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Begrippenlijst

Aanpakkers
Iedereen die de armoede in
de wereld wil aanpakken. Of
je nou actief betrokken bent
bij een ontwikkelingsproject,
een project steunt of zelf in
armoede leeft en je eigen leven
verbetert: iedere aanpakker
maakt de wereld een beetje
mooier.

CtGA

LPO

NPO

Change the Game Academy:

Lokale Partnerorganisatie.

Nationale Partnerorganisatie.

programma van Wilde Ganzen

Organisatie in een

Dit zijn buitenlandse

en NPO’s, waarmee we

ontwikkelingsland die in direct

organisaties die de trainingen

samen trainingen en coaching

contact staat met mensen in de

van Change the Game Academy

aanbieden aan organisaties in

gemeenschap die in armoede

mede vorm geven, uitvoeren en

het buitenland om zelf fondsen

leven en uitvoerder van de

coaching geven. Zie voor een

te werven in eigen land en

projecten. Zie ook bijlage 1.

complete lijst bijlage 2.

Ontwikkelingslanden

POI

Bij gebrek aan een beter

Particulier

woord gebruiken we vaak de

Ontwikkelingsinitiatief.

term ‘ontwikkelingslanden’.

Partnerorganisatie die in

We bedoelen hiermee lage- en

Nederland fondsen werft en

middeninkomenslanden volgens

samenwerkt met Wilde Ganzen

de DAC-lijst. Wilde Ganzen steunt

om projecten in het buitenland te

alleen projecten en programma's in

laten slagen. Zie ook bijlage 1.

op te komen voor de eigen
rechten.

landen die in deze lijst staan.
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Terugblik
Door de coronapandemie was er in 2021 opnieuw

het belang van lokale fondsenwerving mochten

sprake van grote onzekerheden, continu aanpassen

spreken op een nevenbijeenkomst van de Algemene

en schakelen tussen de kantoor- en thuiswerkplek.

Vergadering van de VN.

Gelukkig konden we makkelijk online contact houden
met onze partnerorganisaties. Tegelijk misten we de

Ondanks corona breidden we in 2021 onze activiteiten

echte ontmoetingen, waardoor teambuilding, leren,

fors uit. Zo hadden we een succesvolle start van

innoveren en netwerken in de knel kwamen.

Giving for Change, een subsidieprogramma van ruim
€24 miljoen gericht op lokale fondsenwerving. Dankzij

Het was des te meer een feest dat de Wilde Ganzen-

een solide interne organisatie van hoge kwaliteit en

Partindag wél live kon doorgaan met 270 deelnemers

door grote inzet van zeer professionele medewerkers

van 200 POI's, die de dag met een 8,5 beoordeelden:

konden we dit goed aan.

de hoogste score ooit. Het afgelopen jaar hadden we
meer oog voor de betrokkenheid van de lokale

Ook de Raad van Toezicht was van grote waarde

gemeenschap in ontwikkelingslanden, de kracht van

met een mooie balans tussen nauwe betrokkenheid

hun LPO's en samenwerking op lange termijn. Ook

en professionele distantie. Dit delicate evenwicht

hebben we 15 focuslanden gekozen, waar partners

werd zorgvuldig bewaakt door vertrekkend voorzitter

extra mogelijkheden krijgen voor samen leren,

Harm Bruins Slot, waarvoor veel dank en respect.

samenwerken en organisatieversterking. In totaal

Gelukkig is het voorzitterschap dankzij opvolging door

financierden we 268 projecten, iets meer dan

Anita van der Wal in uitstekende handen.

gepland.
We sloten het jaar in financieel opzicht gezond af,
Daarnaast gingen we volop aan de slag met het

mede dankzij ruimhartige bijdragen. Al onze trouwe

stimuleren van plaatselijke fondsenwerving in

donateurs, fondsen en organisaties die de projecten

ontwikkelingslanden zélf, zodat organisaties minder

en ons werk een warm hart hebben toegedragen:

afhankelijk worden van buitenlandse hulp en op

bedankt!

eigen kracht verder kunnen gaan. Met Change the
Game Academy werden veel organisaties hierin
getraind. De belangstelling voor deze trainingen en

Kees de Jong

dit thema groeide sterk. Zo sterk zelfs dat we over

Directeur
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Financiële
resultaten
2021
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Baten en lasten
Bedragen x 1.000

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Baten particulieren

10.505

9.671

7.911

Baten bedrijven

88

20

112

Baten van loterijorganisaties

900

900

900

Subsidies van overheden

396

5.073

3.909

Baten van andere organisaties
zonder winsstreven

11.178

10.040

8.833

Totaal baten

23.067

25.704

21.666

Besteed aan doelstelling

20.540

23.232

20.090

Wervingskosten

2.032

2.056

1.583

Kosten beheer en administratie

627

525

606

Totaal lasten

23.198

25.814

22.279

Saldo van baten en lasten

-131

-109

-614
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Van particulieren hebben we in 2021 een bedrag van 7,9 miljoen euro ontvangen. Dat is 1,8 miljoen lager dan
begroot. Dit komt door een andere manier waarop we nalatenschappen in onze administratie opnemen.
Vanaf 2021 worden baten uit nalatenschappen verwerkt in het jaar waarin de akte van verdeling of de
rekening en verantwoording is ontvangen, in plaats van het jaar waarin de omvang van de nalatenschap
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Deze aanpassing heeft in 2021 geleid tot een eenmalig lagere
waardering.
De stijging bij subsidies van overheden ten opzichte van 2020 komt doordat het Ministerie van Buitenlandse
zaken 24,2 miljoen euro subsidie heeft toegekend voor het programma Giving for Change voor een periode
van 5 jaar. De inkomsten uit subsidies zijn uiteindelijk 1,2 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt mede
doordat Giving for Change dit jaar aan het opstarten is.
Het actieresultaat was 1,2 miljoen lager dan waar in de begroting van is uitgegaan. Door de gevolgen van
de coronapandemie is het voor veel POI lastiger gebleken om fondsen te werven voor de goedgekeurde
projecten.

Besteed aan doelstelling
We hebben dit jaar ongeveer 3,5 miljoen euro minder besteed aan onze doelstelling. Dat komt vooral doordat
de gemiddelde omvang van de projecten kleiner is geworden door de gevolgen van de coronapandemie en
door de opstart van Giving for Change.

Wervingskosten en beheer en administratie
In 2021 hebben we minder geld uitgegeven aan face-to-face werving. De kosten voor beheer en administratie
zijn wel hoger dan begroot. Door de overgang naar de Cloud zijn er in 2021 hogere kosten geweest voor
automatisering.

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021
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Bestedingspercentages

% van de lasten

Doelstelling

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Besteed aan
doelstelling

84

88,5

90,0

90,2

Wervingskosten

12

8,8

8,0

7,1

Kosten beheer en
administratie

4

2,7

2,0

2,7

% van de baten

Doelstelling

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Wervingskosten

12

8,8

8,0

7,3
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Drijfveer,
aanpak en
doelen
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Visie, missie en ambitie

De armoede in de wereld is de reden dat Wilde

en middelen te mobiliseren. Voor een directe én

Ganzen bestaat. We zijn geraakt door het onrecht

een structurele verbetering van hun situatie en een

en het leed dat armoede veroorzaakt. Daar iets aan

kansrijke toekomst.

doen is wat ons drijft.

Onze ambitie

Want armoede verlamt initiatief. Het ondermijnt
relaties. Het negeert talent. Het ontneemt trots en

Wilde Ganzen wil de toonaangevende supporter

vervult met schaamte. Miljoenen moedige, sterke en

zijn van aanpakkers in Nederland met hun

hardwerkende mensen worden tegengehouden door

lokale partnerorganisaties. Daarnaast zijn

armoede. Ze geven het beste wat ze hebben. Maar

onze programma's toonaangevend voor lokale

armoede zet ze op achterstand. Elke dag opnieuw.

fondsenwerving en lobby in minstens tien lage- en
middeninkomenslanden.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Wij
stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen

Onze strategie

in ontwikkelingslanden, in samenwerking met
ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige

Onze investeringen kunnen alleen een verschil

projecten steunen wij met geld, advies, expertise

maken als deze goed aansluiten bij de lokale

en netwerk. Ook versterken we de zelfredzaamheid

behoeftes in ontwikkelingslanden. Daarom

van deze mensen en hun organisaties, met name

steunen wij aanpakkers die bij maatschappelijke

in het werven van fondsen in eigen land. Voor een

organisaties werken die veel contact hebben met

structurele verbetering van hun situatie en toekomst.

de gemeenschap in hun buurt. Eén persoon kan nog

Onze visie

zo gedreven zijn, zonder een sterke organisatie, een
vaste stroom aan inkomsten en draagvlak onder de
bevolking kom je er niet. Daarom bieden we deze

Een wereld waarin mensen die in armoede leven

organisaties, naast ondersteuning voor projecten,

op eigen kracht hun situatie en hun toekomst

trainingen en coaching aan. Dat doen we met

verbeteren.

onze programma's Change the Game Academy en

Onze missie

Giving for Change. Tevens brengen we organisaties
met elkaar in contact, zodat kennis kan worden
uitgewisseld. Waar nodig geven we aanvullende

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd.

financiering voor organisatieversterking.

Door middel van een financiële bijdrage, kennis en

Uiteindelijk willen we dat met deze ondersteuning

expertise stimuleren wij projecten die voortkomen

gemeenschappen goed georganiseerd zijn,

uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders

weerbaar worden, zeggenschap hebben en toegang

en mensen die in armoede leven. De projecten zijn

hebben tot relevante basisvoorzieningen. Dat kost

kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook

tijd en commitment. We gaan daarom steeds vaker

versterken we de kracht van mensen die in arme

een samenwerking voor lange termijn aan met

omstandigheden leven om in eigen land fondsen

partners.
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Shift the Power
Armoedebestrijding gaat niet lukken als het door (buitenlandse) donoren van
bovenaf wordt opgelegd. Mensen nemen alleen blijvende verantwoordelijkheid
als ze zelf kunnen bepalen hoe ze uit de armoede willen komen. Wilde
Ganzen spant zich dan ook in om een ondersteunende rol te spelen. In het
kader van de #ShiftThePower-discussie zijn we het gesprek aangegaan
met andere donororganisaties om in hun werkwijze verandering en
eigenaarschap van onderop centraal te stellen.
Helaas zien we overal in de wereld dat maatschappelijke
organisaties die opkomen voor burgerrechten worden
tegengewerkt. Dat maakt het des te meer van belang om
initiatieven van aanpakkers te steunen die lokaal fondsen
willen werven, die lobbyen om de overheid aansprakelijk te
houden voor publieke zaken en die pleiten voor betere weten regelgeving en kennis en informatie willen delen. Sterke
organisaties staan zo financieel sterker, hebben meer
invloed bij de lokale overheid en kunnen beter opkomen
voor de rechten van hun achterban. Sinds begin dit jaar
speelt ons nieuwe programma Giving for Change hierin
een belangrijke rol (zie pagina 34).

Mondiaal burgerschap
Tot slot vinden wij het belangrijk dat zoveel
mogelijk Nederlanders actief bijdragen aan
armoedebestrijding en een rechtvaardige
wereld. Daarom delen we positieve,
mensgerichte verhalen over de
partners en hun projecten met POI's,
samenwerkingspartners, donateurs,
vrijwilligers en volgers van Wilde
Ganzen. Het is daarbij mooi om
te zien dat veel POI met wie we
samenwerken zelf actief bijdragen
aan mondiaal burgerschap door
hun achterban te betrekken
bij hun partners en projecten.
Op Europees niveau werken
we samen met collegaorganisaties om mondiaal
burgerschap in Europa te
bevorderen.

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021
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Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Alles wat we doen sluit aan bij Duurzame
Ontwikkelingsdoelen, oftewel de Sustainable
Development Goals (SDGs). Dit zijn 17 doelen

SDG 1:	Beëindig armoede overal en in al haar
vormen.
SDG 2:	Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en

voor een duurzame en eerlijke wereld, aangenomen

verbeterde voeding en promoot duurzame

door alle lidstaten van de Verenigde Naties.

landbouw.
SDG 3:	Verzeker een goede gezondheid en promoot

Omdat wij ontwikkelingsprojecten financieren
en niet de projecten zelf uitvoeren, draagt Wilde

welvaart voor alle leeftijden.
SDG 4:	Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol

Ganzen met name bij aan SDG 17: Versterk

onderwijs en bevorder levenslang leren voor

de implementatiemiddelen en revitaliseer

iedereen.

het wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling. Wij doen dit door partnerschappen
tussen POI’s en LPO’s te versterken.

SDG 5:	Bereik gendergelijkheid en empowerment
voor alle vrouwen en meisjes.
SDG 6:	Verzeker toegang tot duurzaam beheer van
water en sanitatie voor iedereen.

De projecten die wij steunen leveren daarnaast

SDG 7:	Verzeker toegang tot betaalbare,

een directe bijdrage aan het realiseren van

betrouwbare, duurzame en moderne

SDG 1 t/m SDG 7.

energie voor iedereen.
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Onze doelen

We hebben onze strategie uitgewerkt in zeven concrete doelen:

Doel

Beoogd resultaat

Resultaten 2021

1. Mensen in armoede zijn

Een stijging van het aantal mensen in

Zie pagina 22

meer zelfredzaam in hun

armoede dat blijvend gebruik maakt van

basisbehoeften

basisvoorzieningen in eigen land.

2. LPO’s zijn minder afhankelijk
van buitenlandse steun

Minder afhankelijkheid LPO's door training

Zie pagina 30

en begeleiding, groeiende steun voor lokaal
geven in eigen land en lobby bij lokale
overheden om zelf ook een bijdrage te
leveren.

3. Toonaangevend support aan POI

Zie pagina 25

Klantgerichte dienstverlening en
deskundige advisering.

4. Toonaangevend bij donateurs

Zie pagina 37

Groeiende inkomstenstroom door
bekendheid én waardering door effectieve
fondsenwerving.

5. Toonaangevend bij
het Nederlandse publiek
6. Toonaangevend internationaal
in de sector

Het versterken van onze merkpositie en

Zie pagina 40

vergroting van onze naamsbekendheid.
Zie pagina 32

Verhoogde tevredenheid trainees,
versterkte merkpositie en presentatie op
internationale evenementen van Change
the Game Academy.

7.

Sterke interne organisatie

Zie pagina 43

Tevreden medewerkers door continue
kwaliteitsverbetering van ICT, HR, Finance
& Control.
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Belangrijke risico’s
Verschillende risico's kunnen ervoor zorgen dat we onze doelstellingen niet halen. Jaarlijks analyseren we deze
risico's en nemen we maatregelen om ze te verkleinen. De belangrijkste daarvan zijn:

Risico

Maatregelen

Negatieve publiciteit bijvoorbeeld over project,

•

kosten werkorganisatie, gedrag van medewerkers
of externe wervers.

	Conformeren aan normen CBF, norm Beloning Directeuren
Goede Doelen.

•

	Actueel integriteitsbeleid, gedragscode, crisisplan en
klokkenluidersregeling.

De impact van de coronacrisis, waaronder het

•

	Heeft doorlopend onze aandacht.

later starten van projecten, uitstel van trainingen,

•

	Klassikale trainingen deels omzetten naar online.

minder mogelijkheden om te reizen, verhoogde

•

	Extra inzet op werving van nieuwe POI.

onzekerheid van inkomsten.

•

	Bijstelling van meerjarenbegroting.

Door de oorlog in Oekraïne vermindering van

•

	Strakke monitoring inkomsten.

•

	Toetsen van partners op voorwaarden.

•

	Fraudebeleid en -register.

•

	Geld veelal in delen overmaken.

•

	Bij mogelijke fraude stopzetten van betalingen en starten van

inkomsten (verschuiven van bestemming).
Fraude binnen een project.

onderzoek.
Te weinig goede projectaanvragen.

LPO’s en NPO’s worden in werk belemmerd door

•

	We zetten meer in op werving.

•

	Inzet op klantbehoud.

•

	Online coachen van LPO's.

•

	Voortzetting onderzoek en uitwisseling met partners.

•

	Lobby via Giving for Change; met ICNL, CIVICUS, WINGS

beperkingen vanuit de overheid; wereldwijde trend
van shrinking civic space.

Projectdoelstellingen worden niet gerealiseerd.

samenwerken.
•

	Bijeenkomsten, conferenties, webinars.

•

	Capaciteitsversterking LPO’s om lokale overheid aan te spreken.		

•

	Zorgvuldige aanvraagprocedure met goede uitleg over
drempelcriteria.

•

	Aangescherpt proces voor rapportages.

•

	Bij twijfel inzet van lokale consultant.

Verlies van inkomsten door tegenvallende

•

	Inzet op behoud van donateurs.

fondsenwerving, afname nalatenschappen en

•

	Inzet op online werving.

wetgeving die fondsenwerving belemmert.

•

	Sterk positioneren bij fondsen.

•

	Inzet op werving van nalatenschappen.

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021
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Onze steun
in de
praktijk
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Een pomp van andere mensen
In Tharaka-Nithi in Kenia is het grootste probleem de

de bewoners zélf de motor te laten worden van

toegang tot gezond drinkwater. Het is een erg droog

verandering in hun leven.”

gebied. Een tijd geleden sloegen twee buitenlanders
er met de beste bedoelingen waterputten. Toen de

Dankzij de inzet van RIDEP werd de helft

pompen stuk gingen, ontstonden de problemen.

van het benodigde geld verzameld om het

"Sommige bewoners noemden de waterputten 'Za

watermanagement in het gebied te verbeteren.

hao watu', wat zoiets betekent als ‘Van die mensen',

Wilde Ganzen en KCDF, onze nationale partner in

vertelt directeur Daniel Kiambi van de LPO Rural

Kenia, legden de andere helft bij.

Initiatives Development Program (RIDEP). “De
gemeenschap vond het niet hun verantwoordelijkheid

Dit project draagt onder andere bij aan

om de pompen te onderhouden. Ons doel was om

SDG 6: schoon water en sanitair.

