De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van de VFI
De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede 
Doelen van de VFI
De Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de 
commissie Wijffels

Directie
Vanaf 14 juli 2014 is Pascal de Smit directeur van World 
Animal Protection Nederland. Hij heeft geen relevante 
nevenfuncties, maar was formeel nog eigenaar van 
Tumult Fundraising BV, waarin sinds zijn aantreden geen 
activiteiten meer plaatsvinden.
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Salaris van de directie
De beloning van onze directie gebeurt volgens de 
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen 
van de VFI (Vereniging van Fondswervende Instellingen). 

Het salaris van Pascal de Smit was, op basis van 0,9 fte, 
€ 81.862 (bruto, inclusief vakantiegeld), benevens SV-
lasten € 9.304 en pensioenlasten € 6.926

Leden Raad van Toezicht

Bob van den Bos, voorzitter
sinds: november 2012 (lid sinds augustus 2003)

Michel Kuik, penningmeester
sinds: maart 2012

Laurette Bloem, lid
sinds: augustus 2011

Hans Wiebes, lid
sinds: 2013 tot december 2015

Lucie Wigboldus
Lid sinds: 2013
  
Ruud Tombrock
Lid sinds: september 2014

Onze vacatieregeling geeft leden van de raad van 
toezicht de mogelijkheid tot een kleine vergoeding. Ze 
kunnen daar gebruik van maken. Bijwonen vergadering:
€ 210 (lid)
€ 300 (voorzitter)

Bij World Animal Protection Nederland is de functie van 
‘besturen’ belegd bij de directeur en die van ‘toezicht 
houden’ bij de Raad van Toezicht. De directeur bepaalt 
het beleid en stelt de financiële richtlijnen vast; onder 
supervisie en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken en geeft leiding aan de medewerkers van 
de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op 
de directie en staat haar met advies bij. De Raad ziet 
verder integraal toe op de beleidsbepaling en uitvoering 
en op de algemene gang van zaken. Hij benoemt, 
schorst en ontslaat de directeur en bewaakt ’World 
Animal Protection’s identiteit. Externe beoordeling van het 
functioneren van de organisatie gebeurt, achteraf, door 
een accountant.
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Het Nederlandse World Animal Protection-kantoor is 
gevestigd in Den Haag. Eind 2015 werkten er zeventien 
betaalde krachten (2014: 15). Op 31 december 2015 
ziet het organogram er als volgt uit:
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Conform de bezetting op 31 december 2015

Door de jaren heen ziet de verdeling van medewerkers 
van World Animal Protection er als volgt uit:

3.3.2 Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van World Animal Protection 
Nederland is erop gericht een situatie te waarborgen 
waarin de juiste mensen op de juiste plekken zitten en ze 
hun werk goed en gemotiveerd kunnen doen.

We hechten aan onze open cultuur, duidelijke com-
municatie, onderlinge collegialiteit en betrokkenheid bij 
elkaar en onze doelstelling. In 2015 startten wij een 
traject om samen verder te bouwen aan een cultuur die 
bij ons en onze wereldwijde ambities past. In 2016 krijgt 
dit vervolg met als doel onze cultuur te borgen in de 
organisatie voor huidige en toekomstige medewerkers. 

Ons ziekteverzuim was in 2015 6,2 procent, dit is net 
als vorig jaar hoog en helaas ruim boven het landelijk 
gemiddelde van vier procent (2014: 6,8 procent en 
2013: 0,9 procent). Net als in 2014 hadden wij helaas 
langdurig zieken, waarvan er twee van de drie in 2015 
gelukkig weer gezond en wel aan de slag zijn gegaan. 
Ons korte verzuim is al jaren lager dan het landelijk 
gemiddelde van twee procent, zo ook in 2015. 

De salarissen van World Animal Protection Nederland 
zijn marktconform: de beloning van medewerkers is 
vergelijkbaar met die bij andere charitatieve organisaties. 
In onze communicatie met betrekking tot werving noemen 
wij alleen het startsalaris, dat afhankelijk van leeftijd en 
ervaring wordt bepaald. Op deze wijze garanderen wij 
dat nieuwe medewerkers voldoende financiële groeiper-
spectieven hebben voor de toekomst. Verhoging van het 

loon baseren we op evaluaties en beoordelingen zoals 
vastgelegd in ons Waarderings- en beoordelingsbeleid. 
Jaarlijks bekijken we of een inflatiecorrectie gewenst is en 
wordt deze al dan niet door de directeur en RvT bepaald.

World Animal Protection werkt in de regel niet met einde-
jaarsuitkeringen of bonussen. 2015 vormde hierop een 
uitzondering waarbij wij aan al het personeel (exclusief 
de directeur) een gratificatie hebben uitgekeerd van 
€ 200,-. Omdat veruit de meeste werknemers en het 
bestuur van World Animal Protection Nederland de hui-
dige afspraken inzake arbeidsvoorwoorden voldoende 
vinden, is er momenteel geen aanleiding om aansluiting 
te zoeken bij een cao. Wel is in 2015 een Personeelsver-
tegenwoordiging (PVT) tot stand gekomen. Dit is een 
mini-ondernemingsraad met beperkte bevoegdheden 
voor organisaties met minder dan dertig personeelsleden, 
conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De 
PVT overlegt met de directie tenminste over arbeidsvoor-
woorden en –omstandigheden.

World Animal Protections effecten op de mensen die 
voor ons werken zijn er ook. De Nederlandse organisatie 
is relatief klein en ‘plat’ en de beperkte hiërarchie 
heeft voordelen, maar ook een duidelijk nadeel. Voor 
opwaartse mobiliteit bestaan weinig mogelijkheden. 
Loopbaanbegeleiding draait daarom vooral om ‘groeien 
binnen de eigen functie’. Beleid voor ‘groei binnen de 
organisatie’ is er eigenlijk niet – de praktijk leent zich er 
nauwelijks voor.

3.3.4 Vrijwilligersbeleid en -inzet

World Animal Protection is geen vrijwilligersorganisatie. 
In Nederland hebben we geen eigen opvangreservaten, 
dierenklinieken of teams om straathonden in te enten 
tegen hondsdolheid. Onze behoefte aan vrijwilligers is 
dus bescheiden. Maar er zijn altijd situaties waarin ook 
wij vrijwillige medewerkers hard nodig hebben. Bij het 
aanbieden van petities op het Binnenhof bijvoorbeeld, bij 
acties om media-aandacht voor campagnes te genereren 
of voor het bemensen van onze stand op diverse evene-
menten.

Daarom koesteren we de mensen die zich belangeloos 
voor ons inzetten. We betalen reis- en onkosten, verzor-
gen materialen die ze ook los van grotere actiemomenten 
kunnen gebruiken.



World Animal Protection werkt meer en meer samen met 
vrijwilligers. In 2015 bestaat ons vrijwilligersbestand uit 
80 vrijwilligers. De meesten van hen zetten zich in bij 
actiemomenten en events zoals de Koeienuitzwaaidag, 
het Animal Event en de Vakantiebeurs. Maar we ontvan-
gen ook hulp bij het vertalen van documenten en met 
andere kantoorwerkzaamheden. Vrijwilligers leveren zo 
een steeds grotere én zeer concrete bijdrage aan onze 
activiteiten.

3.3.5 Duurzaamheid op kantoor

World Animal Protection vindt het belangrijk om kritisch 
te kijken naar de effecten die onze organisatie heeft 
op de maatschappij: we willen zo min mogelijk schade 
veroorzaken aan dier, mens en milieu. Daarom gaat er 
bijvoorbeeld biologische melk in onze FairTrade koffie en 
mag er op kosten van de organisatie alleen vegetarisch 
worden gegeten. 
 
Onze mondiale voetafdruk willen we zo klein mogelijk 
houden. Dus stimuleren we medewerkers te reizen met het 
openbaar vervoer en hebben we een fietsenplan.

3.3.6 Samenwerking met anderen   
 
World Animal Protection hecht zeer aan samenwerking. 
We zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen betekenen 
voor dieren in nood als we de krachten met anderen 
bundelen.

In Nederland doen we dat vooral door een leidende rol 
te spelen in de Dierencoalitie: een verband van dieren-
beschermingsorganisaties dat zich met maatschappelijke 
en politieke pleitbezorging sterk maakt voor de belangen 
van dieren. Verder waren we tot eind september 2015 
aangesloten bij de vereniging Wilde Dieren de Tent Uit, 
die met succes heeft gelobbyd voor een verbod op het 
gebruik van wilde dieren in circussen. Dat verbod is op 
15 september van kracht geworden zodat deze vereni-
ging zichzelf heeft opgeheven. Ook zijn we onderdeel 
van het MVO Platform, een bundeling maatschappelijke 
organisaties en vakbonden die zich inzetten voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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4. Strategie en beleid

World Animal Protection werkt in een wereld vol nood, 
waar leven en welzijn van miljarden dieren wordt 
bedreigd. Tegen deze achtergrond maken we onze 
strategische keuzes. De kaders daarvan zijn vastgelegd in 
een internationaal strategiedocument.

4.1 Mondiale Strategie 2015-2020

De Mondiale Strategie geeft richting aan het werk van 
de gehele internationale organisatie. Ze creëert synergie 
en brengt focus in ons werk, zodat we resultaten zicht-
baar kunnen verbeteren. Ze werd in 2015 vastgesteld 
voor de periode tot en met 2020.  

Missie
World Animal Protection is de katalysator die mensen, 
regeringen, bedrijven, media, gemeenschappen en part-
nerorganisaties in beweging brengt om dieren te bescher-
men. Door ze te inspireren, motiveren, beïnvloeden en 
richting te geven aan de immense verandering die nodig 
is. Of het nu gaat om dieren die vergeten dreigen te 
worden bij natuurrampen of direct bedreigd worden door 
mensen: miljarden dieren lijden en hebben onze hulp 
nodig. Door internationaal samen te werken kunnen we 
de meeste impact hebben om dieren te beschermen.