Zomerkoninkje
Appels met peren vergelijken? Dat kan de 20-jarige

partnerorganisatie Solid steunen deze school,

Enrique Gómez Castro als de beste. Dankzij

zodat nog meer jongeren een eigen bedrijf kunnen

Jovem, een school voor landbouwtechniek in Peru,

starten.

weet hij alles van fruit. Vooral van aardbeien.
Zijn oogst is dit jaar zo goed dat hij er zijn

Dit project draagt onder andere bij aan

opleiding van kan betalen. Wilde Ganzen en onze

SDG 4: kwaliteitsonderwijs.

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021

16

Klein, maar grootse daden
Wereldwijd komen toeristen naar het Bwindi

klein, met weinig ervaring. Bestuursleden volgden

Impenetrable Forest in Oeganda om de zeldzame

trainingen van Change the Game Academy en

berggorilla's te zien. “Tot in de jaren '90 van

gebruikten hun opgedane kennis om de Batwa

de vorige eeuw was dit ook het thuis van de

actief te helpen. “Ze gingen in gesprek met de

Batwa-bevolking", vertelt Sarah Pacutho, trainer

lokale overheid en samen werd de gezondheidszorg

van Change the Game Academy. “Om het

aangepakt. Voor de Batwa maakte dit een enorm

natuurgebied te beschermen werd deze groep

groot verschil", vertelt Pacutho. “En dat zonder

gedwongen te vertrekken. Ze verloren al hun

miljoenen uit te geven, maar door lokaal om giften

bezittingen en leven nu in grote armoede, met

te vragen.”

alle negatieve gevolgen die daarbij horen.” De
maatschappelijke organisatie Kadolha zet zich

Dit project draagt onder andere bij aan

in voor deze gemeenschap. Maar de stichting is

SDG 17: partnerschap om de doelen te bereiken.

Een groene oase
Uitgestrekte landbouwvelden die dor en droog zijn.

Ganzen één miljoen bomen geplant. Die zorgen voor

Hier en daar een magere koe langs de kant van de

een betere vruchtbaarheid van de bodem en minder

weg. En dan ineens is daar een groene oase. Jonge

erosie. De boeren zijn er maar wat blij mee.

struiken die bloeien, kleine bomen die voor het eerst
vruchten dragen en vogels en insecten die van tak

Dit project draagt onder andere bij aan

naar tak vliegen. In India worden met steun van Wilde

SDG 13: klimaatactie.

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021
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Projecten
De afdeling Projecten geeft advies, coaching en een financiële
bijdrage aan aanpakkers. Daarnaast monitoren medewerkers
alle projecten en de resultaten.

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021
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Werkwijze
eigenaar van de projecten, niet wij of de POI.
Deze LPO's dienen samen met hun Nederlandse
partner een idee bij ons in. Wij versterken de
plannen met financiële steun en advies en brengen
organisaties met elkaar in contact.
POI's spelen hierin een belangrijke rol. Hun
inzet en betrokkenheid is van onschatbare
waarde en draagt bij aan het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking in Nederland.
Wilde Ganzen gelooft in lokaal eigenaarschap.

Wij trekken graag samen met POI's op om de lokale

Maatschappelijke organisaties die de belangen

organisaties nog meer power te geven. Zo komen

behartigen van mensen die in armoede leven zijn

we tot duurzame resultaten.

Resultaten 2021
2021 stond opnieuw in het teken van de corona

Premie op lokale fondsenwerving

pandemie. Noodgedwongen overheidsmaatregelen
wereldwijd zorgden ervoor dat de armoede in de

Na een succesvolle pilot in India, is Wilde Ganzen

wereld is toegenomen. Onze partners hadden het

gestart met het geven van premie op fondsen die

een stuk moeilijker om hun financiering rond te

de LPO lokaal ophaalt. Hiermee willen we lokale

krijgen, waardoor er vaker projecten zijn ingediend

fondsenwerving stimuleren en vergroten, waardoor

met een kleiner budget. Desondanks is het een

LPO's minder afhankelijk worden van buitenlandse

mooi resultaat dat we 283 projecten konden

financiering. Ook geloven we dat de betrokkenheid

goedkeuren.

van de gemeenschap vergroot als ze zelf bijdragen
in de fondsen. Uit de pilot bleek dat LPO's het fijn

We hebben dit jaar onze dienstverlening richting

vinden om meer over dit onderwerp te leren.

LPO verder uitgewerkt. Een belangrijk resultaat
is dat LPO's nu ook in aanmerking kunnen komen

Zij krijgen daarom een training van Change the

voor financiering op lange termijn. Dat betekent

Game Academy over dit onderwerp. POI's geven aan

dat we niet meer een contract aan gaan voor één

dat door deze constructie er een meer gelijkwaardige

project, maar dat we de LPO zekerheid geven

samenwerking met hun partner ontstaat. Deze

door voor langere tijd financiële steun te bieden.

pilot loopt naast ons programma Match Funding,

Zo kan er op duurzame wijze gewerkt worden

waarin we ook premie geven op lokaal geworven

aan verbeteringen in en met een gemeenschap en

fondsen. Alleen gaat het bij dit programma om

versterking van hun organisatie.

projectpartners zonder POI (zie ook pagina 33).
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Aantal goedgekeurde projecten
Na het recordaantal projecten in 2020, zitten we dit jaar op een lager aantal. In 2020 is er bij uitzondering
veel noodhulp gegeven via het Wilde Ganzen Coronafonds, dat verklaart het hoge aantal projecten in dat
jaar. Voor dit jaar was ons doel om 250 projecten goed te keuren. Dat zijn er uiteindelijk 268 geworden.
Daarnaast hebben we 15 projecten binnen het programma Match Funding gesteund. Dat is wel een forse
daling waarover u meer leest op pagina 33.
De totale premie-uitkering was lager dan gepland vanwege de kleinere projectbudgetten. Kleinere projecten
of minder aanvragen zegt overigens nog niks over het bereik. Want door duurzame samenwerking, inzet op
kwaliteit en een slimme inzet van mensen en middelen is er vaak sprake van een vliegwieleffect en komen op
lange termijn meer mensen uit de armoede.

562*

Aantal
goedgekeurde
projecten

283*

384*
330*

2018

2019

2020

2021

Totale
begroting
in euro’s
9.451.293*

10.896.785*

13.035.149*
*Inclusief projecten Action for Children

14.694.474*

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021

20

107
39

Onderwijs

Voedselzekerheid

41

283

Projecten

28

totaal

38
21
5

Goedgekeurde projecten per sector
Zie Bijlage 1 voor een compleet overzicht

4

van de goedgekeurde projecten.

Gezondheid

Water en sanitatie

Zorg en welzijn

Sociaal-economisch

Verbetering leefomgeving

Opbouw civil society

Landenoverzicht
In 2021 steunden we projecten in 55 landen.

2
Europa

73
Azië

178
30

Afrika

Latijns-Amerika
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Doelen 2021
De afdeling Projecten heeft in het kader van het
strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2023 de
volgende doelen:

1. Mensen in armoede zijn meer
zelfredzaam in hun basisbehoeften

We willen dat meer mensen in armoede blijvend gebruik maken
van de basisvoorzieningen die gerealiseerd zijn door de projecten
die we steunen. Dit stimuleren we door focus te leggen op lokaal
eigenaarschap.

Zij hadden profijt van
projecten die mede
door Wilde Ganzen
zijn gesteund

556.322
mensen

82%
80%

Percentage projecten waarvan de

58%

eigenaar aangeeft zonder ondersteuning
van Wilde Ganzen en de POI de
basisvoorziening in stand te kunnen houden
Resultaat
2020

Resultaat
2021

Doel
2022
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Geplande acties in 2021

Resultaat

Co-financieren van 250 partners

Doel is gehaald met in totaal 268 partners.

Coachen van LPO en POI over strategie

In 2021 hebben de adviseurs projecten veel online coaching

van Wilde Ganzen

kunnen aan POI en LPO samen. We zijn ook gestart
met het delen van onze visie met blogs en white papers.
Formulieren en database zijn aanpast en er is gewerkt aan
een informatieve folder over de accenten die we in het beleid
leggen. In 2022 gaan we een dag organiseren met POI over
capaciteitsversterking van LPO.

Het passend ondersteunen van

We werken steeds meer aan lange-termijn-

projectpartners

samenwerking. Hierin stimuleren en waarderen we
gemeenschapsparticipatie en versterking van de LPO.
Onze medewerkers leggen op deze capaciteitsversterking
het accent in hun communicatie. Aan de eerste pilot
capaciteitsversterking hebben ruim 40 organisaties
meegedaan.

Selecteren van 15 focuslanden

Om LPO te versterken hebben we 15 landen geselecteerd
waar we linking & learning sessies opzetten en samenwerking
bevorderen. Deze 15 landen zijn: Burkina Faso, Cambodja,
Ethiopië, Gambia, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Malawi,
Nepal, Oeganda, Sri Lanka, Tanzania, Zambia, Zuid-Afrika.

Het contracteren en trainen van

15 nieuwe partners hebben een projectvoorstel ingediend dat

30 partners via Wilde Ganzen Klein

is goedgekeurd.

(nieuwe partners met projecten
kleiner dan 6000 euro)
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Een jaar lang wonen en
werken in Oeganda
In het kader van een Young Expert Program woont Adviseur Projecten Imke
Straaten een jaar in Oeganda. Zij is daar in gesprek met onze partnerorganisaties
om te weten te komen hoe zij de gemeenschap betrekken, wat zij als organisatie
nodig hebben en hoe Wilde Ganzen hier het beste in kan ondersteunen.
“Sinds ik hier woon, ben ik nog meer gaan geloven in de kracht van lokale
organisaties", vertelt Imke. “De schaal van een organisatie en hoe groot je budget
is, zegt niks over de resultaten. Ik ben onder de indruk! De partnerorganisaties
waar Wilde Ganzen mee samenwerkt, hebben allemaal een eigen visie en
werkwijze om de gemeenschap te betrekken bij de aanpak van problemen.
En dat werkt, dat zie ik hier met eigen ogen. Ondanks alle uitdagingen die
er zijn – van gebrek aan geld en middelen, stroomstoringen tot aan falende
overheidsinstanties – worden plannen uitgevoerd en doelen bereikt.”
“Natuurlijk blijft er een mate van machtsongelijkheid, omdat wij de donor zijn.
Maar doordat ik hier nu woon en werk, leer ik de mensen achter de organisaties
veel beter kennen (en zij mij) én begrijp ik de Oegandese context iedere dag een
beetje meer. De Oegandese partners houden van fysieke ontmoetingen, dan
kom je echt in contact met elkaar en vergroot je het vertrouwen om wederzijds
informatie te delen. Ook krijgen partnerorganisatie de kans om feedback te
geven op onze werkwijze. Voor mij als adviseur is dat ontzettend waardevol
en leerzaam. De kennis en ervaringen van de partnerorganisaties in Oeganda
neem ik straks mee terug naar Nederland om te delen met collega’s, Particuliere
Ontwikkelingsinitiatieven en natuurlijk lokale organisaties elders in de wereld.”
Imke haar belevenissen zijn te volgen via wildeganzen.nl/imke.
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4,2

2. Toonaangevend support aan POI’s

2020

95%*
85%

Wilde Ganzen wil toonaangevend

4,4

zijn bij POI's. Om dit inzichtelijk
te maken, willen we dat Wilde

2021

Ganzen door meer POI's
aanbevolen wordt aan anderen.
Om dat te bereiken willen we

Doel 2021

Resultaat

de tevredenheid verhogen
door deskundige advisering en

Het percentage POI’s dat tevreden

Het rapportcijfer

klantgerichte dienstverlening.

is over onze dienstverlening

dat POI’s ons geven
(op een schaal van 5)

*Op basis van klantonderzoek onder 177 POI's die een aanvraag bij ons hebben ingediend waarover een positief,
dan wel negatief besluit is genomen.

Geplande acties in 2021

Resultaat

Adequate informatievoorziening

Op de website is de uitleg over samenwerking verbeterd. We
organiseerden leersessies en werken aan nieuwe communicatiemiddelen.

POI inspireren om LPO te

Er is een drukbezochte Wilde Ganzen-Partindag georganiseerd,

coachen

Keniaanse partners hebben in Nederland trainingen gegeven en we
waren aanwezig op vier landendagen met workshops over impact,
gemeenschapsparticipatie en lokaal eigenaarschap.

POI versterken in Europa, België

Wilde Ganzen is medeoprichter van CIGS en er zijn diverse

en Nederland

samenwerkingsverbanden om POI te versterken (zie bijlage 2).

Het werven van 90 nieuwe POI

Er zijn 76 nieuwe POI geworven, gezien de lockdownmaatregelen waren
we hier blij mee. Het is wel minder dan we gehoopt hadden. Dit jaar is
daarom een campagne gelanceerd om nieuwe POI te werven, die loopt
in 2022 door.

Het versterken van draagvlak

Dit stimuleren we met blogs, webinars en de samenwerking met

voor wereldburgerschap

Vice Versa.
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Programma’s
Naast ondersteuning aan projecten, is het versterken van lokale
organisaties een belangrijk speerpunt van Wilde Ganzen. Dat doen
we met onze programma’s Change the Game Academy, Match
Funding en Giving for Change.
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Het programma dat lokale partners training en coaching biedt

Change the
Game Academy

Veel maatschappelijke organisaties waar Wilde Ganzen mee samenwerkt zijn voor een
groot deel afhankelijk van buitenlandse financiering. Dit maakt hen kwetsbaar en brengt
het risico met zich mee dat ze donorgestuurd gaan werken en de eigen prioriteiten voor
ontwikkeling uit het oog verliezen. Ook zien we dat repressieve overheden steeds vaker het
werk van maatschappelijke organisaties dwarsbomen, bijvoorbeeld als die zich richten op
mensenrechten of milieukwesties.
Change the Game Academy geeft een antwoord op deze uitdagingen. Dit doen we door:
•	Lokale organisaties te trainen in eigen land fondsen te werven.
Dit zorgt voor minder afhankelijkheid van donoren uit het buitenland en het vergroot de
betrokkenheid van de gemeenschap en daarmee de legitimiteit van hun werk.
•	Lokale organisaties te trainen in het mobiliseren van steun en het aanspreken van hun
eigen overheden. Met een grote achterban zijn organisaties beter in staat hun regering
ter verantwoording te roepen.
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Programma

Change the Game Academy

Werkwijze
Change the Game Academy biedt via een netwerk

meest betrokken directeuren en staf van de NPO’s

van Nationale Partnerorganisaties e-learning,

en Wilde Ganzen (online) bijeen om de lijnen voor het

klassikale cursussen en individuele coaching aan. Deze

volgende jaar uit te zetten. De trainees beoordelen de

NPO’s zijn mede-ontwikkelaar van de trainingen,

trainingen met gemiddeld een 4.5 op een schaal van 5.

zorgen dat het lesmateriaal aansluit bij de lokale
context, voeren trainingen uit en coachen de

Change the Game Academy is wereldwijd bereikbaar

deelnemers. De NPO’s bepalen welke organisaties uit

via onze meertalige website en app. In twaalf landen

hun land meedoen aan de trainingen. Door middel

zijn klassikale trainingen: Brazilië, Burkina Faso,

van een train-de-trainer-traject worden nieuwe

Cambodja, Ethiopië, Ghana, India, Kenia, Nepal,

trainers opgeleid voor bestaande landen en voor

Oeganda, Sri Lanka, Tanzania en Zuid-Afrika. Zie

uitbreiding naar nieuwe landen. Jaarlijks komen de

bijlage 2 voor een overzicht van de betrokken NPO’s.

286

Resultaten 2021

217 224

220

138

158

166

150

137

143
93

90

Aantal opgeleide
trainers

Totaal aantal
trainers

Aantal klassikaal
getrainde organisaties
lokale fondsenwerving

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2020

12
2018

14
2021

20

2019

2018

64

Aantal klassikaal
getrainde organisaties
mobiliseren van steun

De coronapandemie had grote invloed op de klassikale

hebben de tijd goed benut door cursusmateriaal te

trainingen. Veel bijeenkomsten konden dit jaar niet

verbeteren. De kwaliteit van de trainingen en het

doorgaan. In 2020 hebben we hard gewerkt aan het

aanbod van materiaal is daardoor omhoog gegaan.

verbeteren van de e-learning modules. Daar hebben

Gebrekkige internetverbindingen in sommige landen

we dit jaar de vruchten van geplukt. Het aantal

zijn nog een uitdaging. Maar de online trainingen

online deelnemers aan trainingen is flink gestegen.

geven ons ook de kans om de kosten van de trainingen

Trainers die geen klassikale trainingen konden geven,

te verlagen en meer mensen te bereiken.
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Programma

Change the Game Academy

KidsRights

Aantal online cursisten

KidsRights brengt kinder
rechten wereldwijd onder de
aandacht. Sinds 2020 zet

6.225

deze organisatie Change
the Game Academy in als

private label. Onder eigen
naam trainen zij jonge

changemakers om te zorgen
dat kinderen worden gehoord.

2.298

2020

2019

“Voor ons en voor de jongeren
zijn deze trainingen cruciaal”,

12.994

vertelt Marc Dullaert,
voorzitter van KidsRights.
“Het zorgt voor een stevig
fundament onder alle plannen
en activiteiten. Dat je een
formeel erkend diploma kunt
krijgen (van NCOI) stimuleert

2021

de deelnemers extra. Naast
het leveren van de formule,
denkt en helpt Change the
Game Academy altijd mee.

Dit jaar is in meer dan 120 landen de controle door de overheid

De lokale trainers hebben niet

verstevigd. Dit gebeurt met name in India, Brazilië, Tanzania en

alleen veel ervaring, maar zijn

Oeganda. Kritische maatschappelijke organisaties wordt het

doorslaggevend in het succes

steeds lastiger gemaakt om te opereren. Vergunningen worden

van de trainingen.”

ingetrokken, buitenlandse donaties geweerd. Voor ons betekent
dit dat Change the Game Academy steeds relevanter wordt.
Organisaties die in staat zijn om lokaal fondsen te werven en
een grote achterban op de been weten te krijgen, hebben meer
recht van bestaan en worden door lokale overheden serieuzer
genomen.
Er is steeds meer interesse van andere hulporganisaties om
hun partners te laten deelnemen aan Change the Game
Academy, bijvoorbeeld door KidsRights, Brot für die Welt,
Sparkassenstiftung, Leger des Heils en BothEnds. Misereor en
Ford Foundation betaalden mee aan trainingen in Brazilië. Zo
konden jongeren die zich bezighouden met het beschermen van
de natuur in het kwetsbare Amazonegebied trainingen volgen en
ontvingen ze een diploma.
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Programma

Change the Game Academy

Doelen 2021
De afdeling Programma’s heeft in het kader van het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2023
de volgende doelen:

1. LPO’s zijn minder afhankelijk van buitenlandse steun
Aan het begin van iedere training van Change the

capaciteiten en die van hun organisatie beoordelen.

Game Academy en na afloop van iedere training

Daaruit blijkt dat mensen beter in staat zijn om

krijgen deelnemers een aantal vragen voorgelegd.

lokaal fondsen te werven en zo minder afhankelijk

Afgelopen jaar hebben we de uitkomsten

zijn geworden van buitenlandse steun.

geanalyseerd om te kijken hoe cursisten hun eigen

Fondsenwervingscapaciteiten
Mee eens vooraf

Mee eens achteraf

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Deze analyse is

30%

gedaan op basis van

20%

uitkomsten van 2285

10%

ingevulde enquêtes
tussen 2016 en 2021.
Wij communiceren regelmatig
met onze donoren

Wij gebruiken en herzien onze
donordatabase regelmatig

Onze donoren steunen
ons in onze lokale
fondsenwervingsactiviteiten

Financieel gezien hebben wij
een divers donorbestand (een
mix in bronnen van inkomsten)

Mijn collega's hebben de
capaciteiten om sucesvol
fondsen te werven op
lokaal of nationaal niveau

Ik heb vertrouwen in mijn
capaciteiten om lokale
fondsen/bijdragen te werven

Ik heb de juiste capaciteiten
voor succesvolle fondsenwerving
op lokaal en nationaal niveau

Ik weet wanneer ik welke
fondsenwervinstechniek
in moet zetten

Mijn organisatie heeft een
geschreven fondsenwervingsplan,
goedgekeurd door
het bestuur/leiding

Ik weet welke fondsenwervingstechnieken in te zetten

0%

Als we deelnemende organisaties vragen waar hun

organisaties zeggen een stijging in de totale

inkomsten vandaan komen (lokaal, nationaal of

inkomsten te zien na de training. Met name kleine

internationaal), dan geven ze aan dat ze na een

organisaties zijn beter geworden in het betrekken

training Lokale Fondsenwerving meer inkomsten

van bedrijven en lokale/nationale fondsen bij hun

lokaal of nationaal ophalen. Bijna 60% van deze

werk.
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Programma

Change the Game Academy

Geplande acties in 2021

Resultaten

Uitvoeren van het programma

Zie pagina 34.

Giving for Change
Het organiseren van klassikale

Het doel om 385 organisaties klassikaal te trainen is niet gehaald

trainingen en coaching

vanwege de coronapandemie. Het zijn uiteindelijk 303 organisaties
geworden.

Het uitbouwen van het netwerk en

Er is een nieuw plan gemaakt voor Match Funding (waarbij we premie

premie voor lokale initiatieven

geven op lokale fondsenwerving). In 2022 gaan we ook in Cambodja,
Oeganda en Ghana aan matchfunding doen (naast de bestaande
landen Kenia en Brazilië). Zie ook pagina 33.
We konden 18 organisaties steunen bij het opzetten van hun
fondsenwervingsactiviteiten.

Continuering impactonderzoek

Samen met de Radboud Universiteit werken we aan een plan om het
onderzoek naar langetermijneffecten van trainingen te verbeteren.
Twee studenten hebben hun Masteronderzoek afgerond naar de
veranderende machtsverhoudingen tussen POI en LPO.

Faciliteren kennisuitwisseling en

We organiseerden diverse webinars om kennis uit te wisselen.

bespreken eigenaarschap Change

Er zijn afspraken gemaakt met NPO’s om samen op te trekken bij

the Game Academy

het benaderen van nieuwe organisaties die geïnteresseerd zijn in
het afnemen van trainingen, tegen betaling.

Holeta house reinovation
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Programma

Change the Game Academy

2. T
 oonaangevend support in ontwikkelingslanden bij mensen die werken
in de NGO-sector en bij NPO’s

Het belangrijkste is dat mensen die getraind zijn, tevreden zijn. Daarnaast willen we ons merk versterken en
bij andere organisaties in de sector het belang onderstrepen van lokale fondsenwerving en het veranderen
van machtsverhoudingen.

Tevredenheid over online trainingen
(op een schaal van 5)

4,4

4,5*

2020

2021

*Uitgevoerd onder 2.715 gebruikers.

Geplande acties in 2021

Resultaten

Vernieuwde en geaccrediteerde

Het aantal mensen dat zich registreerde op de website is met 109%

online trainingen

toegenomen ten opzichte van 2020. Het aantal mensen dat een module
afmaakte is met 45% gestegen ten opzichte van 2020.
Er zijn nieuwe modules geïntroduceerd, onder andere over gender, proposal
writing en samen met WACSI: advanced funding models. Ook zijn er
meerdere toolkits gemaakt en is er een app gebouwd die begin 2022 in
de web stores beschikbaar komt.

Verbeteren van de digitale

Een nieuwe Facebookcampagne in 12 landen zorgde voor duizenden nieuwe

marketing

e-learners. We organiseerden een discussie over machtsverhoudingen
tijdens het International Fundraising Congress. En we organiseerden diverse
workshops over online marketing.

Verbeteren van de internationale

Alle NPO’s hebben hun marketingplan uitgewerkt. Er is kennis uitgewisseld

marketing

en samen met Misereor en Brot für die Welt zijn landen geïdentificeerd waar
trainingen nodig zijn.

Nieuwe samenwerkingen aangaan

Met natuurorganisatie IUCN-NL hebben we een aanvraag geschreven voor de
extra trekking van de Nationale Postcode Loterij in 2022 (zie ook pagina 55).
Verder zijn er gesprekken met diverse internationale organisaties.

Trainingen beschikbaar maken in

Dit jaar zijn de online trainingen ook beschikbaar in het Khmer, de officiële

meer talen

taal van Cambodja. De site is verder te lezen in het Nederlands, Engels,
Spaans, Frans en Indiaas Engels.
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Het programma voor verdubbeling lokale fondsenwerving

Match Funding

Al jaren voert Wilde Ganzen samen met NPO’s het succesvolle

Match Funding-programma uit. Dit programma richt zich op
lokale organisaties in Kenia en Brazilië waar we nog niet eerder
mee hebben samengewerkt en die geen banden met een POI
hebben. Deze organisaties volgen eerst de training Lokale
Fondsenwerving bij Change the Game Academy. Daarna
halen ze in eigen buurt de helft van het budget voor hun
project op. Wilde Ganzen en de NPO’s dragen de andere
helft bij. Zo stimuleren wij lokale fondsenwerving en
maken we organisaties sterker. In Kenia wordt dit
programma uitgevoerd door KCDF en in Brazilië door
CESE.
Helaas moesten we dit programma in India per
1 januari stopzetten. De overheid stond vanaf dat
moment niet meer toe dat lokale organisaties
op deze manier door ons worden gesteund.
Onze Nationale Partnerorganisatie in India,
Smile Foundation, is op kleinere schaal
met geld uit India zelf verder gegaan met
het verdubbelen van lokaal geworven
fondsen.

Resultaat
Vanwege de coronapandemie en
het wegvallen van de projecten in
India, zijn er dit jaar slechts 15
projecten gesteund. Daarnaast
kregen 18 projecten een
kleine financiële bijdrage.
In 2022 wordt de opzet
van het Match Fundingprogramma aangepast
en gaan we uitbreiden
naar Cambodja,
Oeganda en Ghana.
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Het programma voor verdubbeling lokale fondsenwerving

Giving for Change
Wilde Ganzen heeft de handen ineengeslagen met drie organisaties die onze visie op
armoedebestrijding delen: Global Fund for Community Foundations, Africa Philanthropy
Network en Kenya Community Development Foundation. Deze organisaties behoren
wereldwijd tot de koplopers als het gaat om het bevorderen van lokale fondsenwerving en
lokaal eigenaarschap over de projecten. Sinds dit jaar voeren we samen het programma
Giving for Change uit. Dit programma wordt gedurende de jaren 2021-2025 gefinancierd en
op andere manieren gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Binnen Giving for Change ondersteunen we maatschappelijke organisaties in Afrika, het
Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Niet alleen organisaties die zich bezighouden met
armoedebestrijding, maar bijvoorbeeld ook organisaties die zich richten op mensenrechten
en opkomen voor minderheden. We helpen hen om lokaal een achterban op te bouwen en hun
stem te laten horen richting de overheid. Door fondsen en middelen in eigen land te werven
worden deze organisaties minder afhankelijk van buitenlandse hulp. In 2021 werden 386
organisaties samengebracht om van elkaar te leren.
Onze partners zetten zich ook in voor een gunstiger klimaat voor maatschappelijke
organisaties en filantropie in hun eigen land. Ze stimuleren hun overheid om de
maatschappelijke organisaties in hun land de ruimte te geven om te groeien, bijvoorbeeld door
wetgeving aan te passen. Dit jaar werd in acht landen onderzoek gedaan naar het juridisch
kader voor het maatschappelijk middenveld en filantropie. Op basis van de uitkomsten van
deze onderzoeken zijn lobbydoelstellingen voor de komende jaren geformuleerd.
Tenslotte pleiten we binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking voor gelijkere
machtsverhouding om een ‘top-down-manier' van werken te voorkomen. Zo willen we
sociale verandering aanjagen dóór mensen zelf en niet dat dit vóór hen wordt gedaan. Dit
doen we in Nederland bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops, het organiseren van
webinars en het publiceren van artikelen in samenwerking met Vice Versa (zie ook bijlage 2)
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Marketing
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De afdeling Marketing houdt zich bezig met het vergroten van de naamsbekendheid van Wilde Ganzen
onder het Nederlandse publiek, werving en behoud van donateurs en het verwerven van inkomsten uit
nalatenschappen, van grote gevers en vermogensfondsen.
Met nieuwe campagnes, online acties en een groot loyaliteitsonderzoek heeft de afdeling Marketing ook dit
jaar weer gewerkt aan groei van inkomsten en de naamsbekendheid van Wilde Ganzen.

Doelgroepen Marketing

Middelen

Nederlands publiek

•

Radio, tv, print, social media, buitenreclame, free publicity

Bestaande en potentiële donateurs

•

Website, Wilde Ganzen Magazine, nieuwsbrieven, social media,
webinars en bijeenkomsten, face-to-face werving, telemarketing

Vermogensfondsen en bedrijven

•

Persoonlijke benadering

POI

•

Website, nieuwsbrieven, social media, webinars en bijeenkomsten

Dit jaar hebben we de doelstellingen op het gebied

stichtingen en bedrijven dankbaar voor hun bijdrage.

van inkomsten gehaald dankzij hogere inkomsten uit

Een bijzondere vermelding is er voor Stichting Retera

donaties van particulieren en vermogensfondsen. De

van het Hof. Dit vermogensfonds werd in 2021

financiële verantwoording kunt u lezen op pagina 6 en

opgeheven en Wilde Ganzen kreeg een laatste grote

in de Jaarrekening. Wij zijn alle donateurs, fondsen,

schenking.
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Fondsenwerving POI
Elk project wordt gefinancierd door een bijdrage van

hun partners in ontwikkelingslanden te ondersteunen

Wilde Ganzen en de betrokken POI. Net als in 2020

bleef onverminderd groot. Wilde Ganzen is er dan

was het ook dit jaar voor POI’s ontzettend moeilijk

ook ontzettend trots op dat het vele POI’s toch is

om fondsen te werven. De lockdowns en beperkende

gelukt hun achterban aan te spreken. Een resultaat

maatregelen om bijeenkomsten te organiseren,

dat alleen maar bereikt kon worden door de inzet van

maakten het lastig om inkomsten te genereren en

talloze vrijwilligers die met hart en ziel zich inzetten

om zichtbaar te zijn. De druk op deze organisaties om

voor mensen die in armoede leven!

Doelen in 2021
De afdeling Marketing heeft in het kader van het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2023
de volgende doelen:

1. Toonaangevend bij donateurs
Om te zorgen voor een groeiende en gespreide

giften te werven. Met dit laatste bedoelen we

inkomstenstroom wil Wilde Ganzen toonaangevend

giften die ingezet kunnen worden voor zowel

en onderscheidend zijn onder donateurs. We willen

projecten als voor onze programma’s en algemene

dit bereiken door meer structurele donoren binnen te

organisatiekosten.

halen en een groter aandeel aan niet-geoormerkte
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Loyaliteitsenquête
Dit jaar hebben we een loyaliteitsenquête

heeft in Wilde Ganzen. Donateurs zien vooral dat

uitgevoerd onder onze donateurs. 1.976 donateurs

we goede resultaten met kleinschalige projecten

hebben meegewerkt. De resultaten laten zien

boeken. Het lijkt er wel op dat niet iedereen even

dat mensen ons vooral steunen vanwege onze

goed weet hoe dit past in het grotere plaatje van

werkwijze. De projecten en de kleinschaligheid

armoedebestrijding. In 2022 gaan we daarom meer

spreekt donateurs vooral aan. 69% is met zekerheid

uitleg geven over onze bijdrage aan de Duurzame

van plan ons te blijven steunen. Opvallend is dat

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

95% van de donateurs het volste vertrouwen

Woorden die donateurs het meest aanspreken als het over Wilde Ganzen gaat:

Aantal donateurs

14.054

51.055
Donateurs

Incidentele donateurs

37.001
Vaste donateurs
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In deze succesvolle campagne vroegen we hulp voor de weduwen van Srebrenica.

Geplande acties in 2021

Resultaten

Groei van het aantal donateurs

We zijn 3,1% gegroeid in vaste donateurs. Het aantal donateurs
dat ons incidenteel steunde, nam af met 14,4 % ten opzichte
van 2020. In dat jaar kwam er een uitzonderlijk aantal donaties
binnen voor het Wilde Ganzen Coronafonds. Dit fonds is
inmiddels niet meer actief.

Zorgen voor een groeiende

Inkomsten uit particuliere giften en vermogensfondsen waren

inkomstenstroom

hoger dan begroot. Inkomsten uit nalatenschappen laten een
daling zien. De reden is dat Wilde Ganzen in 2021 is gaan werken
met een nieuwe meetmethode, zie ook pagina 7.

We willen minder afhankelijk zijn van

Er zijn zes online campagnes uitgevoerd. Daarnaast waren we

de inkomsten uit face-to-face werving

zichtbaar op radio, televisie, print en online. Dit leverde 4x meer
nieuwe donateurs op dan in 2020. Ook voor nalaten hebben we
online campagne gevoerd.

Meer donateurs persoonlijk bedanken

Duizenden donateurs hebben we persoonlijk bedankt voor hun
donatie en geïnformeerd over hun steun aan specifieke projecten.

Meer inzicht krijgen in de behoefte en

Met behulp van een nieuw dashboard hebben we meer data die

betrokkenheid van onze donateurs

ons inzicht geven in het geefgedrag van onze donateurs. Ook
de resultaten van de loyaliteitsenquête verschaffen ons meer
inzichten.

Het verbeteren van de kwaliteit van

We werken nauw samen met face-to-face bureaus om op een

face-to-face werving

goede manier donateurs aan ons te binden en te behouden.
Dit heeft effect: het percentage klachten is aan het dalen en
donateurs blijven langer bij ons. Met een nieuwe analysetool
kunnen we nog beter sturen op kwaliteit.
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2. Toonaangevend bij het Nederlandse publiek
Ons streven is om de naamsbekendheid van Wilde Ganzen te vergroten, ook willen we dat meer mensen ons
niet alleen kennen, maar ook weten wat we doen.

55%*

54%*

december
2019

december
2020

53%**

Naamsbekendheid onder Nederlanders
boven de 18 jaar*

*	 Uitgevoerd door onderzoeksbureau Beerda.
** Uitgevierd door onderzoeksbureau Ipsos.

december
2021

Advertenties uit de campagne 'Voor elkaar':
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Geplande acties in 2021

Resultaten

Het vergroten van onze
naamsbekendheid

Uit onderzoek komt naar voren dat de naamsbekendheid van Wilde Ganzen
iets is gedaald. Deze onderzoeken worden uitgevoerd onder een brede groep
Nederlanders, terwijl Wilde Ganzen vooral een wat oudere achterban heeft.
Daar is onze naamsbekendheid juist erg hoog. Om ook andere groepen aan te
spreken hebben we grote inspanningen verricht met campagnes op radio, tv en
online. We moeten constateren dat het ons minder goed lukt om op te vallen
tussen alle andere organisaties. Er is dit jaar een PR-plan ontwikkeld om meer
free publicity te generen. Hier gaan we in 2022 actief mee aan de slag.

Het verbeteren van onze
zichtbaarheid online

We hebben doorlopend campagnes gevoerd via social media, waardoor
bezoekcijfers van onze website stegen en er meer online donaties
binnenkwamen. Er zijn blogs geïntroduceerd op de website, waar medewerkers
van Wilde Ganzen hun kennis delen. Hierdoor worden we beter gevonden bij
zoekmachines.

Het vinden van nieuwe POI

Dit jaar is de campagne ‘Voor elkaar’ opgezet, waarin we op zoek zijn gegaan
naar nieuwe POI. Dit leverde 106 contactverzoeken op.

Professionaliseren fysieke
aanwezigheid

Voor beurzen en bijeenkomsten is een nieuwe stand ontwikkeld en is er een
nieuwe brochure gemaakt die kan worden uitgedeeld.

Het verbeteren van onze zichtbaarheid
onder jongere doelgroepen

Bij iedere activiteit kijken we hoe we jongeren kunnen betrekken. In 2022
gaan we het project ‘Scholen voor scholen’ herstarten en besteden we meer
aandacht aan 'Nacht van de Fooi'.