Inhoudelijke doelen 
In 2020 wil World Animal Protection hebben bereikt dat:

1 miljard dieren in de vee industrie, zoals varkens, koeien 
en kippen, een beter leven hebben;
100,000 wilde dieren worden gered die worden 
gebruikt voor handel, entertainment, huisdier, product of 
‘medicijn’;
1 miljoen zeedieren, waaronder walvissen, zeehonden, 
dolfijnen, schildpadden en vogels, worden gered van een 
langdurige doodstrijd als gevolg van verstrikt raken in 
spooknetten (in zee gedumpt vistuig);
wordt voorkomen dat 50 miljoen honden wreed worden 
behandeld, geslagen of gedood (o.a. uit angst voor 
hondsdolheid) via programma’s om hondenpopulaties te 
managen in steden en dorpen;
als gevolg van rampen 5 miljoen dieren direct en 270 
miljoen indirect zijn geholpen. 

Prioriteiten
In het algemeen wil World Animal Protection een eind 
maken aan het lijden van dieren die

slachtoffer zijn van een ramp
gebruikt worden in de vee-industrie
onaangenaam samenleven met mensen
leven in het wild en door de mens gevangen, gedood of 
pijn gedaan (kunnen) worden

Binnen dit raamwerk heeft onze organisatie prioriteiten 
gesteld. Een wereld waarin miljarden dieren lijden, dwingt 
immers tot het maken van keuzes: wie heeft onze hulp 
het hardst nodig en hoe heeft onze bijdrage het meeste 
effect? We focussen ons vooral op dieren in de vee-
industrie, zwerfhonden, dieren in rampen, wilde dieren 
(inclusief beren) die voor entertainment, als huisdier of als 
grondstof voor ‘medicijnen’ worden gebruikt, zeedieren 
die het slachtoffer worden van rondzwervend vistuig. De 
keuze ervan is ingegeven door

het aantal dieren dat onder gegeven omstandigheden 
lijdt
de omvang en intensiteit van het lijden dat dieren ervaren
de gebleken effectiviteit van (hulp)activiteiten die we 
kunnen ondernemen

4.2 Invulling in Nederland

De Mondiale Strategie is een strategie op hoofdlijnen, 
die zorgt voor focus van de hele internationale organ-
isatie. Om invulling te geven aan deze internationale 
strategie heeft World Animal Protection Nederland een 
meerjarenplan gemaakt voor de periode 2016-2018.

De belangrijkste doelen die het meerjarenplan benoemt, 
zijn:

diversificatie van de fondsenwerving om inkomstengroei 
te creëren en het risico van tegenvallende resultaten te 
spreiden over meerdere bronnen;
meer aandacht genereren voor dierenwelzijnsproblemen 
in Nederland, via lobby en publiekscampagnes; 
het vergroten van World Animal Protection’s zichtbaarheid 
en autoriteit bij relevante belanghebbenden door het 
creëren van een sterker en aantrekkelijker profiel;
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het opbouwen van een netwerk van donateurs, 
sympathisanten, mensen die omgaan met dieren, het 
bedrijfsleven, media etc.;
de kennis van Nederlanders vergroten via publieks-
voorlichting, zodanig dat meer mensen weten hoe zij zelf 
een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren 
– bijvoorbeeld door bewust te consumeren en geen 
evenementen te bezoeken waar wilde dieren ‘kunstjes’ 
moeten doen.

Deze doelen betekenen deels een verdieping van ons 
werk en deels een verbreding. De verdieping betreft 
vooral de fondsenwerving. We hebben namelijk ge-
constateerd dat onze inkomsten uit werving na jaren van 
enorme groei op een stabiel niveau zijn blijven steken1. 
Terwijl de ambities fors zijn en het voor ons streven van 
groot belang is nieuwe groei te realiseren.

De verbreding heeft te maken met uitbreiding van ons 
aandachtsveld. Waar we vroeger alleen keken naar 
dieren in het buitenland, richten we ons al enkele jaren 
ook op dierenwelzijnsproblemen in eigen land. Met 
publiekscampagnes en lobbywerk stellen we problemen 
aan de kaak in de intensieve veehouderij, rond de 
(illegale) handel van uit het wild gehaalde levende dieren 
of producten van die dieren gemaakt en van - deels 
ook illegaal - geïmporteerde honden, vooral uit Oost-
Europese landen.

Om dit effectief te kunnen doen, en ook om weer te 
groeien in onze fondsenwerving, hebben we een sterk 
merk nodig: we zijn nu nog niet bekend genoeg. Meer 
mensen moeten ons kennen als de professionele, be-
trouwbare en gepassioneerde organisatie die World 
Animal Protection is. Een belangrijke stap is al in 2014 
gezet, toen veranderden we onze naam van WSPA in 
World Animal Protection waardoor in één oogopslag 
duidelijk is wat we doen: overal ter wereld dieren 
beschermen.

Met het op te bouwen netwerk willen we mensen die 
achter onze doelstelling staan actief bij de organisatie 
betrekken. Zodat ze een steentje kunnen bijdragen aan 
het verbeteren van dierenwelzijn op tal van manieren 
(dus niet alleen financieel). Zo kunnen sympathisanten 
donateur zijn, maar ook ondertekenaars van onze 
petities, vrijwilligerswerk voor ons doen of in hun (online) 
netwerken aandacht besteden aan het welzijn van dieren.

4.3 Risicomanagement
 
Voor een goed doel zonder overheidssubsidie en weinig 
inkomsten van bedrijven en fondsen, is de hoeksteen 
van risicomanagement uiteraard de ontwikkeling van 
de inkomsten. Die worden in Nederland elke maand 
geanalyseerd door het Management Team (MT), dat 
drie maal per jaar ook een voorspelling doet over de 
te verwachten inkomsten en uitgaven in de rest van het 
jaar. Als die niet blijken te verlopen volgens de begroting, 
wordt er ingegrepen. Bijvoorbeeld door te bezuinigen 
op campagnes of communicatie. De inkomsten uit 
periodieke giften van particulieren beslaan zo’n 90% van 
het totaal, dus het is van belang om de risico’s meer te 
spreiden. Het streven is dat we op termijn ook acht tot tien 
procent halen uit institutionele bijdragen en dat we meer 
inkomsten via samenwerking met partners genereren. 
Denk daarbij aan nieuwe vormen van werving maar 
ook aan potjes van de EU, de Nederlandse overheid, 
fondsen en bedrijven. Uiteraard moeten zulke organisaties 
gescreend worden, tegen het licht gehouden voor wat 
betreft hun maatschappelijk verantwoord opereren.

Wat de bewaking van de inkomsten betreft, is er weinig 
verschil tussen Nederland en internationaal. Ook op 
dat niveau worden maandelijks alle cijfers opgeteld en 
geanalyseerd. Als er sprake is van tegenvallers, buigt het 
Global Leadership Team (GLT) zich erover en dat kan 
leiden tot herbestemming van uitgaven dan wel nieuwe 
initiatieven om de inkomsten te vermeerderen. 
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Een ander denkbaar risico zit aan de uitgavenkant: 
die uitgaven kunnen stijgen, bijvoorbeeld door inflatie 
en wisselkoersveranderingen, of door medewerkers in 
de eigen organisatie of lokale partners die het geld 
dat ze van ons ontvangen voor andere zaken zouden 
gebruiken dan voor onze doelstelling. Om dat tegen 
te gaan werken we internationaal met onafhankelijke 
audits en accountants, kennen we Raden van Toezicht, 
wordt er door het regiokantoor toezicht gehouden op 
de landenkantoren en gelden er ook op het niveau van 
die kantoren heldere en scherpe financiële protocollen. 
Kortom: we hebben een stevig stelsel van checks and 
balances. 

Internationaal worden mogelijke risico’s, ook binnen de 
landenkantoren waaronder ook ons kantoor, middels 
een scoremodel in kaart gebracht. Elk mogelijk risico 
krijgt twee scores. Een voor de kans dat een situatie zich 
voordoet en een voor de impact die dat dan zou hebben 
voor World Animal Protection. Zo wordt een rangorde 
gemaakt, zodat vervolgens prioriteit kan worden gegeven 
aan de belangrijkste risico’s.

4.4 Het meten van effecten
 
Meting van de effecten van ons werk is voor World 
Animal Protection van groot belang. Het geld dat 
anderen ons geven, willen en moeten we besteden op 
een manier die een zo groot mogelijk positief verschil 
maakt in het leven van een zo groot mogelijk aantal 
dieren.

We drukken de kosten van ons werk uit in een andere 
eenheid dan de opbrengsten; bij hulpverlening is dat 

eigenlijk altijd het geval. De kosten zijn te vatten in een 
monetaire waarde, de opbrengsten niet. Want wat is de 
waarde van een dierenleven? Wat is de waarde van 
een goed dierenleven? Dit vragen leidt al snel weg van 
exacte meettechnieken, rechtstreeks naar de oneffen 
gronden van het morele domein. Sowieso belanden we 
daar gemakkelijk. Wat ís een goed dierenleven? Wat 
is dierenwelzijn? World Animal Protection definieert dit 
aan de hand van de ‘vijf vrijheden’ voor dieren, een 
internationaal erkend concept dat bovendien in de 
Nederlandse wetgeving is vastgelegd. Te midden van 
deze en nog meer complicerende factoren staan ons 
uiteraard toch manieren ter beschikking de impact van 
ons werk te meten.

Waar dat kan, leiden we de effecten van onze 
activiteiten af uit meetbare indicatoren: aantallen dieren 
die we bereiken, aantallen mensen die onze pleidooien 
ondersteunen, aantallen handtekeningen die we 
verzamelen, aantallen mediaberichten die we genereren, 
aantallen wetten of beleidskaders die we doorgevoerd 
of veranderd krijgen. Vooraan de impactketen formuleren 
we onze doelstellingen daarnaast zo concreet mogelijk. 
Welke verandering willen we met een activiteit bereiken? 
Wat hebben we daarvoor nodig? En in welke eenheid 
meten we straks ons resultaat?

We beschikken al over heel veel cijfermateriaal met 
betrekking tot onze campagnes, noodhulp, support en 
dergelijke. Maar om nog meer en diepere inzichten te 
verwerven zijn we in 2015 begonnen met het opzetten 
van een nieuwe evaluatiecyclus die in 2016 wereldwijd 
geïmplementeerd wordt.
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5. Communicatie

Omdat World Animal Protection zich steeds meer 
ontwikkelt tot campagne voerende organisatie, werden 
de activiteiten van het team Communicatie in Nederland 
geïntegreerd in de grote campagnes die we in 2015 
voerden: ‘Fok off!’ en ‘Wilde dieren. Geen entertainers’. 
We communiceerden met de wereld om ons heen, met 
name met onze achterban, het brede publiek en met de 
media, via diverse online en offline kanalen.