Meer foto’s en video’s van hoge
kwaliteit delen

Er was dit jaar 1 contentreis naar Nepal. Daar zijn mooie foto’s en video’s
gemaakt. Daarnaast hebben we beeldmateriaal laten maken in India en
Tanzania.
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Zo communiceren we met
onze achterban

2021

Bezoekers Wilde Ganzen website

Nieuwsbrief Donateurs & POI
ontvangers

Social media volgers

Magazines oplage

181.665

49.001

36.249

43.000

*Deze cijfers zijn een optelling van de kanalen van Wilde Ganzen en van Change the Game Academy.
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Organisatie
Positief betrokken, samen aanpakken en menselijke
maat. Deze drie kernwaarden vormen de basis van het
werk van medewerkers van Wilde Ganzen. We zien om
naar mensen in armoede, maar ook naar elkaar.
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Ontwikkeling van de organisatie
De coronamaatregelen hadden een grote impact

Op 1 januari is de nieuwe Arbeidsvoorwaarden

op de organisatie. Het vele thuiswerken zorgde

regeling ingegaan. De mogelijkheid van thuiswerken

voor uitdagingen op het gebied van samenwerken,

was daarbij een van de nieuwe regelingen. Omdat

onderlinge verbondenheid en leidinggeven. Ook

we daar allemaal gebruik van moesten maken, is

mentaal en fysiek had het gevolgen. We hebben dit zo

besloten een thuiswerkvergoeding uit te keren ter

goed mogelijk proberen te ondervangen met slimme

compensatie van de extra kosten die medewerkers

ICT-oplossingen, ondersteuning bij inrichten van de

moesten maken. De reiskostenvergoeding werd

thuiswerkplek, een nieuw vitaliteitsbeleid en - binnen

teruggebracht. Het hybride beleid van thuiswerken

de mogelijkheden - het openstellen van ons kantoor.

en op kantoor wordt in 2022 geëvalueerd.

Met nieuwe laptops zijn we gaan werken met

Met de directie en het management is gewerkt

Microsoft Teams, waarbij alle bestanden ook

aan ethisch leiderschap, morele oordeelvorming

buiten kantoor te openen zijn. Tevens is dit jaar een

en de kernwaarden van Wilde Ganzen. Ook is er

intranet opgezet, ter vervanging van de interne

een diversiteitswerkgroep geïntroduceerd die

nieuwsbrief. Voor persoonlijke en professionele

diversiteit en inclusie binnen de organisatie gaat

ontwikkeling hebben alle medewerkers vanaf dit jaar

bevorderen. In 2022 wordt daar verdere invulling

toegang gekregen tot een groot aanbod van gratis

aan gegeven.

onlinecursussen.

Aantal medewerkers
Meetdatum

Aantal medewerkers

Aantal FTE

31-12-2021

49

41,72

31-12-2020

52

44,74

31-12-2019

49

42,76

31-12-2018

49

40,82

In 2020 zijn er extra mensen aangenomen vanwege langdurig verzuim en om het werk over te dragen van
een collega die met pensioen ging. In 2021 is het aantal medewerkers weer gestabiliseerd op 49.
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Organogram
Raad van Toezicht
Directeur
Directie-assistent

ICT, Financiën en
Control

HR

Projecten

Programma’s

Marketing

Salaris directeur
Directeur Kees de Jong had in 2021 een jaarinkomen

in 2021 het jaarinkomen van de directeur maximaal

van 108.504 euro op basis van 34 uur per week

125.011 euro bedragen op basis van 1fte. Het daad

(0.94 fte). Wilde Ganzen houdt zich aan de

werkelijke jaarinkomen blijft daarmee dus onder dit

Beloningsregeling voor Directeuren van Goede

maximum.

Doelen. Deze regeling geeft aan de hand van criteria
een zogenaamde BSD-score met een maximumnorm

De hoogte van het inkomen wordt door de Raad van

voor het jaarinkomen. De BSD-score voor Wilde

Toezicht vastgesteld. Een toelichting is te vinden op

Ganzen is vastgesteld op 440. Op basis daarvan mag

in de jaarrekening.
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Vitaliteit en verzuim
Ook in 2021 heeft COVID-19 een grote impact gehad

preventieve mentale zorg. Waar mogelijk en nodig

op de medewerkers. Er is daarom extra ingezet op

hebben we medewerkers de gelegenheid geboden om

preventie, onder meer door het invoeren van een

op kantoor te werken.

vitaliteitsbeleid, ondersteuning bij de inrichting
van de thuiswerkplek en we zijn een samenwerking

Het ziekteverzuimpercentage lag met 4,08% bijna

aan gegaan met The Mental Move voor (online)

2% lager dan het niveau in 2020.

5,11%

5,14%

2018

2019

4,08%

5,97%

Verzuimpercentage
2020

2021

Integriteit en fraude
Wilde Ganzen voert een actief integriteitsbeleid waarin
we een gezond en veilig werkklimaat bevorderen voor onze
medewerkers. We willen schadelijke praktijken voorkomen.
Dit doen we door de verantwoordelijkheid voor integriteit
op alle niveaus in de organisatie te borgen, richtlijnen en
procedures vast te leggen en te delen (ook in verschillende
talen), zowel in- als extern bewustwording te stimuleren,
actief het gesprek erover te voeren en door ethisch
leiderschap en gelijkwaardig samenwerken te bevorderen.
Daarnaast hebben we een integriteitsmedewerker
aangesteld, een interne en externe vertrouwenspersoon, een
gedragscode en klokkenluidersregeling, een frauderegister
en klachtenprocedure. Toezicht op integriteit en fraude zijn
binnen de Raad van Toezicht belegd.
In 2021 zijn er geen meldingen binnen gekomen over
grensoverschrijdend gedrag. Ook speelden er geen
andere integriteitskwesties en zijn er geen fraudegevallen
geconstateerd.

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021

46

Klachten
In 2021 zijn in totaal 171 klachten binnengekomen. Ten opzichte
van 2020 is dit een afname van 279 meldingen. Dit komt met
name doordat er minder klachten zijn over face-to-face
werving. Al jaren is er een dalende trend te zien van het
percentage klachten ten opzichte van het aantal geworven
donateurs. Deze positieve ontwikkeling is het resultaat van
goede monitoring van de wervingsbureaus.

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
Wilde Ganzen vindt het belangrijk dat er
keuzes worden gemaakt op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). Keuzes die
bijdragen aan een gezonde en
bewuste samenleving. Onze
MVO-doelen worden jaarlijks
geëvalueerd en iedereen binnen
de organisatie wordt erbij
betrokken. Een overzicht van
onze doelen is te vinden in
bijlage 5.
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Governance

Wilde Ganzen wordt bestuurd
volgens het Raad van Toezichtmodel. De directeur-bestuurder zet
de koers uit en is verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding. Hierin laat
hij zich bijstaan door de leden van het
managementteam.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) benoemt de directeur en

gingen over strategische samenwerkingspartners,

houdt toezicht op de algemene gang van zaken en

Change the Game Academy en de Theory of

het functioneren van de directeur, zowel vooraf als

Change.

achteraf. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd
in de statuten en bijbehorende reglementen.

Er zijn twee commissies: de auditcommissie en een

Wijzigingen in deze reglementen worden vastgesteld

remuneratiecommissie.

door de Raad van Toezicht.

Auditcommissie
De RvT bestaat uit tenminste vijf personen, die

Deze commissie houdt toezicht op de financiële

voor een periode van vier jaar worden benoemd.

gang van zaken binnen Wilde Ganzen en het

Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. De leden

risicomanagement. Per 31 december bestond de

ontvangen geen bezoldiging voor hun werk. De RvT

auditcommissie uit Jan Sebel en Marina Senten.

is lid van Stichting Intern Toezicht Goede Doelen
(ITGD).

Remuneratiecommissie
Deze commissie houdt zich bezig met het

In 2021 waren er vier reguliere vergaderingen

functioneren van de RvT en de directie. Jaarlijks

en twee themavergaderingen met de directeur-

wordt een beoordelingsgesprek gevoerd met de

bestuurder en de adjunct-directeur. Ook was er

directeur-bestuurder. Tot 1 september bestond

een overleg met de Ondernemingsraad. De RvT

de remuneratiecommissie uit Harm Bruins Slot

heeft tevens een zelfevaluatie uitgevoerd waarin

en Anita van der Wal. Per 1 september is Harm

aandachtspunten met betrekking tot stakeholders

Bruins Slot afgetreden als lid en is zijn plek in de

en de rol van Wilde Ganzen in het maatschappelijk

remuneratiecommissie ingenomen door Pauline

debat naar voren kwamen. De themavergaderingen

Eenhoorn.
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De Raad van Toezicht werd in 2021
gevormd door:

mr. H.J.E. Bruins Slot
• Voorzitter + lid remuneratiecommissie
• Benoemd in 2016, afgetreden per 01-09-2021
• Relevante nevenfunctie: voorzitter Raad van
Toezicht Omroep Gelderland

mr. drs. A.T. van der Wal

dr. M.C.M. Senten MBA

• Voorzitter per 01-09-2021 + voorzitter

• Lid + lid auditcommissie

remuneratiecommissie
• Benoemd in 2016
• Werkzaam als: directeur Quatrospect bv

• Benoemd in 2017
• Werkzaam als: hoofd Allianties, Wetenschap &
Innovatie, Hartstichting

• Relevante nevenfuncties: lid van de Raad
van Toezicht MBO Rijnland, lid Raad van

drs. P. Eenhoorn

Commissarissen KWH (kwaliteitscentrum

• Lid + lid remuneratiecommissie

Woningcorporaties Huursector), lid Raad van

• Benoemd in 2018

Toezicht Studiekeuze 123, voorzitter bestuur

• Werkzaam als: hoofd Marketing en

Stichting Jan van der Snel Fonds, lid Commissie

Communicatie, Faculteit der Wiskunde,

van Bezwaar Stichting Certificering Openbare

Natuurwetenschappen en Informatica,

Bibliotheken

Universiteit van Amsterdam

dhr. R. Vermaas

dhr. R.J.T. van der Veen

• Vice-voorzitter

• Lid

• Benoemd in 2013, afgetreden per 01-04-2021

• Benoemd in 2021
• Werkzaam als: manager Kennis en Innovatie

drs. J.L. Sebel
• Vice-voorzitter per 01-11-2021 + voorzitter
auditcommissie

Hersenstichting
• Relevante nevenfunctie: Ledenraad Menzis
coöperatie

• Benoemd in 2014, aftredend in september 2022
• Werkzaam als: toezichthoudend adviseur

drs. T.J. Terpstra

•

Relevante nevenfuncties: lid en tevens voorzitter

• Lid

auditcommissie en beleggingsadviescommissie

• Benoemd in 2021

Stichting KNGF Geleidehonden, voorzitter Raad

• Werkzaam als: plaatsvervangend directeur

van Toezicht Stichting Handicap, voorzitter

Protocol en Gastlandzaken bij het Ministerie van

bestuur Stichting Fair Capital Impact Fund,

Buitenlandse Zaken

lid Raad van Toezicht Stichting Hospice Huizen

• Relevante nevenfuncties: lid Raad van Toezicht
Delftse Montessorischool, adviseur voor het
Center for Strategic and International Studies
(CSIS), Washington DC
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Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Wilde Ganzen telt vier medewerkers. Er is een
reglement met afspraken over de samenstelling, verkiezingen en werkwijze.
De zittingsduur is vier jaar en elke twee jaar treedt de helft van de OR-leden af,
zodat de continuïteit geborgd blijft. Elke zes weken bespreekt de OR alle voor
medewerkers relevante onderwerpen met de directie en minstens eenmaal per
jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht.
Resultaat
• De OR had dit jaar veel aandacht voor thuiswerken, het inrichten van de
thuiswerkplek en de thuiswerkvergoeding.
• De fysieke en mentale gezondheid van medewerkers stond hoog op
de agenda vanwege alle coronamaatregelen. De OR heeft samen
met HR het nieuwe vitaliteitsbeleid geformuleerd.
• Verder lag de focus op ontwikkeling van medewerkers, diversiteit
en inclusie.

Extern toezicht
Wilde Ganzen is sinds 2001 in het bezit van het
CBF-keurmerk. Wij houden ons aan de bepalingen
van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Jaarlijks
worden wij gecontroleerd en beoordeeld en
wordt er gekeken of wij het keurmerk mogen
behouden. Tevens zijn wij aangesloten bij
Goede Doelen Nederland en volgen wij de code
Goed Bestuur.
Wij zijn ISO- en Partos-9001 gecertificeerd.
In 2021 vond een periodieke audit plaats
door certificeringsbureau DNV-GL om
het kwaliteitssysteem te beoordelen.
De uitkomsten waren positief.
Een overzicht van de codes en
richtlijnen die wij volgen, is te
vinden in bijlage 4.
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Privacy
Wij vinden het van groot belang om goed om te

voortkomen uit de AVG. Er is een privacy beleid

gaan met de privacy van donateurs, klanten en

vastgesteld waarin toepasselijke wet- en regelgeving

werknemers. We zijn ons ervan bewust dat een

en de getroffen risicobeheersmaatregelen zijn

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zorgt

vastgelegd. De Privacy Officer rapporteert deze

voor een groter vertrouwen in onze organisatie.

resultaten aan de directie. Onze privacyverklaring is

Wilde Ganzen volgt nauwgezet de regels die

te lezen op onze website.

Monitoring en evaluatie
Wij willen graag een lerende organisatie zijn

Geleerde lessen worden geregistreerd, zodat kennis

en vinden het belangrijk om te focussen op de

niet verloren gaat. Voor het meten van de impact

resultaten van ons werk. We kijken op basis van

van ons werk werken we samen met de Radboud

inhoudelijke en financiële eindrapportages hoe

Universiteit Nijmegen en de Britse organisatie

projecten zijn verlopen en wat de uitkomsten zijn.

INTRAC (zie bijlage 2).
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Vooruitblik
Nu de wereld nog volop bezig is met
het verwerken van de gevolgen van
de coronapandemie, staat in 2022 de
volgende crisis alweer voor de deur.
De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen
die we nu voor Wilde Ganzen nog niet
helemaal kunnen overzien, maar waar
we wel op moeten anticiperen.
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Coronacrisis
Terwijl in Europa sneller dan gedacht de corona

Daardoor worden er dit jaar wellicht minder

maatregelen worden losgelaten, zien we in veel

projectvoorstellen ingediend of zijn de voorstellen

landen dat overheden nog beperkende maatregelen

van kleinere omvang. In onze meerjarenbegroting

in stand houden. Daardoor moeten we nog steeds

houden we hier al rekening mee en we gaan dit jaar

rekening houden met het feit dat we minder

meer inzetten op werving van nieuwe POI.

face-to-face bijeenkomsten en trainingen kunnen
organiseren. Dienstreizen door medewerkers worden

Tegelijkertijd zijn als gevolg van de corona

langzaam weer opgestart, maar zullen waarschijnlijk

pandemie veel mensen die in armoede leven

nooit meer zo vaak gebeuren als voor de coronacrisis.

verder in de problemen gekomen. Ook LPO's met

Gelukkig zijn digitale bijeenkomsten vaak een goed

wie we samenwerken hebben grote moeite om

alternatief en zien we goede resultaten met hybride

voldoende fondsen te werven. Met Change the

vormen van samenwerken: op afstand waar het

Game Academy en het nieuwe programma Giving

moet, dichtbij waar het kan.

for Change zetten we dit jaar dan ook volop in
op het verbeteren van de zelfredzaamheid van

We zien ook dit jaar dat POI minder reizen en

lokale organisaties en het stimuleren van lokale

moeite blijven houden met het werven van fondsen.

fondsenwerving.

Oekraïne
De oorlog in Oekraïne zorgt voor een sterke

aan andere hulporganisaties geven. We leven allemaal

verschuiving van geefgeld en urgentiegevoel ten

erg mee met de mensen in Oekraïne en zijn onder de

gunste van hulp aan Oekraïne. Ook zorgt het voor

indruk van hun veerkracht en inzet in deze vreselijke

grote onzekerheden op de financiële markt en wordt

tijd. Als er straks weer sprake is van wederopbouw, dan

de inflatie hoger dan gedacht. Wilde Ganzen geeft

staat Wilde Ganzen klaar om wederopbouwprojecten

geen noodhulp en heeft op dit moment geen projecten

te steunen en om kleine organisaties in Oekraïne een

in Oekraïne, waardoor begrijpelijkerwijs mensen vaker

duwtje in de rug te geven.
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Strengthen the Roots
Goed nieuws is er gelukkig ook te melden. Begin

ondersteund worden die opkomen voor de natuur

2022 kregen we te horen dat we van de Nationale

in hun regio. Wilde Ganzen richt zich daarbij op

Postcode Loterij een extra bijdrage krijgen

training via het Change the Game-model zodat

van 2,2 miljoen euro voor het beschermen van

deze organisaties succesvol ter plekke fondsen gaan

natuurgebieden in Bolivia, Ghana en Indonesië. Met

werven en steun mobiliseren. Dat is hard nodig, want

deze gift kan het driejarige programma ‘Strengthen

natuurlijke hulpbronnen en de rechten van bewoners

the Roots’ worden opgezet. In samenwerking met

worden steeds meer bedreigd. In het volgende

natuurorganisatie IUCN NL gaan kleine organisaties

jaarverslag zullen we hier uitgebreid op ingaan.

65-jarig jubileum
In 2022 bestaat Wilde Ganzen 65 jaar. We gaan

relaties. Daarbij gaan we in 15 focuslanden onderling

dit jubileum bescheiden vieren door er aandacht

leren en samenwerking tussen LPO en NPO

aan te besteden in onze communicatiemiddelen

stimuleren en ons netwerk uitbreiden.

en bij activiteiten zoals de Wilde Ganzendag op
18 juni. Op deze dag, maar zeker ook het hele jaar

Zo streven we er naar dat in 2022 meer mensen

door, betrekken we POI bij ons streven om LPO's

in armoede blijvend gebruik kunnen maken van

te versterken en samen te werken aan duurzame

voorzieningen die met de projecten gerealiseerd zijn.
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Bijlage 1

Goedgekeurde projecten in 2021
Reguliere projecten
Projectland

Hoofdsector

POI

LPO

Afghanistan

Onderwijs

Stichting Village of Peace

Village of Peace Dream Organisation (VPDO)

Armenië

Zorg en welzijn

Stichting Asmik

"Nrane" children and youth development NGO

Armenië

Water en sanitatie

Pijnackernaren helpen Armenië

Stichting Little Bridge

Armenië

Zorg en welzijn

Stichting Asmik

"Nrane" children and youth development NGO

Bangladesh

Onderwijs

Niketan

DRRA

Bangladesh

Verbetering
leefomgeving

Stichting KLABU Foundation

Friendship Foundation

Benin

Water en sanitatie

Stichting PlanFutur

PlanFutur Bénin

Bolivia

Onderwijs

Stichting Ayni Bolivia-Nederland

ONG Ayni Bolivia

Bosnië en Herzegovina

Zorg en welzijn

Stichting Proplan

IFS-EMMAUS

Brazilië

Onderwijs

Stichting Avante Educação Brasil

Associação Pedagogica Cecilia Meireles (APCM)

Brazilië

Onderwijs

Stichting Edumais Foundation

Lar Paul de Tarso (Solar Meninos de Luz)

Burkina Faso

Onderwijs

Stichting Faso

Association Faso

Burkina Faso

Onderwijs

Stichting Moeders OntwikkelingsProjecten (MOP)

Association Faag Taaba de Sabou

Burkina Faso

Voedselzekerheid

Stichting Steunfonds Sahelprojecten

Fondation d'Aide aux projets Sahéliens (FAS)

Burkina Faso

Onderwijs

Stichting ASAP

ASAP Foundation

Burkina Faso

Onderwijs

Stichting Wol

Développement Sans Frontière (DSF)

Burundi

Onderwijs

Stichting Soduon

CIDEBU - Centre d' Initiative pour le
Developpement Durable au Burundi

Cambodja

Onderwijs

Investment for Life

Bethel Mission Organization (BMO)

Cambodja

Onderwijs

Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam
(SSCR)

Don Bosco Foundation of Cambodia

Cambodja

Water en sanitatie

Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam
(SSCR)

NGO Spien

Cambodja

Sociaal-economisch

Stichting Sawasdee

Don Bosco Foundation of Cambodia

Cambodja

Zorg en welzijn

Stichting Colt Cambodia

Cambodian Organization for Living and
Temporary-care (COLT)

Cambodja

Onderwijs

Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam
(SSCR)

Don Bosco Foundation of Cambodia

Cambodja

Onderwijs

Chikara Cambodia

Friendship Association for Cambodian Child Hope
(FACCH)

Cambodja

Onderwijs

Stichting Hopeful Children Center

NGO Hopeful Children Center

Colombia

Zorg en welzijn

Stichting Maasdriel steunt haar missionarissen

CE CAMILO (Fundación Centro Educativo de
Habilitación y Rehabilitación Integral San Camilo)

Colombia

Onderwijs

Stichting Straatkinderen Medellin

Fundación Caminos

DRC - Democratische
Republiek Congo

Onderwijs

Kongolese Vrouwen Stichting Tosangana

Femmes en Action Tosangana

DRC - Democratische
Republiek Congo

Sociaal-economisch

Stichting Mondiaal Maastricht

Blessed Aid

DRC - Democratische
Republiek Congo

Onderwijs

Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug

Programme for the Well-being of Children

DRC - Democratische
Republiek Congo

Onderwijs

Stichting 4u2develop

ACPDI - Actions des Communautes Paysannes pour
le Developpement Integre

Ethiopië

Onderwijs

Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE)

Regional Superior of the congregation of the sister
of Mercy of St. Vincent De Paul of Nekemte

Ethiopië

Gezondheid

Stichting BEZA

Beza Association of people living with HIV/AIDS

Gambia

Onderwijs

Stichting Empowering Girls Gambia

Humanity School of Learning

Gambia

Onderwijs

Triple C Elburg

Change Children's Chances Foundation

Gambia

Onderwijs

Stichting Floortje voor Fatou

Childcare Education Foundation Gambia

Ghana

Onderwijs

Vereniging Hadhakai

Hadhakai Charitable & Contractors Foundation

Ghana

Gezondheid

Equal Opportunity Fund EOF NL

Duong Youth and Development Association (DYDA)

Ghana

Voedselzekerheid

Stichting "Pompen is Leven"

Center for Ecological Agriculture and
Livelihoods(CEAL)

Ghana

Onderwijs

Stichting Ghana Schoolsupport

Committee of Headmasters

Ghana

Voedselzekerheid

Stichting Vrienden van Christopher

Pumping is Life
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Projectland

Hoofdsector

POI

LPO

Ghana

Zorg en welzijn

Stichting Adamfo Ghana

Catholic Archdiocese of Kumasi - Street Children
Project

Ghana

Gezondheid

Stichting Vrienden van Ghana-Laarbeek

St. John of God Hospital Duayaw Nkwanta, Ghana

Ghana

Onderwijs

Stichting Nkoso

Tumi Ghana

Ghana

Verbetering
leefomgeving

Vrienden van YETS Ghana

YETS Ghana

Ghana

Onderwijs

Stichting FAFA

Bambenninye Development Services

Guatemala

Onderwijs

Stichting StartUp4kids Foundation

Entremundos

Guatemala

Onderwijs

Stichting Kinderprojecten Guatemala

Asociación Constru Casa

Guatemala

Voedselzekerheid

Stichting Nuenen-Guatemala

Asociación Civil Verdad y Vida

Guinee

Gezondheid

Fidesco Nederland

Dispensaire Saint Gabriel de Matoto

Haïti

Verbetering
leefomgeving

Vrienden van Haïti Nederland

Bureau de Nutrition et Développement (B.N.D.)

Haïti

Voedselzekerheid

Stichting Toekomst voor Haiti

Organisation des Jeunes pour l?Epanouissement de
Darbouze

Haïti

Water en sanitatie

Stichting Beheer Middelen Haïti (S.B.M.H.)

Bureau de Nutrition et Développement (B.N.D.)

Haïti

Voedselzekerheid

Stichting Jarikin

NGO Fondation Jarikin Haïti

Haïti

Voedselzekerheid

Stichting Passie voor Haïti

ORDAPE (Organisation pour le Development
Agricole de Polduc et de ses Environs)

India

Water en sanitatie

Stichting Hulpfonds projecten Rotary Den Helder
Julianadorp

Yerala Projects Society (YPS)

India

Zorg en welzijn

Stichting Together

Norbertine Fathers Trichy

India

Onderwijs

Stichting Actie Calcutta

Balasore Social Service Society (BSSS)

India

Zorg en welzijn

Stichting Sociaal Centrum Kerkpad

The Congregation Sant Joseph Sevika Sanstha /
Social Welfare Centre

India

Onderwijs

Salesianen van Don Bosco

Bosco Seva Kendra (BSK) Planning and
Development Office of the Salesianen van Don
Bosco, Hyderabad

India

Water en sanitatie

Stichting Sari

ARMDS Animators for Rural Multipurpose
Development Society

India

Gezondheid

Stichting Helpende Handen

Sri Gayathri Medical Mission & Research Foundation
(SGMMRF)

India

Gezondheid

Stichting Metta Child

Smile Foundation

India

Onderwijs

Stichting Helpende Handen

Udavum Karangal Educational trust

India

Zorg en welzijn

Little Smile Foundation

Varanasi Province of the IMS

India

Onderwijs

Stichting Amaidhi

Karunalaya Social Service Society

India

Sociaal-economisch

Stichting Jalihal

Yerala Projects Society (YPS)

India

Water en sanitatie

De Lindeborg

Tibetan Children's Villages (TCV)

India

Onderwijs

Stichting Sampark

Vadain Sampark NGO

India

Zorg en welzijn

Stichting Helpende Handen

Udavum Karangal

India

Onderwijs

Stichting Metta Child

Buddha's Smile School (Dikshit Shiksha Society)

India

Zorg en welzijn

Stichting Hulpfonds projecten Rotary Den Helder
Julianadorp

Yerala Projects Society (YPS)

India

Water en sanitatie

Stichting Himalaya Resources

HIMCON (Himalaya Consortium for Himalaya
Conservation)

Indonesië

Zorg en welzijn

Stichting Help Flores! (SHF!)

Yayasan Help Flores! (YHF!)

Indonesië

Water en sanitatie

Stichting Anak Anak Lombok Timur

Yayasan Anak Pantai (YAP)

Indonesië

Onderwijs

Stichting Maasdriel steunt haar missionarissen

Yayasan Salib Suci

Indonesië

Zorg en welzijn

Stichting Stepping Stones Bali

Yayasan Stepping Stones Bali

Indonesië

Gezondheid

Stichting Yayasan Setetes Embun

Yayasan Setetes Embun / Perkumpulan Wong Mujur

Indonesië

Gezondheid

Stichting Nederland-Batam

Yayasan Bali Bersih

Indonesië

Zorg en welzijn

Stichting Nederland-Batam

Yayasan Bali Bersih

Kaapverdië

Onderwijs

Stichting Water voor Leven

Associação Agua para Viver

Kameroen

Water en sanitatie

LiveBuild

Center for Economic Development

Kenia

Zorg en welzijn

Stichting Macheo Nederland

Macheo Children's Organization

Kenia

Onderwijs

Stichting Teachers4Teachers

Teachers 4 Teachers Foundation Kenya

Kenia

Onderwijs

SBNN - Stichting Buru Nyakwere Nederland

SBNN Kenya

Kenia

Sociaal-economisch

Stichting St. Jozef van Ujima

Ujima Foundation

Kenia

Water en sanitatie

Stichting Pamoja Kenia

CBO/Foundation Pamoja Kenia

Kenia

Gezondheid

Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands

Marastich Care Initiative
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Projectland

Hoofdsector

POI

LPO

Kenia

Gezondheid

Stichting Mago Care

mago foundation

Kenia

Sociaal-economisch

Stichting Kidscare

KidsCare Kenya

Kenia

Water en sanitatie

Stichting Smart Centre

Aqua Clara Kenya

Kenia

Onderwijs

Stichting Teachers4Teachers

Teachers 4 Teachers Foundation Kenya

Kenia

Zorg en welzijn

Stichting Kenya Child Care

Kilifi Child Protection Programme

Kenia

Onderwijs

Institute for Housing & Urban Development Studies- Mustard Seed CBO (Community Based
Erasmus University (IHS)
Organization)

Kenia

Opbouw civil society

Cre8 East Africa

Yaden East Africa

Kenia

Zorg en welzijn

Stichting IMANI

Victoria Friendly Montessori (VFM CBO)

Kenia

Onderwijs

Stichting Share

Parish of St. Martin of Tours Sultan Hamud

Kenia

Voedselzekerheid

Stichting Kupanda2Grow

Maasai Mara Lemek Hills Community Based
Organisation

Kenia

Voedselzekerheid

Stichting Fursa

Fursa Centre Kenya

Kenia

Zorg en welzijn

Stichting Stahili (Stahili Foundation)

Stahili Community-Based Organisation

Kenia

Onderwijs

Stichting Foundation Saidiakwale

Kasemi Primary School

Kenia

Onderwijs

Tenda Pamoja Kenya - Nederland

Tenda Pamoja Kenya Foundation

Kenia

Water en sanitatie

Stichting Welzijn Wajir

Development Agency Wajir Netherlands (DAWN)

Kenia

Sociaal-economisch

Stichting Kidscare

KidsCare Kenya

Lesotho

Onderwijs

Stichting Seliba SA Boithuto

Seliba Sa Boithuto Trust Fund / Learning Centre

Libanon

Onderwijs

Stichting Andeweg Mediterranean Training for the
Deaf - Nederland (AMT-NL)

The Learning Center for the Deaf (LCD)

Liberia

Water en sanitatie

Liberian Association in the Netherlands

National Old Folks of Liberia inc

Liberia

Gezondheid

Stichting CapaCare Nederland

CapaCare Liberia

Malawi

Sociaal-economisch

Stichting Afrika 2007 Zwolle

Community Hope Initiative

Malawi

Voedselzekerheid

Stichting Dierenartsen zonder Grenzen - Nederland Centre for Community Empowerment Initiatives

Malawi

Onderwijs

Stichting Nazareth Foundation Malawi

Diocese of Dedza

Malawi

Water en sanitatie

Stichting Smart Centre

CCAP - Synod of Livingstonia Development
Department (SOLDEV) - SMART Centre Malawi

Malawi

Gezondheid

Stichting Sopowerful

Yethu Group Ltd

Malawi

Gezondheid

Stichting Cypressa

Ekwendeni Mission Hospital

Malawi

Onderwijs

Stichting Mirjam in Malawi

The Registered Trustees of the CMC Mission

Malawi

Gezondheid

English Reformed Church

Mulanje Mission Hospital

Malawi

Voedselzekerheid

Stichting Sopowerful

Yethu Group Ltd

Malawi

Voedselzekerheid

Youthure Foundation

C with B - Conserve with Benefit

Malawi

Gezondheid

Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands

BICO - Blantyre Institute for Community Outreach

Malawi

Onderwijs

Stichting Nazareth Foundation Malawi

Diocese of Dedza

Malawi

Onderwijs

Stichting Limburgers voor Afrika

Sonda Technical & Vocational Institute

Mali

Gezondheid

Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis

Mousso Dambé

Mali

Onderwijs

Stichting Walanta

Association Taflist

Mali

Voedselzekerheid

Partners Pays Dogon

Association Dogon Initiatives

Mali

Verbetering
leefomgeving

Partners Pays Dogon

Association Dogon Initiatives

Marokko

Zorg en welzijn

Stichting Rohamaa

Association d'Irrigation Ain Ben El Hassan Douar
Oulad Bouyahya

Marokko

Water en sanitatie

Stichting Marhaba Welkom

Association d?amité pour la chasse, la protection de
l?enviroment et le development

Mauritanië

Voedselzekerheid

Stichting Silent Work

AFPHY Association des Femmes Potières dy Yirla et
du Hebbiya

Mongolië

Voedselzekerheid

Stichting Vrienden van Source of Steppe Nomads
Mongolie

Source of Steppe Nomads NGO

Mozambique

Gezondheid

Stichting Ophenta

Associação Estrela da Manhã

Mozambique

Onderwijs

Verburg Charity Foundation

ESPANOR - Esperança Para Novo Rebento

Nepal

Voedselzekerheid

Stichting Studentenprojecten Nepal (SPN)

VEN Agriculture Co-operative LTD

Nepal

Zorg en welzijn

Stichting Nepal Geeft!

Himalayan Education And Development (HEAD
Nepal)

Nepal

Gezondheid

Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands

Himalaya Eye Hospital (HEH)

Nepal

Voedselzekerheid

Stichting Nepal

The Nepal Trust

Nepal

Opbouw civil society

Stichting Soul Venture (Charitatieve stichting van
Riksja Travel)

Sapana village social impact (SVSI)

Nepal

Onderwijs

Kiran Fonds

Mauja Kiran Sastha

Nepal

Onderwijs

Stichting Ton Memorial School Sailung

KLES

Nepal

Onderwijs

Stichting Maya Universe Academy Netherlands

Maya Universe Academy

Nepal

Gezondheid

Stichting Nepalimed Holland

Dhulikhel Hospital
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Projectland

Hoofdsector

POI

LPO

Nicaragua

Onderwijs

Stedenband Tilburg-Matagalpa

Association Hand Back Committee (CMV)

Nigeria

Water en sanitatie

Rural Women Foundation NL

Rural Women Foundation

Nigeria

Water en sanitatie

Rural Women Foundation NL

Rural Women Foundation

Nigeria

Sociaal-economisch

Ray of Light Foundation

Bruce Cerew Farm Nigeria

Oeganda

Zorg en welzijn

Stichting Arise and Shine Netherlands (AASN)

Arise and Shine Uganda

Oeganda

Onderwijs

Dutch Fair Innovation Foundation

St Dennis vocational school

Oeganda

Water en sanitatie

Stichting Morkiswa

Morkiswa Community Skilling Organisation

Oeganda

Gezondheid

Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands

Ruharo Eye centre-Ruharo Mission Hospital

Oeganda

Onderwijs

Stichting Knowledge for Children

Knowledge for Children

Oeganda

Sociaal-economisch

Stichting Otuke Harvest Foundation

NGO Otuke Harvest Foundation (Uganda)

Oeganda

Onderwijs

Stichting Uganda Kitgum Education Foundation

Laker Memorial Foundation

Oeganda

Water en sanitatie

Stichting COR

Mushumba Community Initiatives for Development
(MCID)

Oeganda

Sociaal-economisch

Stichting Bake for Life

BISS bakeries

Oeganda

Onderwijs

Child Care Africa Foundation

Action for Women and Awakening in Rural
Environment (AWARE)

Oeganda

Sociaal-economisch

Stichting Hope voor Afrika

Hope Alive!