5.1 Online 
 
5.1.1 Social media
 
Op social media, met name Facebook, Twitter en 
Youtube, zijn we het afgelopen jaar erg actief geweest 
en met succes. Zo steeg het aantal supporters op 
Facebook sterk, door intensieve plaatsing van reguliere 
posts, een speciale Facebook-advertentie ‘like 
campagne’ en Facebook-advertenties t.b.v. onze ‘Fok 
off!’- en wilde dierencampagne, van 66.431 begin 
januari naar 115.332 eind december 2015. Ruim boven 
de doelstelling van 90.000 supporters dus. Hiermee 
veroverden we plaats vijf in de top tien van het NPO-
programma Vroege Vogels en stegen we naar de 
zevende plek in de Facebook Top 250 op Fundraiser 
Online (overzicht met het aantal ‘Likes’ opgenomen van 
de Facebook pagina van 250 Nederlandse Goede 
Doelen). Mede door deze gegroeide ‘fanbase’ is het 
aantal ‘likes’, reacties en ‘shares’ per post gemiddeld 
behoorlijk gestegen, waarmee ons bereik opnieuw is 
gegroeid. 

Op Twitter zien we een minimale groei en een lagere 
activiteit. Dit wijten we deels aan de algehele trend dat 
Twitter enigszins op zijn retour is. In 2016 onderzoeken 
we daarom enkele nieuwe online kanalen om in te 
zetten ten behoeve van betrokkenheid van (potentiële) 
supporters. 

Op YouTube plaatsten we in 2015 zestien video’s. 
Video-verslagen van onze noodhulp op de Vanuatu 
Eilanden, waaronder het verhaal van puppy Pam die we 
daar hebben gered, een impressie van de koeiendans 
in Abcoude, diverse filmpjes rondom onze Fok Off! 
campagne, bijvoorbeeld een waarin voetbalanalist 

Johan Derksen schitterde, en onze wervingsspot die we 
zowel op tv als via dit kanaal uitzonden. Deze video’s 
werden tezamen 40.647 keer bekeken; een lichte 
daling ten opzichte van 2014 (44.740 weergaven). De 
uitschieters daarin waren onze animatie over het leed dat 
schuilgaat achter olifantenritten (met 8.073 weergaven), 
de campagnevideo waarin Johan Derksen en zijn hond 
Cuby Fok Off! zeggen tegen het zieke fokken van 
puppy’s (5.412 weergaven) en de reddingsactie voor 
puppy Pam op Vanuatu, nadat de verwoestende cycloon 
Pam er had huisgehouden (4.360 weergaven). 

5.1.2 E-mail en website

In 2015 is ons e-mailbestand gegroeid naar 170.000 
mensen die onze maandelijkse e-Nieuwsbrief ontvangen. 
Welke informatie zij nog meer ontvangen is afhankelijk 
van hun e-mailvoorkeuren. Het openingspercentage 
van de nieuwsbrief is: 29.3%. Dat is gemiddeld voor dit 
kanaal bij goede doelen.

Ook het aantal bezoekers van onze website steeg in 
2015. En wel als volgt:

bezoeken in 2014: 355.007, waarvan 289.066 unieke 
bezoekers 

bezoeken in 2015: 418.890, waarvan 354.870 unieke 
bezoeken

De stijging in aantal bezoeken is grotendeels het 
resultaat van een drietal momenten in 2015 die veel 
bezoekers naar de website trokken: de start van onze 
FOK OFF! campagne in mei, het tragische nieuws over 
het doodschieten van de leeuw Cecil in augustus, en 
de lancering van onze internationale campagne tegen 
het misbruik van wilde dieren – onder meer olifanten, 
leeuwen, tijgers, dolfijnen en apen - in toeristische 
attracties : ‘Wilde dieren. Geen entertainers’ op 
dierendag 2015.



30

5.2 Offline 

5.2.1 Blad
 
Naast deze digitale contacten met en brieven aan onze 
supporters brachten we in het verslagjaar net als in 2014 
drie maal - voorjaar, zomer en winter - ons World Animal 
Protection Nieuws uit in een oplage van 75.000. Het 
biedt de actieve donateurs informatie in beelden en korte 
teksten over wat we als organisatie hebben gedaan en 
nog doen om dieren wereldwijd te beschermen. Van 
paarden op Malta tot honden in Oost-Europa en van 
rivierdolfijnen in het Amazonegebied tot activiteiten van 
reisorganisaties met wilde dieren in vooral Zuidoost-Azië. 

5.2.2 Vrije publiciteit
 
Het creëren van vrije publiciteit over onze activiteiten 
bleef ook in 2015 een stevige uitdaging. De 
naamsbekendheid onder journalisten en publicisten is nog 
altijd betrekkelijk gering. Voor een deel ligt de oorzaak 
erin dat onze nieuwswaarde in Nederland beperkt is, 
omdat onze concrete activiteiten – zoals het bevrijden 
van beren uit gevangenschap, het vaccineren van honden 
om massaal afmaken uit vrees voor hondsdolheid te 
voorkomen, de bestrijding van misbruik van wilde dieren 
in het wereldwijde toerisme en het verlenen van noodhulp 
na rampen – zich vaak afspelen ver buiten de grenzen 
van ons land. Het gaat bovendien meestal om gestaag, 
jarenlang werk dat zeker mooie resultaten oplevert 
voor de betrokken dieren, maar in de ogen van veel 
mensen in de Nederlandse nieuwsindustrie onvoldoende 
spraakmakend of spectaculair is. We blijven zoeken 
naar creatieve manieren om onze activiteiten en 
boodschappen zo breed mogelijk bekend te maken bij 
het grote publiek.

De meeste aandacht kregen we van zogeheten ‘special 
interest’ media, zoals in de sferen van veehouderij, 
toerisme en dierenliefde. Ook haalden we meerdere 
malen grote media als nationale kranten en televisie, met 
name dankzij onze campagnes voor honden in Europa 
en onze voorlichting over het lot van wilde dieren in 
toerisme en entertainment. Omdat we ons realiseren 
dat redacties overstroomd worden door persberichten, 
zijn we zeer terughoudend met het versturen ervan. De 
twintig die we toch de deur uitdeden, leidden tot zo’n 
tweehonderd vermeldingen.

5.2.3 Achterban

Van alle belanghebbenden, elders in dit jaarverslag 
genoemd, gaat onze aandacht begrijpelijkerwijs vooral 
uit naar onze donateurs zonder wie wij niet zouden 
bestaan. Naast de informatie die we aan hen en be-
langstellenden verstrekken via nieuwsbrieven, webstories, 
Facebookposts, tweets en ons donateursblad en naast 
het beroep dat we op hen doen via brieven en appeals, 
hebben we ook tweezijdig contact via e-mail en telefoon. 
Onze supporters kunnen zo niet alleen hun donaties en 
persoonlijke gegevens wijzigen, maar ook vragen stellen, 
opmerkingen maken en klachten doorgeven. Waar nodig 
worden zij persoonlijk beantwoord door onze service 
afdeling.

5.2.4 Nieuwe wegen 

Een groot aandachtpunt in 2015, waar we ook in 2016 
de focus op houden, is de naamsbekendheid. We zagen 
de geholpen naamsbekendheid het afgelopen jaar 
stijgen (van 9 naar 17%). De verwachting is dat deze nu 
snel verder omhoog gaat, mede vanwege de eind 2015 
zo’n 120 maal uitgezonden tv-spot, die naast de oproep 
tot een sms-donatie voor wilde dieren in entertainment 
(campagne ‘Wilde dieren. Geen Entertainers’) zorgde 
voor een goede herkenbaarheid van de organisatie en 
haar werk voor dieren. Het medium tv smaakt naar meer 
en wordt dus in 2016 verder getest. 

In de tweede helft van 2015 zijn we begonnen met 
het concept van de rapid response (“snel antwoord”). 
De bedoeling van zo’n kortlopende actie naast onze 
grote, langjarige campagnes is een plots opduikende, 
concrete misstand via mobilisatie van supporters snel 
aan te pakken. Daarnaast kunnen ze onze organisatie 
meer naamsbekendheid en nieuwe donateurs/supporters 
opleveren. Rapid responses kunnen zowel op Europees 
als op Nederlands niveau worden georganiseerd. Een 
voorbeeld van de eerste is de handtekeningenactie 
gericht op het van meer drinkwater voorzien van 
koetspaarden op Malta. In Nederland organiseerden 
we een petitie tegen de hervatting van illegale Japanse 
walvisvaart die in een paar weken tijd al 25.000 
ondertekenaars kende. 
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6. Fondsenwerving

6.1 Algemeen

De inspanningen in het verslagjaar voor het vergroten 
van onze donateursachterban door acquisitie en 
behoud hebben hun vruchten afgeworpen. Na een 
paar jaar een daling te hebben gezien van het aantal 
donateurs, constateren we in 2015 tot onze vreugde 
weer een groei van de achterban. De twee zogeheten 
leadconversiecampagnes, ‘Fok Off!’ en ‘Wilde 
dieren. Geen entertainers.’, hebben hieraan duidelijk 
bijgedragen. Deze campagnes waren gericht op het 
werven van nieuwe relaties met supporters (leads) en 
het converteren van deze relaties naar donateur. Ook 
de inspanningen voor behoud- en re activatie van 
ondersteuners droegen aan de groei bij. 

In het Jaarplan 2015 is een aantal belangrijke doel-
stellingen benoemd voor acquisitie en behoud:

Behouden van onze huidige positie in de markt door het 
ontwikkelen en testen van nieuwe producten en kanalen, 
het verder bouwen aan een sterk merk en het verbeteren 
van onze wijze van campagnevoeren.

Bouwen aan groei en verdieping van onze trouwe 
achterban om onze netto bijdrage uit contributie-
inkomsten aan World Animal Protection International te 
vergroten. Hieronder daar meer over.