Oekraïne

Onderwijs

Stichting Eindhoven Bouwt

Shidno - Evropejska Misija (SEM)

Pakistan

Gezondheid

Stichting Equator Medicare

Medicare Health Foundation

Pakistan

Onderwijs

Marianne Kok-Kampen Stichting

Youth Development Association

Peru

Voedselzekerheid

Stichting HoPe

Asociacion Civil Fundacion HoPe Holanda Peru

Peru

Sociaal-economisch

Stichting Huize Buitenveldert/ CM Pennings

Asociacion Dignidad Peru

Peru

Opbouw civil society

Stichting Andez

Things for Life

Rwanda

Onderwijs

Stichting Nieuw Leven Afrika

New Life for Africa

Rwanda

Onderwijs

Rwanda

Onderwijs

Stichting IFUNI

Eglise Presbyterienne au Rwanda

Rwanda

Onderwijs

Comite Kisaro

ONG. CPPA. KISARO (CENTRE DE
PERFECTIONNEMENT ET DE PROMOTION
AGRICOLE DE KISARO)

Senegal

Voedselzekerheid

Stichting Silent Work

Silent Work Afrique de l?Ouest

Senegal

Onderwijs

Stichting Kafountine

Satang Diabang

Senegal

Onderwijs

Stichting île de Mar

Association Cellule de Developpement Ile de Mar
(CDIM)

Sierra-Leone

Gezondheid

Stichting Lion Heart Foundation

Lion Heart Medical Centre (LHMC)

Sierra-Leone

Onderwijs

Stichting Een helpende Hand

SDA Secondary school Yele

Sierra-Leone

Gezondheid

Stichting Lion Heart Foundation

Lion Heart Medical Centre (LHMC)

Somalië

Voedselzekerheid

Stichting Afrika Daryeel

Horn Development Initiative

Somalië

Onderwijs

Stichting Kaalo Nederland

Kaalo Nederland Garowe

Somalië

Onderwijs

Stichting Kaalo Nederland

Kaalo Nederland Garowe

Somalië

Gezondheid

Stichting Somali4all

Gallad Foundation

Somalië

Voedselzekerheid

Stichting Kaalo Nederland

Kaalo Nederland Garowe

Sri Lanka

Zorg en welzijn

Stichting Havonos

OMI - Jaffna Province

Sri Lanka

Sociaal-economisch

Stichting Studenten Zuid-Azië

Northern Co-operative Development Bank (NCDB)

Sri Lanka

Onderwijs

Rockids Foundation

Caritas Valvuthayam Mannar

Sri Lanka

Onderwijs

Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund

SAFE Foundation

Sri Lanka

Voedselzekerheid

Stichting Havonos

OMI - Jaffna Province

Sri Lanka

Sociaal-economisch

S2T Sri Lanka (Stichting Thuis en Toekomst Sri
Lanka)

Miridiya

Sri Lanka

Zorg en welzijn

Stichting Havonos

OMI - Jaffna Province

Sri Lanka

Sociaal-economisch

Friendship Foundation

Dutch-Lanka Friendship Foundation

Sri Lanka

Onderwijs

Rockids Foundation

Caritas Valvuthayam Mannar

Sri Lanka

Gezondheid

Rockids Foundation

Caritas Valvuthayam Mannar

Suriname

Onderwijs

Stichting Javanen in diaspora Nederland

Stichting der Islamitische gemeenten

Suriname

Zorg en welzijn

Stichting Romario

Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding

Syrië

Gezondheid

Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS)

NEW START

Tanzania

Zorg en welzijn

Wings of Support

KIGAMBONI COMMUNITY CENTRE (KCC)

Tanzania

Water en sanitatie

SPOT Tanzania

Chamavita

Tanzania

Gezondheid

Stichting Vrienden van Turiani

St. Francis Turiani Mission Hospital

Tanzania

Zorg en welzijn

Stichting Tan-kids

NGO ACODETA (Advocacy for Community
Development Organization),

Tanzania

Water en sanitatie

Stedenband Tilburg-Same Tanzania

Diocese of Same

Tanzania

Gezondheid

Stedenband Tilburg-Same Tanzania

Diocese of Same

Kigali Leading TVET
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Projectland

Hoofdsector

POI

LPO

Tanzania

Gezondheid

Stichting Vrienden van Turiani

St. Francis Turiani Mission Hospital

Tanzania

Onderwijs

Stichting True Grasses

True Grasses Tanzania Trust (TGTT)

Tanzania

Gezondheid

Stichting Vrienden van Turiani

St. Francis Turiani Mission Hospital

Tanzania

Zorg en welzijn

Stichting Tan-kids

NGO ACODETA (Advocacy for Community
Development Organization),

Tanzania

Onderwijs

Stichting support school fees

Safe Space For Children and Young Women Tanzania
(Safe Space Tanzania)

Tanzania

Gezondheid

Stichting Vrienden van Turiani

St. Francis Turiani Mission Hospital

Tanzania

Water en sanitatie

SPOT Tanzania

Chamavita

Tanzania

Onderwijs

Stichting support school fees

Safe Space For Children and Young Women Tanzania
(Safe Space Tanzania)

Togo

Water en sanitatie

Stichting Tomoka Support

Tomoka

Togo

Water en sanitatie

Stichting Tomoka Support

Tomoka

Togo

Onderwijs

Stichting Tomoka Support

Tomoka

Tsjaad

Onderwijs

Association des Tchadiens en Hollande (ATH)

Association Espoir

Vietnam

Gezondheid

Child Surgery Vietnam (CSVN), Stichting

Center II - Direct Support For Disabled Children (CII)

Zambia

Zorg en welzijn

Stichting Zambridge Senanga

Zambridge Senanga Foundation

Zambia

Water en sanitatie

Stichting Jacana

Jacana Foundation Zambia

Zambia

Onderwijs

Liberi Foundation

Liberi Foundation Zambia Ltd

Zambia

Onderwijs

Bezwa Foundation

BEZWA community youth skills centre

Zambia

Onderwijs

Stichting Zambridge Senanga

Zambridge Senanga Foundation

Zimbabwe

Zorg en welzijn

IMBA Nederland

IMBA Zimbabwe

Zimbabwe

Gezondheid

Stichting Kufambatose - Samen op pad

Kufambatose Zimbabwe Trust

Zimbabwe

Water en sanitatie

Mpilo Foundation

iMpilo Zimbabwe Trust

Zimbabwe

Onderwijs

Durlstone Foundation Zimbabwe

Durlstone Development Trust

Zimbabwe

Sociaal-economisch

Stichting BeeSupport

Kutsungirira Beekeeping Society (KBS)

Zuid-Afrika

Onderwijs

Stichting Mzamomhle

Starting Chance Trust

Zuid-Afrika

Onderwijs

Stichting Rhiza

Rhiza Babuyile

Zuid-Afrika

Zorg en welzijn

Stichting Hart voor Kinderen

Home from Home (HfH)

Zuid-Afrika

Onderwijs

Stichting Projecten Zuid-Afrika

Young People @ Work

Zuid-Afrika

Onderwijs

Izingane Happy Foundation

Olievenhoutbosch Disabled Organization

Zuid-Afrika

Onderwijs

Stichting Projecten Zuid-Afrika

Waumbe Youth Develpment Centre

Zuid-Afrika

Zorg en welzijn

Stichting vrienden van uMthombo

uMthombo Street Children

Zuid-Afrika

Opbouw civil society

Stichting Projecten Zuid-Afrika

Master Fundraising Mentoring Forum

Zuid-Afrika

Onderwijs

Stichting Projecten Zuid-Afrika

Young People @ Work

Zuid-Afrika

Onderwijs

Stichting Projecten Zuid-Afrika

Net vir Pret

Zuid-Afrika

Voedselzekerheid

Stichting Projecten Zuid-Afrika

The Food Relief Alliance of South Africa (FRASA)

Zuid-Afrika

Gezondheid

Afrika Tikkun Nederland

Afrika Tikkun NPC

Zuid-Afrika

Onderwijs

Wings of Support

Biblionef South Africa NPC

Zuid-Afrika

Zorg en welzijn

Stichting Give a Child a Family Nederland

Give A Child a Family (GCF)

Wilde Ganzen Klein-projecten
Projectland

Hoofdsector

POI

LPO

Burundi

Zorg en welzijn

Stichting Help de vergeten kinderen in Burundi

Imaginaire Burundi Terimbere

Ethiopië

Zorg en welzijn

Stichting Denbi

Maranatha Farm PLC (Denbi Maranatha Clinic)

Gambia

Gezondheid

Foundation Support Mental Health Care Tanka
Tanka

Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka

Ghana

Onderwijs

Stichting Treasures International Ministries

Treasures Foundation

Ghana

Onderwijs

Stichting IMPACT direct

Restorative Seed Society (RSS)

Kenia

Voedselzekerheid

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking

Koyango Chuny Maler Development Group

Kenia

Onderwijs

Stichting Aisha & Friends

Lifting the Barriers (LIBA)

Kenia

Voedselzekerheid

Stichting GET JOTO

JOTO namayiana self help group

Kenia

Zorg en welzijn

Stichting Taldeya

Ligusa Crossroad Community center

Malawi

Voedselzekerheid

Stichting Dovenzorg Malawi

Permaculture Paradise Institute

Malawi

Sociaal-economisch

Stichting Ondersteuning Positieve Acties

Mbamba Community Support (CBO)

Namibië

Gezondheid

Stichting Moringa voor Namibië

Miracle Tree Foundation

Nepal

Voedselzekerheid

Stichting Nepal Sambandha

Organization Nepal Sambandha
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Projectland

Hoofdsector

POI

LPO

Rwanda

Zorg en welzijn

Fynn Foundation

Inclusive Rwanda

Senegal

Onderwijs

Stichting Oumas Foundation

Oumas Senegal

Somalië

Onderwijs

Stichting Dooy Foundation

Dooy Foundation Somalia

Sri Lanka

Sociaal-economisch

Lions Club De Oude Duinen "We Serve"

Dimuthu Foundation

Tanzania

Zorg en welzijn

Martus Foundation

Martus Foundation Tanzania

Tanzania

Sociaal-economisch

Stichting Welstand aan kinderen Kagera (WakK)

FADECO COMMUNITY RADIO

Match Funding-projecten
Projectland

Hoofdsector

NPO

Brazilië

Voedselzekerheid

CESE

Brazilië

Voedselzekerheid

CESE

Brazilië

Voedselzekerheid

CESE

Brazilië

Voedselzekerheid

CESE
CESE

Brazilië

Voedselzekerheid

Brazilië

Voedselzekerheid

CESE

Brazilië

Voedselzekerheid

CESE

Kenia

Onderwijs

KCDF

Kenia

Onderwijs

KCDF

Kenia

Onderwijs

KCDF

Kenia

Onderwijs

KCDF

Kenia

Onderwijs

KCDF

Kenia

Voedselzekerheid

KCDF

Kenia

Water en sanitatie

KCDF

Kenia

Werkgelegenheid

KCDF

Overige projecten
Projectland

Hoofdsector

Projectgroep

POI

LPO

Afghanistan

Onderwijs

4de Pijler

Moeders voor Vrede

Mothers for Peace Afghanistan

Dominicaanse
Republiek

Gezondheid

4de Pijler

VZW Guali

La Fundación Guali inc.

Ghana

Sociaaleconomisch

4de Pijler

VZW Support Ghana

Emo Foundation

Haïti

Voedselzekerheid

4de Pijler

VZW OSJOSMA

OSJOSMA Orphelinat

Haïti

Gezondheid

4de Pijler

Studio Hive Five

Les Petits Frères de Saint Thérèse

Kenia

Onderwijs

4de Pijler

VZW Imani Belgium

IMBEKE TRUST

Zambia

Zorg en welzijn

4de Pijler

Vriendinnen van Zambia VZW

Congregation Sisters of the Child Jesus

Zambia

Gezondheid

4de Pijler

VZW Kamutamba

St. Theresa's Mission Hospital

Sri Lanka

Onderwijs

Corona projecten

Friendship Foundation

Dutch-Lanka Friendship Foundation

Sri Lanka

Voedselzekerheid

Corona projecten

Co-operative Society of Netherlands for
Humanitarian Activities (CSNHA)

REGION T.C.C.S. LIMITED

Sri Lanka

Voedselzekerheid

Corona projecten

Stichting Sampath Foundation

Arthacharya Foundation

Zuid-Afrika

Voedselzekerheid

Corona projecten

Tjommie Foundation

Ndlovu Medical Trust t/a Ndlovu Care
Group

Bolivia

Verbetering
leefomgeving

Klimaatfonds

Stichting Samay

VOSERDEM

Gambia

Gezondheid

Klimaatfonds

Rotary Club Etten-Leur e.o.

Lamin Health Center

Cambodja

Onderwijs

Lokale
Fondsenwerving

Stichting Scholenproject Cambodja
Rotterdam (SSCR)

Don Bosco Foundation of Cambodia

India

Onderwijs

Lokale
Fondsenwerving

Stichting Ladder

Sigaram Academy of Excellence (Academy
for Excellence and Empowerment)

Nepal

Gezondheid

Nacht van de Fooi

Stichting Nepal Geeft!

Himalayan Education And Development
(HEAD Nepal)
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Bijlage 2

Partners met wie we samenwerken
Armoede bestrijd je niet alleen. Hoe groter de maatschappelijke beweging is, hoe meer we samen voor elkaar
kunnen krijgen. Wilde Ganzen werkt met veel organisaties samen, zoals met deze:
• 4de Peiler

GCE

Overkoepelende organisatie die de belangen

Global Campaign for Education Nederland. Op

behartigt van POI's in België. Dankzij deze

1 januari is Wilde Ganzen lid geworden van de

samenwerking kunnen ook Vlaamse organisaties

Nederlandse tak van deze netwerkorganisatie

een projectvoorstel bij ons indienen. In 2021 werd

gericht op lobby en kennisdeling voor beter

dat 15 keer gedaan.

onderwijs.

• BCNN

• INTRAC

Better Care Network Netherlands. Organisatie

Brits onderzoeksbureau. Evalueert de resultaten

die de hulp aan kinderen zonder goede ouderlijke

van Change the Game Academy.

zorg in ontwikkelingslanden wil verbeteren. In
2021 werd de campagne Wees Wijs uitgevoerd.

• Ministerie van Buitenlandse Zaken

Deze had als doel om met name christelijke

Het ministerie financiert niet alleen het

jongeren te laten zien welke schadelijke gevolgen

programma Giving for Change, maar was dit jaar

een vrijwilligersreis naar een kindertehuis heeft en

ook nauw betrokken bij een webinar over lokaal

hen te ontmoedigen om dit soort vrijwilligerswerk

eigenaarschap. In september was Wilde Ganzen

te gaan doen.

aanwezig bij een virtuele bijeenkomst tijdens de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

• CIGS

Directeur Kees de Jong sprak daar samen met

Op 17 oktober heeft Wilde Ganzen samen

Kitty van der Heijden, de Directeur-Generaal voor

met negen andere Europese organisaties,

Internationale Samenwerking, over het versterken

het European Network for Citizen Initiatives

van lokale fondsenwerving.

for Global Solidarity (CIGS) opgericht. Met
dit netwerk willen we POI's in heel Europa
ondersteunen en verder ontwikkelen.

• Nacht van de Fooi
Landelijk studenteninitiatief dat in samenwerking
met Wilde Ganzen geld ophaalt voor projecten.

• Civicus en Resource Alliance

In 2021 werd dit evenement aangepast vanwege

Civicus verbindt wereldwijd maatschappelijke

de coronamaatregelen. Er werd een Week van

organisaties. Resource Alliance verbindt

de Fooi van gemaakt, waarbij er door studenten

wereldwijd fondsenwervers. Beide

acties werden georganiseerd om geld op te halen.

netwerkorganisaties hebben hun naam verbonden

Uiteindelijk werd er ruim 13.000 euro opgehaald,

aan Change the Game Academy en onderstrepen

een ontzettend hoog bedrag! Dit geld is besteed

het belang en de kwaliteit van de trainingen.

aan drie projecten in Ghana, Laos en Nepal.

• DCDD

• Nationale Postcode Loterij

Dutch Coalition on Disability and Development.

In 2021 kregen wij weer 900.000 euro van

Voor ondersteuning van organisaties in

de Nationale Postcode Loterij, waar we

ontwikkelingslanden die zich inzetten voor inclusie

alle deelnemers van de NPL hartelijk voor

en emancipatie van mensen met een beperking.

willen bedanken. Daarnaast hebben we
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in samenwerking met de internationale

• Platform Gehandicaptenzorg Wereldwijd

natuurorganisatie IUCN NL een voorstel

Platform van POI's in Nederland die zich

ingediend voor een extra schenking, met als titel

bezighouden met het ondersteunen van partners

'Strengthen the Roots' (zie ook pagina 55).

en projecten gericht op mensen met een
beperking in ontwikkelingslanden.

• NCOI
Nederlands opleidingsinstituut. Erkent officieel

• Radboud Universiteit

de trainingen van Change the Game Academy,

Er loopt een meerjarig samenwerkingsverband

waardoor deelnemers een formeel erkend

met de afdeling Antropologie en

diploma kunnen behalen.

Ontwikkelingsstudies over de lange-termijnresultaten van POI. In 2022 gaan we kijken of

• NWP

we deze samenwerking nog verder kunnen

Netherlands Water Partnership. Deze

intensiveren. Dit jaar is er onderzoek gedaan naar

netwerkorganisatie voor de watersector

de effecten van de trainingen van Change the

ondersteunt internationale waterprojecten.

Game Academy en is er meegeholpen aan het
opstellen van onze verandertheorie (Theory of

• Partin

Change).

Overkoepelende organisatie die de belangen
behartigt van POI's. In 2021 hebben we samen

• Stichting Global Exploration

de Wilde Ganzen-Partindag georganiseerd.

Heeft als doel jongeren te betrekken bij

Tevens was Partin uitvoerder van Wilde Ganzen

mondiaal burgerschap. In 2020 is de pilot My

Klein, een laagdrempelig programma voor POI's

Climate Action gestart. Het opstarten van

die voor het eerst een aanvraag doen. Beide

deze scholenactie ging zeer moeizaam door de

samenwerkingen zijn dit jaar afgerond. Wilde

coronamaatregelen. Besloten is deze pilot niet

Ganzen Klein nemen we in eigen beheer en we

voort te zetten. Wel werken we nieuwe ideeën uit

organiseren in 2022 een eigen dag voor POI. Met

om jongeren meer bij Wilde Ganzen te betrekken.

Partin blijven we samenwerken, zodat we samen
POI kunnen versterken.

• Vice Versa
Journalistiek platform over mondiale

• Partos

vraagstukken. Met artikelen en bijeenkomsten

Branchevereniging voor

zoals het Wereld Café promoten we mondiaal

ontwikkelingssamenwerking. Trekken wij mee

burgerschap en proberen we onze visie op

op om de aanpak van armoedebestrijding

armoedebestrijding in de sector onder de

te verbeteren en kennis te delen met andere

aandacht te brengen.

organisaties in Nederland.
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Bijlage 3

Nationale Partnerorganisaties
Change the Game Academy
Voor het uitvoeren van de trainingen en het geven van coaching:
• Association Burkinabè de Fundraising (Burkina Faso en overig Franstalig Afrika)
• CESE (Brazilië)
• Development Expertise Center (Ethiopië)
• Kenya Community Development Foundation (Kenia en overig Oost-Afrika)
• Uganda National NGO Forum (Oeganda)
• West Africa Civil Society Institute (Ghana en overig Engels- en Franstalig West-Afrika)
• The Foundation for Civil Society (Tanzania)
• Smile Foundation (India)
• Assembly for Social Mobilization en TiME (Sri Lanka)
• Cooperation Committee for Cambodia en Advocacy Policy Institute (Cambodja)
• TEWA (Philanthropy for Equitable Justice and Peace), Community Self-Reliance Centre en
Sahakarmi Samaj en ICCO (Nepal)
• Rhiza Babuyile (Zuid-Afrika en overig Zuidelijk Afrika)
Voor het verder ontwikkelen van Change the Game Academy:
• Intrac
• Podium
• Resource Alliance
• NCOI
• Civicus
• Edukans
• Africa Philanthropy Network
• Global Fund for Community Foundations
• Club de Fundraising
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Bijlage 4

Codes en richtlijnen
Naast alle relevante wettelijke bepalingen (zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming) volgen wij de volgende codes en richtlijnen:
• CBF Erkenningsregeling;
• SBF-code voor Goed Bestuur;
• Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad
voor de Jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening
beheer en administratie';
• Erkenningsregeling Goede Doelen;
• Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen;
• Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen;
• Handreiking Verwerking en Waardering van Nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik;
• ANBI-regeling;
• ISO 9001:2015 en Partos 9001:2015 norm;
• Gedragscode DDDN (Fieldmarketing);
• Gedragscode Nalatenschappenwerving;
• Richtlijnen van het Better Care Network (zoals de richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers
in werk met kinderen in het buitenland) en de codes/richtlijnen waar deze op zijn gebaseerd
(zoals de Stockholm Declaration on Children and Residential Care).
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Bijlage 5

MVO-beleid
Doelstellingen

Resultaat

HRM
• Meer dan 75% van de medewerkers komt met
OV of fiets

Gehaald.

• Vitaliteitsprogramma is uitgewerkt en acties
uit plan worden uitgevoerd

Vitaliteitsplan is geformuleerd en geïmplementeerd
(zie pagina 46).

• Integriteitsplan is gereed en actief. Partners
worden er regelmatig op bevraagd

Het plan is actief. Directie en MT zijn getraind.
Plan wordt in- en extern gemonitord.

Projecten
• Wilde Ganzen functioneert klimaatneutraal

Reisbeleid is hierop ingesteld. Jaarlijks wordt
onze voetafdruk vastgesteld en gecompenseerd
via klimaatfonds.

• Tenminste 1 instrument is gemaakt voor MVO
gericht op onze partners

Dit wordt in 2022 opgestart.

• Klimaatfonds is opgericht

Dit fonds is opgericht.

• Kinderbeleid is geborgd in de organisatie

Er zijn drie white papers en een toolkit over
bescherming van kinderen gemaakt.

Programma's
• Programma Giving for Change is van start

Dit programma is per 1 januari van start gegaan
(zie pagina 34).

• Module Gender is gereed

Deze is gereed en gelanceerd.

• Klankbordgroep van NPO's geeft jaarlijks
advies over beleid en begroting Change the
Game Academy

Er ligt een voorstel en er is een implementatieplan.

Facilitair
• 75% van alle gebruikte producten is fair trade
of heeft een ander duurzaam keurmerk

80% van de producten hebben een keurmerk.

• Helft van de leveranciers wordt als duurzaam
beoordeeld

Gehaald.

Marketing
• In jaarverslag worden MVO-doelen
gepubliceerd

Gehaald.

• Indicatoren worden opgenomen in dashboard
en voortgang wordt jaarlijks besproken

Gehaald.
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Bijlage 6

Reserves en fondsen
Wilde Ganzen heeft in 2021 de volgende reserves:
Continïteitsreserve:
De continuïteitsreserve is de dekking van risico’s op korte en middellange termijn en zorgt
ervoor dat Wilde Ganzen ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De
continuïteitsreserve is een reserve voor doorlopende organisatiekosten. De omvang wordt
bepaald op basis van een risicoanalyse. Stichting Wilde Ganzen/IKON volgt de richtlijn van
de commissie Herkströter met

betrekking tot de maximale omvang van deze reserve. De

continuïteitsreserve is gemaximeerd op een bovengrens van anderhalf maal de jaarkosten van
de werkorganisatie.
Bestemmingsreserves:
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de reserves is door het bestuur bepaald en is geen
verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. De bestemmingsreserves bestaan
uit:
• Bestemmingsreserve Activa Bedrijfsvoering. Dit is een reserve voor de activa benodigd voor
de bedrijfsvoering. De omvang is gelijk aan de waarde van de materiële vaste activa.
• Bestemmingsreserves Doelbesteding. Dit is een reserve voor de toekomstige realisatie van de
doelstelling, zodat toezeggingen aan projecten en programmapartners nog kunnen worden
aangegaan, ook als inkomsten plotseling wegvallen.
• Bestemmingsreserve Nog af te wikkelen Nalatenschappen: Deze reserve is gevormd in
verband met de verwerking en waardering van nalatenschappen met vruchtgebruik. De
omvang van deze reserve is gelijk aan de waardering van de betreffende nalatenschappen.
Overige reserve:
De overige reserve wordt gevormd uit resultaat dat niet voor een specifiek doel is bestemd.
Middelen die aan de overige reserve worden toegevoegd dienen uiterlijk in twee jaar te zijn
besteed.
Beleggingsbeleid:
Het vermogen van Wilde Ganzen wordt op niet-risicovolle wijze beheerd. De doelstelling
van het beleggingsbeleid is verantwoord vermogensbeheer gericht op vermogensbehoud.
De beleggingshorizon is middellang tot lang, dat wil zeggen langer dan 5 jaar. Voor de
beleggingsportefeuille geldt dat het maximale belang in zakelijke waarden 45% is. Het belang is
vastrentende waarden minimaal 55% en maximaal 75% is. Minimaal 30% van de vastrentende
waarden zal bestaan uit beleggingen in staatsleningen of leningen met een expliciete garantie
van een overheid met een minimale rating van AA- of Aa3. Er mag alleen belegd worden in
obligatieleningen met een rating van minimaal BBB- of Baa3.
Bij de keuze van de beleggingen wordt niet uitsluitend gekeken naar financiële criteria, maar
ook naar niet-financiële uitgangspunten. Respect voor mensen en aarde is daarbij voor ons
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belangrijk. Wij volgen daarbij de Handreiking Verantwoord Financieel Beheer en de Global
Compact Criteria.
De directie is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De uitvoering is gedelegeerd aan twee
vermogensbeheerders. Het mandaat van de beheerder is vastgelegd in een beleggingsstatuut.
Dit statuut en de selectie van de vermogensbeheerders worden goedgekeurd door de Raad van
Toezicht. De auditcommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, is verantwoordelijk
voor het toezicht op de uitvoering van het beleggingsbeleid. De vermogensbeheerders leveren
minimaal ieder kwartaal een rapportage aan en minimaal twee keer per jaar wordt er met de
vermogensbeheerders overlegd. In ieder geval eenmaal per jaar is dit in aanwezigheid van de
auditcommissie. Minimaal eens per drie jaar zal er een evaluatie van het beleggingsstatuut
plaatsvinden.

Resultaten spaar- en beleggingsvormen

Bijlage 6: Resultaat
Bijlage 6:spaarResultaat
en beleggingsvormen
spaar- en beleggingsvormen
in euro
in euro
Werkelijk
2017

Werkelijk
Werkelijk Werkelijk
Werkelijk Werkelijk
Werkelijk
2018
2017
20192018
20202019

Werkelijk
Werkelijk
2021
2020

Werkelijk
2021

Obligatierente Obligatierente
Dividend
Dividend
Koersresultaat Koersresultaat
Bruto beleggingsresultaat
Bruto beleggingsresultaat

80.284
59.661
279.334
419.279

56.065
80.284
67.646
56.065 52.035
67.646
68.863
59.661
49.838
68.863 53.129
49.838
-192.002
279.334 951.007
-192.002 525.374
951.007
-67.074
419.279 1.068.491
-67.074 630.538
1.068.491

62.693
52.035
43.923
53.129
1.032.031
525.374
1.138.647
630.538

62.693
43.923
1.032.031
1.138.647

Kosten beleggingen
Kosten beleggingen

-47.521

-49.666
-54.131

-50.965
-49.666

-50.965

Netto beleggingsresultaat
Netto beleggingsresultaat

371.758

-112.451
371.758 1.014.360
-112.451 580.872
1.014.360

1.087.682
580.872

1.087.682

Rendement beleggingen
Rendement beleggingen

4,8%

Gemiddelde rendement
Gemiddelde
2017-2021
rendement
in % 2017-2021 in %

6,3%

6,3%

Gemiddelde rendement
Gemiddelde
2017-2021
rendement
in € 2017-2021 in €

588.444

588.444

Netto resultaat liquide
Netto resultaat
middelenliquide middelen
Rente rekeningcourant
Rente banken
rekeningcourant banken

2.732

-45.377
-47.521

-54.131
-45.377

-1,5%4,8%

12,2%-1,5%

5,9%
12,2%

10,0%
5,9%

10,0%

2.744
2.732

6492.744

-342 649

-14.962
-342

-14.962
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Bijlage 7

Begroting 2022
in euro 1.000

Bijlage 7: Begroting 2022 in euro 1.000
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten

9.638
50
900
5.422
8.477
24.488

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Kosten uit eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

22.374

1.931

568
24.873

SALDO VOOR FINANCIELE BATEN EN

-385

Saldo financiële baten en lasten

385

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

0
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Bijlage 8

Relevante kengetallen

Bijlage 8: Relevante kengetallen jaarverslag in euro
Werkelijk
2020

Werkelijk
2021

10.505.371

7.911.440

87.869

111.559

Baten van loterijorganisaties

900.000

900.000

Baten van subsidies van overheden

396.077

3.909.482

Baten van van andere organisaties zonder winststreven

11.177.848

8.833.038

Totaal baten

23.067.164

21.665.519

Besteed aan doelstellingen

20.539.841

20.090.217

8,8%

7,3%

Besteed aan doelstellingen in % van de totale baten

89,0%

92,7%

Besteed aan doelstellingen in % van de totale lasten

88,5%

90,2%

Kostenpercentage van beheer en administratie in % totale lasten

2,7%

2,7%

Aantal fte’s

44,3

42,3

Baten van particulieren
Baten van bedrijven

Kosten uit eigen fondsenwerving in % van baten
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Deze jaarrekening en de toelichting erop maken deel uit van het Stichting Wilde
Ganzen/IKON Jaarverslag 2021.
Zowel het volledige jaarverslag inclusief deze jaarrekening, als de jaarrekening
afzonderlijk zijn als PDF te downloaden via wildeganzen.nl.
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Balans per 31 december
na bestemming saldo baten en lasten in euro

Balans per 31 december na bestemming saldo baten en lasten in euro
ACTIVA
Materiële vaste activa

A

Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

B
C
D

2021

2020

365.442

421.828

2.938.839
11.393.646
6.555.551

Totaal

4.741.709
10.270.421
9.403.903
20.888.036

24.416.033

21.253.478

24.837.861

PASSIVA
Reserves en fondsen
- Reserves
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves
overige reserves

E

- Fondsen
bestemmingsfonds(en)

F

E1
E2
E3

3.695.267
9.124.007
0

3.821.657
8.308.981
0
12.819.274

12.130.639

1.772.744

2.002.591

14.592.018

14.133.230

Voorzieningen

G

1.573.835

1.291.183

Kortlopende schulden

H

5.087.625

9.413.448

21.253.478

24.837.861

Totaal
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Staat van baten en lasten
in euro

Staat van baten en lasten in euro

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

7.911.440
111.559
900.000
3.909.482
8.833.038

9.671.035
20.000
900.000
5.073.200
10.040.000

10.505.371
87.869
900.000
396.077
11.177.848

21.665.519

25.704.235

23.067.164

N1
N2
N4

12.024.026
6.014.098
2.052.092
20.090.217

13.304.182
7.763.041
2.165.024
23.232.247

15.733.682
2.248.506
2.557.652
20.539.841

Wervingskosten
Kosten uit eigen fondsenwerving

O

1.582.912

2.055.981

2.031.591

Kosten van beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

P

606.322

525.277

626.716

22.279.451

25.813.505

23.198.148

-613.932

-109.270

-130.984

1.072.721

109.270

580.529

458.789

0

449.544

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

I
J
K
L
M

Som van de baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projecten
Programma's
Voorlichting

N

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

Q

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Bestemming saldo van baten en lasten in euro

R

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve

-126.390
815.026
0

471.648
72.421
-477.128

Totaal reserves

688.636

66.941

Totaal bestemmingsfondsen

-229.847

382.603

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

458.789

0

449.544
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Kasstroomoverzicht over 2020
in euro

Kasstroomoverzicht over 2020 in euro

2021

2020

458.789

449.544

91.433
0
-1.032.031
282.652
-91.654

125.353
0
-525.374
-310.577
-104.822

-290.811

-365.877

Mutaties:
- Vorderingen en overlopende activa
- Schulden en overlopende passiva
- Ontvangen interest
- Ontvangen dividend

1.802.870
-4.325.823
47.731
43.923

460.062
4.815.223
51.693
53.129

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-2.722.111

5.014.229

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Investeringen in effecten
Desinvesteringen in effecten

-35.047
0
-3.809.770
3.718.578

729.637
0
-12.006.369
11.840.280

-126.239

563.548

Totale kasstroom

-2.848.351

5.577.776

Als volgt toe te lichten:
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

6.555.551
9.403.903

9.403.903
3.826.127

Mutatie liquide middelen

-2.848.351

5.577.776

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassing voor:
- Afschrijving materiële vaste activa
- Waarde mutatie financiële vaste activa
- Waarde mutatie effecten
- Mutatie voorzieningen
- Interest en dividend baten
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

Totaal

2014
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Toelichting behorende
tot de jaarrekening 2021
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
Algemeen
De stichting Wilde Ganzen/IKON, in 2021 gevestigd te Piet Mondriaanlaan 14 te Amersfoort, is een fondswervende instelling. Haar voornaamste
activiteiten naast het werven van fondsen bestaan uit het beoordelen en financieren van ontwikkelingsprojecten en het in dit kader ondersteunen
van particuliere initiatieven, de uitvoering en medefinanciering van subsidieprogramma's alsmede het geven van voorlichting.
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen
bijeengebracht zijn. Deze inrichting is tevens één van de voorwaarden voor het verkrijgen van het CBF-Keur. Dit is een keurmerk dat door het
Centraal Bureau Fondsenwerving wordt verleend aan fondsenwervende instellingen die voldoen aan de gestelde eisen, vastgelegd in het Reglement
CBF-Keur. In 2001 heeft de Stichting Wilde Ganzen/IKON dit keurmerk verworven en na een tussentijdse toetsing in 2021 is gebleken dat Wilde
Ganzen nog immer voldoet aan de gestelde keurmerk-criteria.

Continuiteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Subsidieverplichtingen verdienen hierbij bijzondere aandacht. Vaak betreft dit verplichtingen voor meerdere jaren. Van een subsidieverplichting is
sprake nadat het bestuur/de directie een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger, waardoor een in
rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. Deze verplichting wordt op de balans als schuld verantwoord en gelijktijdig wordt de last
verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot
een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.

Stelselwijziging
Opbrengsten nalatenschappen
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van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
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De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.

Stelselwijziging
Opbrengsten nalatenschappen
Tot en met 2020 werden baten uit nalatenschappen, inclusief de nalatenschappen waarop vruchtgebruik rust, verantwoord in het jaar waarin de
omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Vanaf 2021 worden deze opbrengsten verwerkt in het jaar waarin de akte van
verdeling, dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden
verwerkt in het jaar waarin ze worden ontvangen. Deze stelselwijziging is prospectief verwerkt in overeenstemming met RJ-uiting 2021-03. De baten
uit nalatenschappen zijn in 2021 ongeveer 2 miljoen euro lager dan begroot. De stelselwijziging heeft een effect gehad van 1,2 miljoen euro en
daarnaast zijn de baten 800 duizend euro lager dan waarvan in de begroting is uitgegaan.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de directie het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en
vereisen schattingen en veronderstellingen, te weten de waardering van nalatenschappen en voorzieningen.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten in de jaarrekening omvatten investeringen in aandelen, obligaties en overige beleggingen, vorderingen, geldmiddelen,
langlopende schulden, crediteuren en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in
de eerste opname worden meegenomen.
De stichting maakt geen gebruik van derivaten.
De grondslagen voor de waardering van deze posten na eerste opname zijn hieronder per post vermeld.

Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode, verminderd met
bijzondere waardeverminderingsverliezen. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde als er geen sprake is van transactiekosten
en (dis)agio.

Effecten
De beleggingen van de stichting in aandelen en obligaties worden na de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. Veranderingen in de reële
waarde worden verwerkt in de staat van baten en lasten.
Dividenden worden in de staat van baten en lasten verantwoord op het moment dat deze betaalbaar zijn gesteld.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieve rente methode. De geamortiseerde kostprijs is nagenoeg gelijk aan de nominale waarde als er geen sprake is van
transactiekosten en (dis)agio.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor
het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Inrichting kantoorgebouw
Inventaris
Andere vaste bedrijfsmiddelen

10,0%
20,0%
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Jaarrekening
Materiële vaste activa
2021

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor
het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Inrichting kantoorgebouw
Inventaris
Andere vaste bedrijfsmiddelen

10,0%
20,0%
33,3%

De investering in de implementatie van Salesforce wordt afgeschreven tegen 20,0% en niet 33,3 % en is daardoor gelijk aan de termijn van de
licentieovereenkomst.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-waarde.
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Bijzondere waardeverminderingen
Voor de vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere
waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Vervreemding vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen en effecten
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Reserves
Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook
in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij Wilde Ganzen bestaat de continuïteitsreserve uit een reserve voor doorlopende
organisatiekosten.
Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves: Activa bedrijfsvoering, Doelbesteding en Nog af te wikkelen nalatenschappen is
door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. De hoogte van de bestemmingsreserve: nog af
te wikkelen nalatenschappen, is gelijk aan de waardering van de nalatenschappen belast met vruchtgebruik en kan nog niet besteed worden.

Overige reserves
Overige reserves betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde bestedingen.

Fondsen
Bestemmingsfonds(en)
Bestemmingsfonds (en) betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming.

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden
vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en
verliezen af te wikkelen.