6.2 Donateurs 

Het aantal actieve donateurs per 31 december is met 
ruim 1.000 gegroeid naar 87.303. Dit betreft mensen die 
ofwel nog een actieve machtiging hebben (per maand, 
kwartaal, halfjaar of jaar) ofwel de afgelopen twee jaar 
minimaal een donatie via een andere betaalmethode 
hebben gedaan. Als we alle donaties van de afgelopen 
twee jaar beschouwen (dus inclusief mensen die in 
2014 en 2015 hun donatie hebben stopgezet), kunnen 
we concluderen dat we ruim 100.000 donateurs 
hebben. Opvallend is dat het aantal mensen dat ons 
per automatische incasso steunt is afgenomen en dat 
de groei met name wordt veroorzaakt door ‘incidentele 
gevers’. Met andere woorden: net als vele goede doelen 
zien ook wij dat het minder vanzelfsprekend is dat 

mensen zich met een vaste periodieke bijdrage willen 
committeren maar dat meer mensen bereid zijn om onze 
campagnes met losse giften te steunen. Het grote nadeel 
is dat we steeds minder kunnen rekenen op een zekere 
inkomstenstroom.

6.3 Behoud 

Ook in 2015 was het behouden van bestaande dona-
teurs prioriteit. We benaderden hen tevens om te prober-
en hun donaties te verhogen. Daartoe hebben we het 
behoud- en upgradeprogramma verder ontwikkeld, zodat 
inderdaad zowel de betrokkenheid van donateurs werd 
verbeterd als hun zogeheten (jaar-)waarde verhoogd. 
Met een telemarketing campagne ter reactivatie hebben 
we ‘oude’ relaties weer bij ons werk weten te betrekken 
en wel via een structurele machtiging.

We hebben onze fondsenwervende behoud- en 
upgradeacties afgestemd op de campagnes, zodat de 
marketingmiddelen en de communicatiekanalen meer op 
elkaar op elkaar zouden aansluiten.

Daarnaast hebben we onze achterban aangesproken 
voor onze noodhulp aan dieren na de aardbeving in 
Nepal en de cycloon Pam die over de Vanuatu-eilanden 
raasde. De donateurs en supporters lieten met hun giften 
gelukkig een grote betrokkenheid zien.

Om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften 
van onze achterban zijn we begonnen met een kwanti-
tatief onderzoek online en een analyse van data die we 
inmiddels verzameld hebben. Met deze inzichten gaan 
we in 2016 (nieuwe) loyaliteitsinstrumenten (verder) 
ontwikkelen en testen om de loyaliteit van onze support-
ers de komende jaren te vergroten. We werken toe naar 
en vorm van communicatie, waarbij de behoeften en inter-
esses van de donateurs centraal staan. 

6.4 Acquisitie
 
Het merendeel van de nieuwe donateurs is in 2015 
geworven tijdens twee campagnes: ‘Fok off!’ en ‘Wilde 
dieren. Geen entertainers’. Bij de hondencampagne, 
die we in 2014 als ‘Honden voor honden’ lanceerden, 
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werd dit jaar ingezoomd op de puppyfabrieken in Oost-
Europa. Ook de campagne ten bate van wilde dieren 
in toerisme en entertainment was een vervolg op het 
onderwerp van 2014: de olifantenritten. Dit keer lag 
de mondiale focus op de wereldwijde reisorganisatie 
Thomas Cook.

6.4.1 Fok off!

Ondertekenaars van de petitie: 80.013 
Nieuwe donateurs met doorlopende machtiging: 2.705 
Supporters met een eenmalige gift: 906 
Totaal nieuwe financiële ondersteuners: 3.611  
 
6.4.2 Wilde dieren. Geen entertainers

Ondertekenaars van de belofte: 55.726 
Nieuwe donateurs met doorlopende machtiging : 1.461 
Supporters met een eenmalige gift: 554 
Totaal nieuwe financiële ondersteuners: 2.015 

Maar ook bij andere campagnes vroegen we om 
handtekeningen, met zeer diverse resultaten:

Sotsjiberen: 17.500 
Walvisjacht Japan: 25.000 
Stierenfestival: 64.400 
Weidemelk: 12.500 
Join the movement: 5.885  

Naast deze campagnes hebben we twee nieuwe 
wervingsmethodes getest. Een DRTV-spot in combinatie 
met een geefmogelijkheid via sms en een verzoek via 
direct mail om flexdonateur te worden. 

DRTV: Onze televisiecommercial van 30” over het 
misbruik van olifanten in de entertainmentindustrie is in 
november en december 122 keer uitgezonden op de 
publieke netten. Dit heeft geleid tot 4.449 giften per 
sms en, dankzij opvolging door telemarketing, tot 160 
donateurs. Resultaten die interessant genoeg zijn om te 
onderzoeken hoe we dit wervingskanaal verder kunnen 
optimaliseren in 2016. Ook al omdat we inschatten 
dat de tv-spot een flinke bijdrage kan leveren aan het 
vergroten van de naamsbekendheid van World Animal 
Protection. 
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De test voor flexdonateur gaf helaas een geheel ander 
resultaat. 5000 mensen (voormalige achterban en 
huidige cash givers) ontvingen een brief met de vraag 
of ze interesse hebben om flexdonateur te worden. 
Dat is iemand die iedere maand een sms ontvangt met 
de vraag of hij/zij zijn/haar donatie wil voldoen. Dit 
experiment leverde nog weinig respons op.

6.5 Major donors en nalatenschappen

Een relatief bescheiden deel van onze inkomsten is 
specifiek afkomstig uit nalatenschappen. Een aantal 
jaar geleden is geïnvesteerd in een wervingsplan voor 
potentiële erflaters en hier plukken wij nog steeds de 
vruchten van. 

Het aantal mensen dat interesse toonde in het nalaten 
aan World Animal Protection is in 2015 sterk gegroeid, 
ruim drie keer zoveel mensen vroegen telefonisch of 
schriftelijk informatie aan over dit onderwerp. Het 
aantal mensen dat onze organisatie heeft benoemd 
in zijn of haar testament is toegenomen met 23%. 

Uiteindelijk hebben wij in 2015 elf nalatenschappen 
mogen ontvangen, die samen goed waren voor ruim 
een half miljoen euro aan inkomsten. De hoogte van 
deze inkomsten is van tevoren lastig in te schatten, en 
uiteindelijk liep deze iets achter op eerdere prognoses. 
Met het vertrek van de medewerker die verantwoordelijk 
was voor het werven van nalatenschappen is de 
formele afwikkeling ervan is overgedragen aan het 
gespecialiseerde Bureau Nalatenschappen van de 
koepelorganisatie ‘’Goede Doelen Nederland’’. 

Voor 2016 nemen we ons voor om opnieuw een 
wervingsplan voor potentiële erflaters op te stellen en uit 
te voeren. We zullen hiervoor de inzichten uit de analyse 
van onze achterban toepassen. Deze analyse is begin 
2016 gereed. 
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7.  Bestedingen

Van elke euro die World Animal Protection Nederland 
in 2015 ontving, werd 22 cent besteed aan fondsen-
werving (2014: 21 cent) waarvan 4 cent ging naar 
de ondersteuning van fondsenwervingsactiviteiten in 
andere landen. Daarnaast besteedde we van elke 
euro 4 cent aan beheer en administratie (2014: 
5 cent) en 71 cent aan de doelstelling (2014: 76 
cent). Van de bestedingen aan de doelstelling werd 
een deel in Nederland uitgegeven, aan lobby en 
bewustwordingscampagnes: 24 cent (2014: 16 
cent). De rest – 47 cent – werd besteed via ons 
internationale hoofdkantoor in Londen, dat ons mondiale 
dierenwelzijnswerk initieert en coördineert. (2014: 60 
cent). Van elke euro die we in 2015 ontvingen gaven we 
3 cent niet uit, maar voegde dit toe aan onze reserves. 
In 2014 deden wij het tegenovergestelde en gaven 
wij 2 cent per euro meer uit dan we ontvingen, die we 
bekostigde uit onze reserves. 

7.1 Onze financiële reserve

Onze financiële reserve bestaat uit een continuïteits-
reserve. Dat betekent dat we geen vastgelegd vermogen 
hebben: er is alleen een buffer om de vaste kosten van 
de organisatie één jaar te kunnen financieren. Opgeteld 
kwamen deze kosten– voor beheer en administratie, 
personeel en database – uit op € 1.334.000. Volgens 
richtlijnen van het CBF mag de continuïteitsreserve 
maximaal 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie 
bedragen. Ons continuïteitsreserve bleef met een factor 
0,60 daar ruim onder.
 

Bestedingen 2015 World Animal Protection Nederland
Categorie    Euro %

Internationale programma’s 2.839.352 47%

Nationale programma’s 491.754 8%

Voorlichting & communicatie 952.526 16%

Kosten eigen fondsenwerving 1.091.900 18%

Kosten gezamenlijke acties 260.906 4%

Beheer en administratie 264.428 4%

Naar reserves 157.083 3% 

Totale baten 6.057.950 100%

2015 was een goed jaar. De gerealiseerde inkomsten 
zijn hoger dan begroot en we hebben ook in 2015 
weer meer kunnen besteden aan onze doelstelling 
dan we begrootten. Ten opzichte van 2014 bleven 
de gerealiseerde baten achter, dit werd hoofdzakelijk 
veroorzaakt door significant hogere ontvangsten van 
nalatenschappen in dat jaar.

Voor 2016 begroten we 6,2 miljoen euro aan opbreng-
sten. Hiervan begroten wij bijna de helft te besteden 
via onze internationale organisatie aan dierenwelzijn 
campagnes en ondersteuning van andere kantoren 
wereldwijd. De andere helft zal hier in Nederland 
worden besteed om ook in 2016 onze gestelde doelen 
te realiseren. De details van onze begroting worden – net 
als de details van de jaarcijfers – weergegeven in onze 
jaarrekening. 

Beleggen? 
World Animal Protection Nederland belegt niet en is dit 
ook voor de toekomst niet van plan. Het geld dat mensen 
ons geven, besteden we zoveel en zo snel mogelijk aan 
de verbetering van het leven van dieren.

Internationale bestedingen
Met rapportages legt World Animal Protection 
International verantwoording af over de besteding 
van het geld dat ze uit Nederland en andere landen 
krijgt. Dat gebeurt in Engeland waar ons internationale 
hoofdkantoor gevestigd is, volgens de strenge normen 
die de Britse overheid oplegt aan charitatieve instellingen. 
Op naleving daarvan wordt toegezien door de 
Charity Commission – een instantie met vergaande 
bevoegdheden om in te grijpen als iets niet in orde is.
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Wereldwijd werd er organisatie-breed 59,7 miljoen 
dollar (53,9 miljoen euro) aan inkomsten gerealiseerd.  
Dit is als volgt opgebouwd:

Inkomsten 2015 World Animal Protection Wereldwijd
Categorie    Euro %

Individuele donaties  40.274.201 83%

Institutionele giften  2.406.871 1%

Nalatenschappen  9.251.116 15%

Investeringen en overige giften  2.009.913 2%

Totaal  53.942.102 100%

In 2015 besteedde 56,2 miljoen dollar (50,8 miljoen 
euro) waarmee we 3,2 miljoen euro overhielden die we 
toevoegde aan onze gezamenlijke reserves. In 2015 
werden de kosten als volgt verdeeld over de categorieën: 

Bestedingen 2015 World Animal Protection Wereldwijd
Categorie    Euro %

Dierenwelzijn programma’s  37.279.234 75%

Fondsenwerving  11.850.912 22%

Organisatie support  1.638.574 3%

Totaal  50.768.720 100%

Geld uit Nederland
World Animal Protection Nederland droeg in 2015 
zo’n € 3,2 miljoen af aan het internationale kantoor. 
Deze bijdrage werd door onze organisatie voor 89% 
ingezet voor de totstandkoming van internationale 
dierenwelzijnsprogramma’s. De overige 11% besteedde 
we aan ondersteuning van fondsenwerving in niet-
Nederlandse kantoren en bijdrage aan organisatorische 
kosten. Onze bijdrage werd als volgt besteed: 

Bestedingen 2015 via 
World Animal Protection International
Categorie    Euro %

Dieren in rampsituaties  228.054 7%

Dieren in de veehouderij  617.819 19%

Dieren in gemeenschappen  249.105 8%

Dieren in het wild  624.836 20%

Wereldwijd lobbywerk voor 
dieren

 1.119.538 35%

Ondersteuning fondsenwerving 
andere kantoren

 260.906 8%

Bijdrage aan organisatorische 
kosten wereldwijd

 89.308 33%$ 3%
%

Totaal Nederlandse afdracht  3.189.566 100%
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SAMENVATTEND FINANCIEEL BEELD 
 
In de jaarrekening die onderdeel is van het jaarverslag, doet World Animal Protection Nederland (volledig: 
Stichting World Animal Protection afdeling Nederland) verslag van de financiën van het jaar 2015.  

SAMENVATTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 
 
2015 was een goed jaar. De gerealiseerde inkomsten zijn hoger dan begroot en we hebben ook in 2015 weer 
meer kunnen besteden aan onze doelstelling dan we begrootten. Ten opzichte van 2014 bleven de 
gerealiseerde baten achter, dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door significant hogere ontvangsten van 
nalatenschappen in dat jaar. 

In 2016 verwacht World Animal Protection Nederland meer inkomsten te genereren dan in 2015. We voorzien 
de stijgende lijn in ons donateursbestand die in 2015 begon vast te houden. Om dit te bereiken investeren we 
ook in 2016 optimaal in onze fondsenwerving en daarmee beogen  we ook voor 2016 weer bijna 4 miljoen 
euro aan onze doelstelling te kunnen besteden.  

  

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

Som	der	Baten 6.057.950									 5.877.793									 6.763.919									 6.215.000									

Besteed	aan	doelstelling 4.283.632										 4.035.724										 4.871.221										 4.326.069										
Kosten	werving	baten 1.352.806										 1.604.184										 1.758.522										 1.638.548										
Beheer	en	administratie 264.428													 237.343													 255.438													 250.707													
Som	der	Lasten 5.900.866									 5.877.251									 6.885.181									 6.215.323									

Saldo	van	Baten	en	Lasten 157.083												 542																				 -121.262												 -323																			
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KENGETALLEN 

Vanuit het CBF en Goede Doelen Nederland (voorheen VFI: Vereniging Fondsenwervende Instellingen) zijn 
richtlijnen opgesteld voor op te nemen kengetallen. Onderstaande kengetallen volgen deze richtlijnen. 
 

 
 
Bovenstaande kengetallen berekenen we als volgt: 
1. Het percentage besteed aan doelstellingen I wordt verkregen door het totaal van de bestedingen aan de 

doelstellingen te delen door het totaal van de baten 
2. Het percentage besteed aan doelstellingen II wordt verkregen door het totaal van de bestedingen aan de 

doelstellingen te delen door het totaal van de lasten 
3. Het percentage eigen fondsenwerving wordt verkregen door het totaal van de kosten van eigen 

fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving 
4. Het percentage beheer en adminstratie wordt verkregen door het totaal van de bestedingen aan beheer en 

administratie te delen door het totaal van de lasten 
 
Het percentage dat in 2015 besteed is door World Animal Protection Nederland aan doelstellingen I is lichtelijk 
gedaald ten opzichte van 2014. Een direct gevolg van de hogere inkomsten in 2014, waarbij duidelijk wordt 
dat wat wij aan inkomsten in een jaar overhouden, we direct vrij maken voor bestedingen via onze internationale 
organisatie. Echter is het percentage dat besteed is aan doelstellingen II wel licht toegenomen ten opzichte van 
2014  

Het percentage eigen fondsenwerving is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Al jaren probereren wij met 
optimale investeringen in fondsenwerving zoveel mogelijk geld vrij te maken voor de dieren. Hierbij houden wij 
rekening met een norm van 25% die gelijk is aan de norm zoals gesteld in de richtlijnen van de 
Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland. Net als vorig jaar blijven we in 2015 binnen deze norm.  

Verder is het percentage beheer en administratie in 2015 toegenomen. Hoewel de kosten slechts beperkt hoger 
waren (2015: 264k euro; 2014: 255k euro) is het percentage fors gestegen als gevolg van significant lagere 
totale kosten in 2015 (6,9 miljoen euro) ten opzichte van 2014 (5,9 miljoen euro). Maar ook dit jaar blijft dit 
percentage binnen de gestelde norm van 2 tot 6 procent. 

 
 

2015 2015 2014 2016
Omschrijving N orm Realisatie Begroting Realisatie Begroting

1 %	besteed	aan	doelstellingen	I geen 70,7% 68,7% 72,0% 69,6%
2 %	besteed	aan	doelstellingen	II geen 72,6% 68,7% 70,7% 69,6%
3 %	eigen	fondsenwerving 25% 18,1% 23,4% 21,2% 22,3%
4 %	beheer	en	administratie 2%	-	6% 4,5% 4,0% 3,7% 4,0%
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE 
RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, zoals gepubliceerd onder 
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarbij is de meest recente richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen gevolgd.  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 

Mater iële vaste act iva 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur 
en bijzondere waardeverminderingen. 

 
Vorder ingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 
de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 

 

L iquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Kort lopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

Verbonden part i jen 
De onderdelen van World Animal Protection zijn met elkaar verbonden door samenwerkingsovereenkomsten en 
een raamwerk van afspraken. In dit kader wordt World Animal Protection International beschouwt als verbonden 
partij.  
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit eigen fondswerving, inclusief rentebaten en 
soortgelijke opbrengsten en de kosten van fondswerving na aftrek van de bestedingen ten behoeve van de 
doelstellingen en de kosten van beheer en administratie. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop deze betrekking hebben. 

 

Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

 

Baten ui t  e igen fondsenwerving 
Onder baten uit eigen fondswerving wordt verstaan de opbrengst van legaten, opbrengsten uit acties, ontvangen 
donatiegelden en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen. 

Nalatenschappen, legaten en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van een bate uit nalatenschappen, legaten en toegezegde 
schenkingen kunnen betrouwbaar worden vastgesteld als op de laatste kalenderdag van het boekjaar een 
betrouwbare schatting van de geldelijke ontvangst kan worden gemaakt.  

 

Kostentoerekening 
De richtlijn voor de jaarverslaggeving, Richtlijn 650, bepaalt dat de kosten van de eigen organsatie 
gespecificeerd en verdeeld moeten worden naar bestemming.  

World Animal Protection wijst de direct en indirecte kosten toe aan de hoofdgroepen Internationale en Nationale 
programma’s, Voorlichting, Communicatie en mobilisatie, aan de Werving van baten of aan de post Beheer en 
administratie. Op basis van het aantal werkplekken dat in gebruik is, worden de indirecte kosten toegerekend 
aan de hoofdgroepen van de Staat van Baten en Lasten.  

Conform bijlage 3 van de richtlijn 650 zijn onze kosten gegroepeerd naar de verschillende kostencategorieën: 
subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen en verwervingen, uitbesteed werk, publiciteit en communicatie, 
personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten en afschrijving en rente.  

 

Per iodiek betaalbare personeelsbeloningen 
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
staat van baten en lasten. 

 

Pensioenen 
Stichting World Animal Protection Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.  
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De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

 

Afschr i jv ingen op mater iële vaste act iva 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat ze actief beschikbaar zijn voor het beoogde gebruik 
afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Per 2015 hanteren wij hier bij 4 categorieën voor de afschrijvingstermijnen gehanteerd 

 

Categorie Omschrijving Afschrijvingstermijn 

1. 	 Bedrijfs & kantoorpanden 30 jaar 

2. 	 Nagelvaste investering in pand en duurzame inventaris 10 jaar 

3. 	 Bureaustoelen en duurzame ICT middelen 5 jaar 

4. 	 Smartphones, tablets en laptops 3 jaar 
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BALANS 
 

 
 

 
 
 
  

31	december 31	december
2015 2014

Vaste	activa
A Activa	benodigd	voor	de	bedrijfsvoering 44.715												 49.978												

Vlottende	activa
B Vorderingen	en	overlopende	activa 108.866 303.813
C Liquide	middelen 1.694.846 1.871.107

Totaal	activa 1.848.426						 2.224.898						

		AC TIVA

31	december 31	december
2015 2014

D Reserves	en	fondsen
D1 Continuïteitsreserve 1.334.000							 1.229.284
D2 Overige	reserves 52.367												 -																			

Voorzieningen
E Voorzieningen	 140.000										 0

Kortlopende	schulden
E C rediteuren 101.706										 131.753
F Overlopende	passiva	en	overige	schulden 220.352										 863.861

Totaal	passiva 1.848.426						 2.224.898						

		PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

 
 
 
  

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A1	 Baten	eigen	fondsenwerving 6.045.444 5.861.351 6.723.939 6.211.000
A2 Baten	uit	acties	derden 6.139 12.649 26.146 0
A3 Rentebaten 6.367 3.792 13.834 4.000

Som	der	Baten 6.057.950										 5.877.793										 6.763.919										 6.215.000										

B1 Internationale	programma's 2.839.352 2.517.486 3.595.621 2.741.724
B2 N ationale	programma's 491.754 425.185 376.048 536.198
B3 Voorlichting	&	C ommunicatie 952.526 1.093.053 899.552 1.048.147
B Besteed	aan	doelstelling 4.283.632										 4.035.724										 4.871.221										 4.326.069										
C1 Kosten	eigen	fondsenwerving 1.091.900 1.372.854 1.428.122 1.386.604
C2 Kosten	gezamenlijke	acties 260.906 231.330 330.400 251.944
C Kosten	werving	baten 1.352.806										 1.604.184										 1.758.522										 1.638.548										
D Beheer	en	administratie 264.428													 237.343													 255.438													 250.707													

Som	der	Lasten 5.900.866										 5.877.251										 6.885.181										 6.215.323										

Saldo	van	Baten	en	Lasten 157.083														 542																					 -121.262													 -323																					

Bestemming	Saldo	Baten	en	Lasten
Toevoegingen/ 	onttrekkingen	aan:

C ontinuïteitsreserve 104.716 456 -20.716 -323
Overige	reserves 52.367 -100.546

Totaal	mutaties	reserves	en	fondsen 157.083														 456																					 -121.262													 -323																					



45

 
 
 
 
 
 

Pagina 9 van 25 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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TOELICHTINGEN OP DE BALANS 

A VASTE ACTIVA 

World Animal Protection Nederland heeft alleen materiële vaste activa en geen immateriële vaste activa. De 
materiële vaste activa worden alle gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering.  

 
 
World Animal Protection Nederland heeft in 2015 geïnvesteerd in zowel het kantoorpand als in de inventaris en 
computerhard- en software. Daarnaast is er in 2015 een bulk aan activa buitengebruik gesteld (desinvestering).  

 
 

World Animal Protection Nederland schrijft activa af tot een restwaarde van nul conform een door haar 
opgesteld afschrijvingsschema. Hoewel enkele activa waren afgeschreven, hebben we besloten deze niet te 
vervangen. Daardoor werd de economische levensduur verlengd, wat leidde tot lagere kosten. 

 

B VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

 

Boekwaarde Desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde
31-12-2014 2015 2015 2015 eind	2015

A1 Investeringen	kantoorpand 15.995													 -																			 943																		 7.421															 9.517															
A2 Inventaris	en	computerhard-en	software 33.983													 1.506															 18.130													 15.408													 35.198													

Totaal	vaste	activa 49.978												 1.506															 19.072												 22.829												 44.715												

omschrijving

Aanschaf C umulatieve	 Aanschaf C umulatieve	
waarde afschrijvingen waarde afschrijvingen

A1 Investeringen	kantoorpand 72.211													 62.695													 71.269													 55.274													
A2 Inventaris	en	computerhard-en	software 164.158										 128.958										 189.126											 155.143											

Totaal	vaste	activa 236.369											 191.653											 260.394											 210.416											

omschrijving
eind	2015 eind	2014

31	december 31	december
2015 2014

B1 Pensioenpremies	(vooruitbetaald/ ontvangen) 2.315															 4.201															
B2 Overige	vooruitbetaalde	kosten 579																		 24.867													
B3 Waarborgsommen 24.640													 24.640													
B4 Te	ontvangen	nalatenschappen 80.000													 -																				
B5 Te	ontvangen	rente 1.332															 105																		
B6 Vorderingen	International -																			 250.000											

Totaal	vorderingen	en	overlopende	activa 108.866											 303.813											

omschrijving
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B1 Pensioenpremies 
Per 31 december 2015 heeft World Animal Protection Nederland € 2.315 meer aan pensioenpremies betaald 
dan achteraf nodig bleek. Deze premies zijn zodoende vooruitbetaald en worden gesaldeerd met de te betalen 
pensioenpremies in 2016.  

B2 Overige voorui tbetaalde kosten 
In 2015 zijn er in vergelijking met 2014 minder facturen ontvangen die betrekking hebben op het komende 
boekjaar. Daardoor verschilt deze post eind 2015 significant van eind 2014.  

B3 Waarborgsommen 
We hebben eind 2015 slechts één waarborgsom. Deze waarborgsom is in 2010 overgemaakt aan de 
verhuurder van het kantoorpand aan Louis Couperusplein nummer 2 te Den Haag en is sindsdien onveranderd 
gebleven. 

B4 Te ontvangen nalatenschappen 
De omvang van een aanzienlijke nalatenschap werd in december 2015 door een notaris aan World Animal 
Protection Nederland bekend gemaakt. Volgens de waarderingsgrondslagen dient deze nalatenschap 
zodoende toegekend te worden aan boekjaar 2015. De nalatenschap werd echter pas in 2016 ontvangen, 
reden waarom deze per 31 december 2015 geboekt is als te ontvangen nalatenschap. 

B5 Te ontvangen rente 
De rente over de spaartegoeden van World Animal Protection Nederland in de periode oktober tot en met 
december 2015 werd pas ontvangen in januari 2016. Volgens de waarderingsgrondslagen heeft deze rente 
betrekking op boekjaar 2015 en dient deze ook zodanig geboekt te worden. Per 31 december 2015 staat de 
rente zodoende geboekt als nog te ontvangen rente.  

B6 Vorder ingen Internat ional 
World Animal Protection Nederland voert werkzaamheden uit voor de Europese en Internationale kantoren en 
hiervoor rekent het Nederlandse kantoor kosten door. Deze worden gedurende het jaar op de balans 
bijgehouden en aan het einde van het boekjaar verrekend met de internationale afdracht. In 2014 bleef er na 
afrekening nog een vordering van 250.000 staan omdat niet alle doorberekende kosten verrekend konden 
worden met het resultaat, waardoor de post per 31 december 2015 significant verschilt van de post per 31 
december 2014. 

 

C LIQUIDE MIDDELEN 

De richtlijn van Goede Doelen Nederland geeft een handreiking over de wijze waarop goede doelen om 
dienen te gaan met de liquide middelen die worden aangehouden als reserve. World Animal Protection heeft 
ervoor gekozen om de liquide middelen niet af te storten in beleggingsvormen, maar aan te houden op direct 
opeisbare bankrekeningen en voldoet derhalve aan de richtlijn van Goede Doelen Nederland. 
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In 2015 heeft World Animal Protection Nederland al haar spaartegoeden overgezet van ING naar Triodos om 
te voldoen aan de wens om onze spaargelden bij een zo’n diervriendelijk mogelijke bank vast te leggen. We 
bekijken de mogelijkheid om al onze bankzaken over te hevelen. Onze financiële reserves willen we zoveel als 
mogelijk op spaartegoeden zetten om optimaal te genieten van de interest. Eind 2014 deden we dit nog niet.  

Verder openden wij in 2015 een Paypalrekening waarop donaties worden ontvangen en die wij periodiek 
overboeken naar onze rekeningcouranten.  

 

D RESERVES EN FONDSEN 

 
Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen acht het bestuur het 
gewenst om een deel van het Vrij besteedbare vermogen te bestemmen als Continuïteitsreserve. Voor de 
bepaling van de hoogte van de Continuïteitsreserve richt de stichting zich naar de richtlijn van Goede Doelen 
Nederland. De richtlijn staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie. 

 

 
De hoogte van onze continuïteitsreserve wordt bepaald door de vaste kosten van de organisatie in het 
verslagjaar te berekenen. Opgeteld kwamen deze kosten– voor beheer en administratie, personeel en database 
– in 2015 uit op € 1.334.000.  

De kosten van de werkorganisatie van 2015 zijn circa € 2.239.000.. Dit is significant hoger dan de berekende 
kosten van de werkorganisatie in de jaarrekening 2014. Dit is het gevolg van een nieuwe rekenmethode die de 
Richtlijn van Goede Doelen Nederland volgt. Met onze continïteitsreserve eind 2015 blijven wij met 0,60 keer 
de kosten van de werkorganisatie ruim binnen de norm van de Goede Doelen Nederland.  

Het restant van het resultaat 2015 groot € 52.367 wordt per einde van het jaar aan de overige reserves 
toegevoegd.  

31	december 31	december
2015 2014

C1 Rekening	courant	bij	IN G 330.316										 1.602.847								
C 2 Rekening	courant	bij	Triodos 208.097											 255.698											
C 3 Rekening	courant	bij	Paypal 6.379															 -																				
C 4 Spaarrekening	bij	IN G -																				 12.550													
C 5 Spaarrekening	bij	Triodos 1.150.000								 -																				
C 6 Kas 54 12																					

Totaal	liquide	middelen 1.694.846							 1.871.107							

omschrijving

Eindstand Onttrekkingen Toevoegingen Eindstand
31-12-2014 2015 2015 eind	2015

D1 Continuïteitsreserve 1.229.284						 -																		 104.716									 1.334.000						
D2 Overige	reserves -																		 52.367												 52.367												

Totaal	reserves	en	fondsen 1.229.284						 -																		 157.083									 1.386.367						

omschrijving
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E VOORZIENINGEN 

 

 
 
In 2015 werd bij World Animal Protection Nederland bekend dat zich in 2016 mogelijk significante kosten als	
gevolg van belasting naheffing zullen voordoen. Er is besloten om hiervoor per 31 december 2015 een 
voorziening voor op te nemen op de balans. 
 

F CREDITEUREN 

 

 
 
Eind 2015 had World Animal Protection Nederland voor iets meer dan 100.000 euro aan facturen ontvangen 
waarvan de kosten betrekking hadden op 2015, maar de betaling pas in 2016 plaatsvond. Deze facturen 
nemen wij op als crediteuren. De stand eind 2015 is iets lager dan die van 2014.  
 

G OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN 

 
 

31	december 31	december
2015 2014

E Voorzieningen 140.000									 -																		

Totaal	voorz ieningen 140.000									 -																		

omschrijving

31	december 31	december
2015 2014

E C rediteuren 101.706									 131.753									

Totaal	crediteuren 101.706									 131.753									

omschrijving

31	december 31	december
2015 2014

F1 Nog	te	betalen	belasting 35.634											 75.007											
F2 N og	te	betalen	International 174.206									 700.000									
F3 Reservering	vakantiegeld	en	-dagen 51.726											 63.869											
F4 Overige	nog	te	betalen	kosten 98.788											 24.983											

Totaal	overlopende	passiva	en	overige	schulden 360.353									 863.860									

omschrijving
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F1 Nog te betalen belast ing 
Per 31 december 2014 had World Animal Protection Nederland nog te betalingen loonheffingen voor twee 
maanden openstaan. Eind 2015 zijn alleen de loonheffingen van de maand december nog betaalbaar.  
 
F2 Nog te betalen In ternat ional 
Eind 2015 hebben wij nog een relatief klein bedrag openstaan als schuld aan World Animal Protection 
International. Deze schuld is het gevolg van het verrekenen van transacties tussen onze beider kantoren.  
 
F3 Reserver ing vakant iegeld en –dagen 
Op deze post is het saldo van de reservering van zowel het vakantiegeld als de vakantiedagen van 
medewerkers van World Animal Protection Nederland opgenomen. Ten opzichte van 2014 is dit saldo iets 
lager, namelijk € 51.726. Dit is te verklaren door het verminderde aantal vakantiedagen die aan het eind van het 
jaar op de balans staan. 
 
F4 Overige nog te betalen kosten 
Ten opzichte van 2014 heeft World Animal Protection Nederland in 2015 meer overige nog te betalen kosten 
op de balans staan. Dit is te verklaren door een verhoging in de waarde van het aantal facturen welke 
betrekking hadden op boekjaar 2015, maar die pas in 2016 zijn ontvangen. 
 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 
 

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte in het pand Louis 
Couperusplein 2 te Den Haag voor circa € 65.000,- per jaar. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 
2016.  
 
 
 

31	december 31	december
2015 2014

F1 Nog	te	betalen	belasting 35.634											 75.007											
F2 N og	te	betalen	International 34.206											 700.000									
F3 Reservering	vakantiegeld	en	-dagen 51.726											 63.869											
F4 Overige	nog	te	betalen	kosten 98.788											 24.983											

Totaal	overlopende	passiva	en	overige	schulden 220.353									 863.860									

omschrijving
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

A1 BATEN EIGEN FONDSENWERVING 

 
 
De baten uit eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door hogere 
inkomsten uit nalatenschappen. De baten uit doorlopende donaties en incidentele giften zijn nagenoeg gelijk aan 
de begroting. Voor 2016 beogen we deze inkomsten weer te laten stijgen. Opvallend verschil met voorgaand 
jaar zijn de lagere inkomsten uit nalatenschappen die moeilijk in te schatten zijn waardoor we deze ook 
behoudend begroten.  
 

A2 BATEN ACTIES DERDEN EN A3 RENTE BATEN  

 
 
De baten uit acties van derden zijn inzamelingen door bedrijven en andere instellingen, maar ook door 
particulieren. Deze zijn lager dan was begroot voor 2015 en lager dan in 2014.Vanwege het onvoorspelbare 
karakter van deze opbrengsten worden de baten uit acties derden voor 2016 op nul begroot. 
 
Verder zijn de gerealiseerde rentebaten in 2015 hoger dan begroot voor het jaar, maar lager dan de 
gerealiseerde rentebaten in 2014. Dit verschil is voornamelijk door een lagere spaarrente in 2015. 
 
 

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A11 Doorlopende	donaties 4.877.199	 4.991.964	 4.840.857	 5.002.177	
A12 Incidentele	giften 585.453				 469.388				 444.202				 708.823				
A13 N alatenschappen 582.793				 400.000				 1.438.879	 500.000				

A1	Baten	eigen	fondsenwerving 6.045.444 5.861.351 6.723.939 6.211.000

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A21 Baten	uit	acties	derden 6.139						 12.649				 26.146				 -											
A31 Rentebaten 6.367						 3.792						 13.834				 4.000						

14.520 18.456 41.995 6.016
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B1 INTERNATIONALE PROGRAMMA’S 

  
 
De afdrachten die World Animal Protection Nederland doet aan International worden conform de richtlijnen 
geclassificeerd als kosten. In 2015 verantwoorden wij deze voor het eerst over drie categoriën: Besteed aan 
doelstelling; Kosten werving baten en Beheer en Administratie.  

Deze verdeling maken wij op basis van afspraken met ons Internationale hoofdkantoor die in 2015 voor het eerst 
dit onderscheidt laten zien. Om de vergelijking in deze jaarrekening mogelijk te maken, hebben we dezezelfde 
systematiek van 2015 ook toegepast op 2014. Dit verschilt met onze verantwoording in de jaarrekening 2014.  

Omdat we voorafgaand aan een begrotingsjaar geen afspraken maken met International over de besteding van 
onze afdrachten worden deze kosten conform de toerekening van het vorige jaar verdeeld over de 5 
hoofdgroepen.  

B2 NATIONALE PROGRAMMA’S 

 

  

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

B11 Dieren	in	rampsituaties 228.054					 202.202									 414.817					 220.211					
B12 Dieren	in	de	veehouderij 617.819					 547.784									 261.735					 596.492					
B13 Dieren	in	gemeenschappen 249.105					 220.867									 529.528					 240.656					
B14 Dieren	in	het	wild 624.836					 554.005									 680.187					 603.424					
B15 Wereldwijd	lobbywerk	voor	dieren 1.119.538		 992.628									 1.709.354		 1.080.942		

B1	Internationale	programma's 2.839.352	 2.517.486						 3.595.621		 2.741.724		

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

B21 Dieren	in	rampsituaties 20.198				 19.302				 14.950				 24.202				
B22 Dieren	in	de	veehouderij 116.306		 102.551		 73.367				 132.825		
B23 Dieren	in	gemeenschappen 44.125				 38.604				 30.940				 48.404				
B24 Dieren	in	het	wild 159.383		 155.710		 137.222		 210.842		
B25 Wereldwijd	lobbywerk	voor	dieren 151.741		 109.019		 119.568		 119.925		

B2	Nationale	programma's 491.754 425.185 376.048 536.198
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In 2015 hebben wij significant meer van onze gelden kunnen besteden aan onze programma’s. Het grootste 
deel besteedden wij aan het programma Dieren in het wild waar we met onze campagne ‘Stap van de Olifant 
af’ mooie resultaten hebben weten te bereiken. De tweede grote post is het werk dat wij op de achtergrond 
doen voor het behalen van onze doelen: lobby en beleidsbeïnvloeding. En uiteraard niet alleen in Nederland. 
Onze programmamedewerkers doen ook internationaal werk waarvan wij de kosten hier opnemen.  

 

B3 VOORLICHTING EN COMMUNICATIE 

 

De bestedingen aan voorlichting en communicatie waren in 2015 hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot. 
Deze gelden zijn besteed aan het informeren van onze brede achterban waaronder facebookvolgers en 
nieuwsbrief abonnees over onze campagnes en misstanden in dierenwelzijn wereldwijd. De kosten voor 
Mobilistatie zijn gemaakt om mensen te activeren in actie te komen voor de dieren. Hierin waren we ook in 
2015 weer heel succesvol, waarbij we met meerdere petities tienduizenden mensen hebben geactiveerd. 

 

C1 KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING 

 

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

B31 C ommunicatie 430.536		 519.310			 442.179	 545.169			
B32 Voorlichting 434.266		 468.051			 349.559	 429.553			
B33 Mobilisatie 87.723				 105.692			 107.814	 73.425					

B3	Voorlichting	en	C ommunicatie 952.526 1.093.053 899.552 1.048.147

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

C 11 Werving	nieuwe	donateurs 693.193			 680.212			 539.265			 949.518			
C 12 Behoud	en	upgrade	bestaande	donateurs 548.843			 859.860			 854.574			 654.325			
C 13 N alatenschappen 85.976					 96.164					 59.860					 90.451					
C 14 Innovatie	fondsenwervingsmethoden 62.489					 172.003			 189.967			 22.750					
C 15 Overige	kosten	fondsenwerving -												 -												 91.707					 -												

C 1	Kosten	eigen	fondsenwerving 1.390.500 1.808.239 1.735.373 1.717.044
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De werkelijke kosten eigen fondsenwerving in 2015 zijn lager dan de begroting van 2015 en de werkelijke 
kosten in 2014. Voornaamste reden hiervoor waren de lagere bestedingen aan ons upgrade- en 
behoudprogramma. Zoals de begroting laat zien, heeft dit prorgamma ook in 2015 weer prioriteit, maar door 
kostenbesparingen en door vertraging in activiteiten hebben we hierin niet kunnen bereiken wat we beoogden. 
Voor 2016 begroten we deze post dan ook iets lager en zetten wij financieel vooral in op de werving van 
nieuwe donateurs.  

Door personeelswisselingen hebben we ook niet de innovatieve programma’s weten te realiseren die we 
beoogden. Voor 2016 gaan we deze programma’s uitvoeren maar zijn deze direct begroot onder de posten 
C11 t/m C13.   

 

C2 KOSTEN GEZAMENLIJKE ACTIES 

 
 

Onder de kosten van gezamenlijke acties verantwoorden we dat deel van onze afdracht aan de internationale 
kantoren dat besteed wordt aan fondsenwervingsactiviteiten. Hiermee steunen wij kantoren elders in de wereld 
die een fondsenwervende potentie hebben, maar zelf nog onvoldoende middelen hebben deze investering te 
maken. Deze fondsenwervingskosten rekenen we niet mee in de berekening van het percentage Kosten Eigen 
Fondsenwerving (zie paragraaf Samenvattend financieel beeld) omdat deze kosten niet gemaakt worden ten 
behoeve van onze inkomsten, maar ten behoeve van inkomsten elders in de wereld.  

 

D BEHEER EN ADMINISTRATIE 

De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (nu Goeden Doelen Nederland) heeft een aanbeveling 
gedaan voor de kostentoerekening van kosten voor Beheer en Administratie. Deze aanbeveling volgen wij. 
Naast de toerekeningssystematiek doet Goede Doelen Nederland ook een aanbeveling voor de presentatie 
van deze kosten in de jaarrekening. Onderstaande tabel volgt deze aanbeveling. 

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

C 11 Werving	nieuwe	donateurs 440.969			 491.394			 513.065			 626.446			
C 12 Behoud	en	upgrade	bestaande	donateurs 541.172			 626.596			 573.524			 661.956			
C 13 N alatenschappen 85.976					 96.164					 59.860					 90.451					
C 14 Innovatie	fondsenwervingsmethoden 23.783					 158.700			 189.967			 7.750								
C 15 Overige	kosten	fondsenwerving -												 -												 91.707					 -												

C 1	Kosten	eigen	fondsenwerving 1.091.900 1.372.854 1.428.122 1.386.604

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

C2 Kosten	gezamenlijke	acties 260.906 231.330 330.400	 251.944
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De bestedingen aan Beheer en administratie zijn al jaren op een voldoende niveau. Uiteraard richten we onze 
processen zo efficient mogelijk in en begroten we die zo scherp mogelijk zonder afbreuk te doen aan de 
faciliterende, ondersteunende en toezichthoudende taken die hier belegd zijn. De kosten voor de Raad van 
Toezicht zijn in lijn met vorig jaar en begroting. Voor de controle van de jaarrekening 2014 door de accountant 
hebben we in 2015 extra kosten moeten maken als gevolg van vertragingen in de totstandkoming van de 
jaarrekening.  

 

SPECIFICATIE VAN DE PERSONEELSKOSTEN 

In de Staat van Baten en Lasten verdelen we de personeelskosten over de verschillende onderdelen volgens een 
verdeelsleutel. In onderstaand overzicht specificeren we deze lasten 

 

De directe personeelskosten (salaris, sociale lasten en pensioenen) zijn ongeveer 50k euro hoger dan vorig jaar 
omdat we in 2014 2 langdurige vacatures hadden die we met extern personeel hebben ingevuld. In 2015 
huurden we alleen extern personeel in voor expertise die we zelf niet in huis hebben. Door vertraging in 
verwerking van mutaties bij de pensioenverzekeringen zijn pensioenlasten uit 2014 pas in 2015 verrekend. Deze 
verrekening verklaart zo’n € 27.000 in de stijging van de pensioenlasten. De kosten woon-werk verkeer 

2015 2015 2014 2016
Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

D11 Raad	van	Toezicht 7.183 9.000 7.411				 7.000
D12 Bestuur/ 	directie 60.094 40.207 66.706		 45.938
D13 Financiën 80.324 84.523 54.901		 80.219
D14 IC T 22.460 22.296 27.198		 23.665
D15 Huisvesting	&	facilitair 29.946 29.727 36.264		 31.554
D16 Personeelszaken 44.920 44.591 54.396		 47.330
D17 Accountantskosten 19.502 7.000 8.561				 15.000

D	Beheer	en	administratie 264.428 237.343 255.438 250.707

2015 2014
Omschrijving Realisatie Realisatie

Lonen	en	salarissen 763.205 740.943
Sociale	lasten 115.753 122.496
Pensioenlasten 87.253 49.669
Tegemoetkomingen	salarissen -28.115 -45.493
Extern	personeel 42.242 80.832
Reis	en	verblijfkosten 26.527 7.315
Opleidingskosten 11.361 11.635
Doorbelaste	personeelskosten 0 0
Overige	personeelskosten 17.732 32.366

Personeelskosten 1.035.957 999.762
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administreren we pas vanaf de tweede helft van 2014 apart, daarvoor werden deze kosten onder overige 
personeelskosten geadministreerd De kosten waren in 2015 niet significant hoger. 
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BEZOLDIGING DIRECTEUR 

Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving heeft een cijfer- en tekst format vastgesteld voor de wijze waarop het 
directiesalaris dient te worden verantwoordt in het jaarverslag. Conform dit advies nemen in de jaarrekening de 
verantwoording van directiesalaris als hieronder op.  

  
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie 
was in 2010. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt World Animal Protection 
Nederland de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de 
Code Wijffels (zie www.goededoelennederland.nl). 

Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sv- en pensioenpremies, belaste vergoedingen en een uitkering bij 
beëindiging van het dienstverband deel uit van de bezoldiging.  

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum volgens de Goede Doelen Nederland 
Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging 
verwijzen we naar hoofdstuk 5 van het jaarverslag. 

In 2015 waren er geen bijzondere omstandigheden en zijn de personeelskosten voor de directeur conform 
afspraak en begroting opgenomen.  

Aan de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 

Naam R.A.	Tombrock B.H.M.	Janssen P.J.M.	de	Smit
Functie Directeur Directeur Directeur

Dienstverband
Aard Vast
Uren 33,75
Percentage 90%
Periode 1/ 1	-	31/ 12

Bezoldiging
Brutoloon 75.313										
Vakantiegeld 6.549													
Eindejaarsuitkering -																	
Variabel	jaarinkomen -																	
Totaal	jaarinkomen 81.862										

SV	-	lasten	(werkgeversdeel) 9.304													
Belastbare	vergoedingen/ 	bijtellingen -																	
Pensioenlasten	(werkgeversdeel) 6.926													
O verige	beloningen	op	termijn -																	
Uitkeringen	beëindigen	dienstverband -																	

Totaal	bezoldiging	2015 -																	 -																 98.092										

Totaal	bezoldiging	2014 53.925										 2.000												 40.443										
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KOSTENVERDEELSTAAT CONFORM BIJLAGE 3 VAN RJ650 

De richtlijn RJ650 schrijft een model voor dat inzicht moet geven hoe de kosten van de verschillende onderdelen uit de Staat van Baten en Lasten (Besteed 
aan doelstelling, Werving baten en Beheer en Administratie) zijn opgebouwd. Onderstaand overzicht van de kostenverdeelstaat correspondeert met dit 
model.  

 

 
 
De systematiek van kostentoerekening die wij in 2015 toepastte, verschilt wezenlijk met de systematiek van voorgaande jaren. Deze wijziging in 
systematiek is ingegeven na een ingrijpende verandering van onze adminstratiestructuur.  
In 2015 genereerden we voor ongeveer 6 miljoen euro aan inkomsten. Al onze lasten, waaronder de afdrachten naar de internationale organisatie, 
verantwoorden we als kosten in onze staat van baten en lasten. In 2015 waren onze kosten ongeveer 1 miljoen euro lager dan in 2014. Dit verschil heeft 
hoofdzakelijk zijn weerslag in de hoogte van onze afdracht naar onze internationale organisatie die in 2015 zo’n 950.000 euro lager was. Verder waren 
alle overige posten marginaal lager dan vorig jaar waarbij de post Uitbesteed werk met 100.000 euro lagere bestedingen er in absolute getallen uit 
springt. 

Beheer	en 2015 2014

Omschrijving
Internationale	
Programma's

N ationale	
Programma's

C ommunicatie	
en	voorlichting

Kosten	Eigen	
fondsenwerving

Kosten	
gezamenlijke	

acties
	administratie Realisatie Realisatie

1 Subsidies	en	bijdragen 0 22.132 0 5.066 0 1.000 28.198 10.732
2 Afdrachten 2.839.352 0 0 0 260.906 89.308 3.189.566 4.039.116
3 Aankopen	en	verwervingen 0 145 233 386 0 120 884 1.187
4 Uitbesteed	werk 0 82.413 401.087 552.084 0 34.562 1.070.146 1.199.623
5 Publiciteit	en	communicatie 0 69.297 192.235 79.997 0 105 341.634 339.164
6 Personeelskosten 0 285.240 331.544 344.829 0 74.344 1.035.957 999.762
7 Huisvestingskosten 0 8.282 8.282 27.607 0 11.043 55.215 64.379
8 Kantoor	en	algemene	kosten 0 20.595 15.494 69.764 0 49.080 154.933 187.760
9 Afschrijving	en	rente 0 3.650 3.650 12.167 0 4.867 24.334 43.457

Totale	lasten 2.839.352				 491.754					 952.526								 1.091.900								 260.906												 264.428									 5.900.866	 6.885.181	

Besteed	aan	doelstellingen Werving	baten

 
 
 
 
 
 

Pagina 23 van 25 

KASSTROOMOVERZICHT 
 
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het afgelopen jaar beschikbaar zijn 
gekomen in combinatie met het gebruik van geldmiddelen. Het overzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. Ter vergelijking nemen we ook het kasstroomoverzicht van 2014 op.  
 

 
 
De indirecte methode van een kasstroomoverzicht toont de feitelijke geldstromen door het resultaat 
te corrigeren voor posten die geen daadwerkelijke geldstroom met zich meebrengen. Zo wordt het 
resultaat met € 534.000 gecorrigeerd voor een afname in de kortlopende schulden, welke 
voornamelijk verklaard wordt door de afdracht aan World Animal Protection International. Na 
mutaties in verschillende posten bedroeg de negatieve kasstroom uit operationele activiteiten in 
2015 bijna € 160.000. Deze kasstroom verschilt significant van de kasstroom eind 2014, 
voornamelijk vanwege de afname van de schuld aan International. 
 
De kasstroom uit operationele activiteiten verklaart samen met de kasstroom uit 
investeringsacitiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten de mutaties in liquide middelen. 
Aangezien World Animal Protection Nederland enkel investeert in materiële vaste activa en geen 
financieringsacitiviteiten uitvoert, komen de negatieve mutaties in liquide middelen uit op € 176 000. 
 
 
 
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 

2015 2014
Omschrijving Realisatie Realisatie

Resultaat 157.083 -121.262

Afschrijvingen	materiële	vaste	activa 22.829 43.457
Mutatie	in	vorderingen 194.947 -203.475
Mutatie	in	kortlopende	schulden -533.556 271.133
Mutatie	in	voorzieningen 0 0
Kasstroom	uit	operationele	activiteiten	(A) -158.696 -10.147

Investeringen	in	materiële	vaste	activa -17.567 -507
Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	(B) -17.567 -507

Mutaties	in	langlopende	deposito's 0 0
Mutaties	in	effecten 0 0
Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	(C ) 0 0

Mutaties	Liquide	middelen	(A	+	B	+	C ) -176.264 -10.654

Saldo	liquide	middelen	per	1	januari 1.871.107 1.881.761
Saldo	liquide	middelen	per	31	december 1.694.846 1.871.107
Mutaties	Liquide	middelen -176.262 -10.654
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KASSTROOMOVERZICHT 
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Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële 
gevolgen voorgedaan. 
 
 
 