Langlopende en kortlopende schulden
De waardering van langlopende en kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
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Grondslagen voor
de resultaatbepaling
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten van particulieren
Deze opbrengsten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het jaar waarin de akte van verdeling, dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening en
verantwoording is ontvangen. Uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verwerkt in het jaar waarin ze worden ontvangen.
Baten van bedrijven
Deze opbrengsten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Baten van loterijorganisaties
Deze opbrengsten worden verantwoord in het jaar van toekenning.
Baten van subsidies van overheden
De baten uit subsidies van overheden worden verantwoord op het moment dat besteding van de subsidie plaatsvindt. Omdat Wilde Ganzen
penvoerder is van het Giving for Change programma en aansprakelijk is richting het Ministerie worden in de staat van baten en lasten alle
bestedingen van de alliantieleden verwerkt en tevens de daarmee samenhangende subsidiebaten.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
De verwerking van baten van andere organisaties zonder winststreven worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Besteed aan doelstelling en verplichtingen
De projectverplichtingen in het kader van de doelstelling worden voor de gehele looptijd als besteding verantwoord in het jaar waarin het
projectbesluit is genomen en het toegezegde actieresultaat en de toerekening van de WG-premie tot een verplichting leidt. Een eventuele vrijval van
deze verplichting wordt verantwoord in het jaar waarin deze vrijval ontstaat.
De bestedingen van de alliantiepartners onder het Giving for Change programma zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in het betreffende
boekjaar. Overige programmaverplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichting is aangegaan. Een eventuele vrijval van deze
verplichting wordt verantwoord in het jaar waarin deze vrijval ontstaat.
De overige bestedingen worden als last opgenomen in het jaar waarin de prestatie aan Wilde Ganzen is geleverd.
Wervingskosten
In de wervingskosten zijn inbegrepen alle kosten die gemaakt zijn om de totale baten uit fondsenwerving te verwerven, te weten de directe
verwervingskosten en de met de fondsenwerving verband houdende uitvoeringskosten eigen organisatie.
Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd
zijn aan werknemers.
Saldo financiële baten en lasten
De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden in het desbetreffende boekjaar opgenomen in de staat van baten en lasten. Dividenden
worden verantwoord in het boekjaar waarin zij betaalbaar worden gesteld. De rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking
hebben. De met de beleggingen gemoeide kosten worden in mindering gebracht op de rente baten en baten uit beleggingen.
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Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de activiteiten i. bestedingen aan de diverse sectoren, ii. (subsidie)programma's, iii. capaciteits-versterking en
voorlichting, iv. wervingskosten baten en v. kosten beheer en administratie, op basis van de volgende maatstaven:
- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;
- niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend op basis van een schatting van op basis van de brutoloonkosten gewogen fulltime eenheden
(fte’s) dat de medewerkers aan een activiteit hebben besteed.
De niet directe toerekenbare kosten zijn als volgt procentueel verdeeld:
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

2021

2020

79,0%
4,4%
13,9%
2,7%

77,4%
4,2%
14,9%
3,6%

Pensioenen
Stichting Wilde Ganzen/IKON heeft een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een zogenaamde toegezegde pensioenregeling. De
pensioenregeling is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit betreft een bedrijfstak pensioenfonds en stichting Wilde
Ganzen/IKON heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders
dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de
op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal
zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Ten aanzien van de overige pensioentoezeggingen wordt de jaarlijkse premiebetaling als last verantwoord. Per jaareinde verschuldigde premies zijn
als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen leasing
Leasing
De organisatie kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het
eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vorm.
Operationele leases
De Stichting treedt als lessee in een operationele lease, waarbij de leaseobjecten zijnde een tweetal kopieerapparaten, niet worden geactiveerd.
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Presentatie
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kasstromen uit operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten.

Grondslagen reële waarde
Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
• De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs.
• De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
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Toelichting op de balans
Toelichting op de balans
A. Materiële vaste activa in euro
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Inrichting
pand

Inventarissen

Totaal
2021

Totaal
2020

Aanschafwaarde
Stand per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen

Hardware/
Software

198.203
29.458
0

260.030
614
-9.617

135.456
4.975
-90.121

593.690
35.047
-99.738

2.244.781
220.363
-1.871.454

Stand 31 december

227.661

251.027

50.310

528.999

593.690

Afschrijvingen
Stand per 1 januari
Desinvesteringen
Afschrijvingen

17.574
0
22.157

53.026
-9.617
51.542

101.263
-90.121
17.733

171.862
-99.738
91.432

967.964
-921.454
125.352

Stand 31 december

39.731

94.951

28.875

163.556

171.862

187.930

156.076

21.436

365.442

421.828

2021

2020

Nalatenschappen
Rente op effecten
Nog te ontvangen subsidies
Nationale Postcode Loterij
Programmavorderingen
Overige vorderingen

1.442.233
35.989
0
900.000
426.947
133.670

3.470.099
40.091
89.595
900.000
6.129
235.795

Stand per 31 december

2.938.839

4.741.709

Boekwaarde per 31 december

De materiële vaste activa worden aangehouden ten behoeve van de uitoefening van de bedrijfsvoering.

B. Vorderingen en overlopende activa in euro

De te vorderen nalatenschappen zijn gedaald doordat de baten uit nalatenschappen ongeveer 2 miljoen euro lager zijn uitgevallen dan begroot. De
stelselwijziging heeft een effect gehad van 1,2 miljoen euro en daarnaast zijn de baten 800 duizend euro lager dan waarvan in de begroting is
uitgegaan.
De programmavorderingen betreffen de per saldo nog te vorderen bedragen van samenwerkingspartners in het kader van het programma Giving for
Change.
De vorderingen exclusief de nalatenschappen hebben een looptijd van korter dan één jaar.
De vorderingen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
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C. Effecten in euro

2021

2020

De effecten worden aangehouden ter belegging.
Aandelen
Obligaties

4.372.637
7.021.008

38,5%
61,6%

3.986.130
6.284.290

38,9%
61,2%

11.393.646

100%

10.270.421

100%

Aandelen

Obligaties

Totaal

Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen/Aflossingen
Koersresultaat

3.986.130
788.148
-1.620.601
1.218.960

6.284.290
3.021.622
-2.097.977
-186.927

10.270.421
3.809.770
-3.718.578
1.032.033

Stand per 31 december

4.372.637

7.021.008

11.393.646

Stand per 31 december
De waardering van zowel de aandelen als de obligaties geschiedt tegen marktwaarde.
Het vermogen van Wilde Ganzen wordt op niet-risicovolle wijze beheerd.

Het rendement (na aftrek kosten beleggingen) op de beleggingsportefeuille over 2021 bedraagt 10,0% (over 2020: 5,9%) en bestaat uit de volgende
componenten:
Dividend/
coupons/
interest

Koers
resultaten

Kosten
beleggingen

Totaal
2021

43.923
62.693
0

1.218.960
-186.927
0

0

-50.965

1.262.883
-124.234
-50.965

106.616

1.032.033

-50.965

1.087.684

2021

2020

Banken
Kasmiddelen

6.554.845
706

9.403.691
212

Stand per 31 december

6.555.551

9.403.903

Aandelen
Obligaties
Kosten beleggingen
Totaal rendement 2021

D. Liquide middelen in euro

0

Alle liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Inzake deze huur is een bankgarantie
afgegeven van € 39.041. De afname van de liquide middelen is het gevolg van de afname van de schulden en overlopende passiva.

E. Reserves in euro

2021

2020

E1 Continuïteitsreserve
E2 Bestemmingsreserves
E3 Overige reserve

3.695.267
9.124.007
0

3.821.657
8.308.981
0

Stand per 31 december

12.819.274

12.130.638
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De mutaties van de reserves zijn als volgt weer te geven:

Conti-nuïteits- Bestem-mingsreserve
reserves

Overige
reserve

Totaal
2021

Totaal

2020

Stand per 1 januari
Mutaties: toevoegingen/onttrekking aan reserves

3.821.657
-126.390

8.308.981
815.026

0
0

12.130.638
688.636

12.063.698
66.941

Stand per 31 december

3.695.267

9.124.007

0

12.819.274

12.130.638

2021

2020

Stand per 1 januari
Toevoeging/onttrekking via bestemming saldo

3.821.657
-126.390

3.350.009
471.648

Stand per 31 december

3.695.267

3.821.657

E1 Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten of onverwachte lasten.
De omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op een risicoanalyse. De vastgestelde continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2021 het
bedrag van € 3.695.267. Dit is 0,825 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Hieronder wordt verstaan:
Personeelkosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten en afschrijvingen worden volledig meegenomen inclusief het gedeelte dat aan de
doelstelling wordt toegerekend. Verstrekte subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen en verwervingen, uitbesteed werk en communicatiekosten
worden volledig meegenomen uitgezonderd dat deel dat wordt toegerekend aan de doelstelling.
De richtlijn van Goede Doelen Nederland voor de maximale omvang van de continuïteitsreserve is anderhalf maal de jaarlijkse kosten voor de
werkorganisatie. Wilde Ganzen voldoet hiermee ruimschoots aan deze richtlijn.
E2 Bestemmingsreserves

Activa Besteding aan
bedrijfsde
voering
doelstelling

Stand per 1 januari

421.828

Mutaties:
- via bestemming saldo
Stand per 31 december

Nog af te
wikkelen
nalatenschappen

Totaal
2021

Totaal

2020

7.804.791

82.360

8.308.981

8.236.560

-56.386

871.412

0

815.026

72.422

365.442

8.676.203

82.360

9.124.007

8.308.981

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het bestuur van de
stichting.
Een deel van het vermogen is vastgelegd in activa welke gebruikt worden voor de bedrijfsvoering. Het bedrag is gelijk aan de boekwaarde van de
kantoorinventaris, de computers en de inrichting van het pand.
Verder bestaan de bestemmingsreserves uit een reserve voor besteding aan de doelstelling. Mochten de inkomsten uit fondsenwerving niet
toereikend zijn om de premie op de projecten respectievelijk de programmaverplichtingen af te dekken, dan worden deze reserves aangewend. De
gewenste positie op basis van een risicoanalyse is vastgesteld op € 9.325.075.
De reserve Nog af te wikkelen nalatenschappen is gevormd in verband met de verwerking en waardering van nalatenschappen belast met
vruchtgebruik. De hoogte van deze reserve is gelijk aan de waardering van de betreffende nalatenschappen.
E3 Overige reserves

2021

2020

Stand per 1 januari

0

477.128

Mutaties:
- toevoegingen via bestemmingssaldo
- onttrekking via bestemmingssaldo

0

-477.128

0

0

Stand per 31 december

0

0

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021

85

Jaarrekening
2021

F. Fondsen in euro

2021

2020

Stand per 1 januari
Mutaties:
- toevoeging aan bestemmingsfondsen
- onttrekking aan bestemmingsfondsen

2.002.591

1.619.988

2.272.321
-2.502.168

2.708.317
-2.325.713

Stand per 31 december

1.772.744

2.002.591

De bestemmingsfondsen zijn gelden die verkregen zijn ter besteding aan een specifiek doel. In de bijlagen is een overzicht van de
bestemmingsfondsen opgenomen. Giften en projecten hebben betrekking op ontvangsten en bestedingen die in de staat van baten en lasten zijn
verantwoord en die aan de bestemmingsfondsen zijn toegerekend. De mutaties die onttrokken zijn aan deze fondsen komen overeen met de
afspraken met derden. Op grond van de overeenkomsten met derden wordt aan derden het recht gegeven de bestemming van deze middelen te
bepalen.

G. Voorziening projecten in euro

2021

2020

Stand per 1 januari
Mutaties:
- Dotatie
- Onttrekkingen

1.291.183

1.601.760

3.588.830
-3.306.177

5.034.299
-5.344.877

Stand per 31 december

1.573.835

1.291.183

De voorziening projecten is gevormd op basis van toezeggingen per balansdatum in de vorm van premies en specifieke bijdragen aan
samenwerkingspartners. Wilde Ganzen is voornemens om tot uitkering van deze verplichting over te gaan ongeacht of er in komende boekjaren
sprake is van voldoende inkomsten. Een uitkering vindt plaats onder voorbehoud van individuele toetsing op basis van een afzonderlijk besluit. De
voorziening projecten wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af
te wikkelen.

H. Kortlopende schulden in euro

2021

2020

Projectverplichtingen
Programmaverplichtingen
Schulden en overlopende passiva

2.105.682
1.931.618
1.050.325

3.319.579
5.217.988
875.882

Stand per 31 december

5.087.625

9.413.448

Bedragen die aan projecten worden toegekend, maar in het boekjaar nog niet tot uitkering kwamen, worden als verplichtingen opgenomen.
Vrijgevallen verplichtingen worden in mindering gebracht in het jaar waarin de toezegging komt te vervallen.
De programmaverplichtingen betreft de verschuldigde bedragen aan samenwerkingspartners in het kader van het programma Change the Game (€
825.815) en Giving for Change (€ 109.424) en het vooruitontvangen bedrag voor Giving for Change programma (€ 996.379).
De schulden en overlopende passiva bestaan uit:
Vakantiedagen en vakantiegeld
Te betalen loonheffing
Pensioenpremies
Crediteuren
Overig
Stand per 31 december

2021

2020

191.476
174.403
277
621.154
63.014

214.366
204.882
392
415.199
41.043

1.050.325

875.882
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Financiele instrumenten
Algemeen
De organisatie maakt gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de organisatie blootstelt aan krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze
risico's te beheersen heeft de organisatie een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare
ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de organisatie te beperken. De organisatie zet geen
afgeleide financiële instrumenten in om de risico's te beheersen.
Kredietrisico
Het kredietrisico van de vordering bestaande uit nalatenschappen, subsidies, rente en overige vorderingen is vrijwel nihil. De vordering
nalatenschappen wordt mede bepaald aan de hand van door de notarissen overlegde formele documenten, de vordering uit subsidieprogramma's
zijn afspraken die voortvloeien uit lopende programma's en de rente is de rente over het vierde kwartaal van 2021.
Liquiditeitsrisico
Wilde Ganzen beschikt over voldoende liquide middelen waarvan een deel is belegd in effecten. Tot op heden is er nooit aanspraak gemaakt op deze
effectenportefeuille.
Reële waarde
De reële waarde van de in de balans opgenomen financiele instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende
schulden benadert de boekwaarde ervan.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Belangrijke financiële rechten
Nalatenschappen met vruchtgebruik

Nalatenschappen met vruchtgebruik worden verwerkt in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Van negen dossiers
met vruchtgebruik kan de waarde van het financiële effect van de voordelen niet worden geschat.
Subsidies

Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft aan Stichting Wilde Ganzen een subisidie toegekend voor de periode 2021-2025 in het kader van het
Giving for Change Programma. Het totale toegekende subidiebedrag voor de gehele looptijd bedraagt € 24.254.836. Het aandeel van Wilde Ganzen
hierin bedraagt € 16.071.110 en het aandeel van de consortiumpartners is € 8.183.726. Het subsidiebedrag voor de resterende looptijd is maximaal
€ 20.345.354, waarvan € 13.222.100 voor Wilde Ganzen en € 7.123.254 voor de consortiumpartners.
Nationale Postcode Loterij

Stichting Wilde Ganzen heeft een meerjarige overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij tot het eind van 2024 voor het verkrijgen van een
jaarlijkse afdracht.

Belangrijke financiële verplichtingen
Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor het pand in Amersfoort. De verplichting bedraagt € 137.363 per jaar. Het contract loopt tot en
met juni 2026. Inzake deze huur is een bankgarantie afgegeven van € 39.041.
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor een tweetal kopieermachines. De verplichting bedraagt € 9.846 per jaar. Het contract loopt tot
en met januari 2026.
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Toelichting op de staat
van baten en lasten
Toelichting op de staat van baten en lasten
I. Baten van particulieren in euro

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

Donaties en giften
Nalatenschappen

6.131.105
1.780.335

5.871.035
3.800.000

5.694.334
4.811.037

7.911.440

9.671.035

10.505.371

De baten uit nalatenschappen zijn in 2021 ongeveer 2 miljoen euro lager dan begroot. De stelselwijziging heeft een effect gehad van 1,2 miljoen euro
en daarnaast zijn de baten 800 duizend euro lager dan waarvan in de begroting is uitgegaan.

J. Baten van bedrijven in euro

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

111.559

20.000

87.869

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

Baten van de Nationale Postcode loterij

900.000

900.000

900.000

L. Subsidies van overheden in euro

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

0
0
3.909.482
0

0
0
4.905.000
168.200

243.890
152.187
0
0

3.909.482

5.073.200

396.077

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

6.273.616
2.559.422

7.700.000
2.340.000

8.046.551
3.131.297

8.833.038

10.040.000

11.177.848

Baten van bedrijven

K. Baten van loterijorganisaties in euro

Baten in het kader van EU-subsidie Frame Voice Report
Baten in het kader van subsidie Strategisch Partnerschap
Baten in het kader van subsidie Giving for Change
Baten in het kader van overige subsidieverstrekkers

M. Baten van andere organisaties zonder winststreven in euro
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van vermogensfondsen

WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2021

88

Jaarrekening
2021

N. Besteed aan doelstellingen

in euro

N1 Bestedingen projecten aan de sectoren
1. Onderwijs en training
2. Gezondheid
3. Water en sanitatie
4. Zorg en welzijn
5. Werkgelegenheid en inkomen
6 Voedselzekerheid
7. Overig
N2 Bestedingen aan programma's
Programma Change the Game
Programma EU Frame Voice Report
Programma Giving for Change
N3 Voorlichting
Totaal besteed aan doelstellingen

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

4.531.445
2.223.856
1.047.633
1.356.590
1.792.348
1.059.543
12.611
12.024.026

4.403.684
2.434.665
798.251
1.862.586
1.463.460
2.261.711
79.825
13.304.182

5.205.156
2.881.829
958.460
2.198.184
1.722.555
2.674.015
93.482
15.733.682

1.945.084
0
4.069.014
6.014.098

2.317.638
0
5.445.403
7.763.041

2.056.928
191.578

2.052.092

2.165.024

2.557.652

20.090.217

23.232.247

20.539.841

0

2.248.506

Lokale partnerorganisaties bieden de projecten aan bij Wilde Ganzen samen met de Particuliere Ontwikkelingsinitiatieven. Zij bepalen zelf, op basis
van de behoefte van de gemeenschap, binnen welke sector, doelgroep en thema het project bedoeld is. Hoewel de projectbesteding daarom
vraaggestuurd is, bekijkt Wilde Ganzen vanuit een richtinggevend kader of de projecten bijdragen aan de gedeelde visie om mensen in hun kracht te
zetten.
De toename in het verslagjaar van de bestedingen aan projecten is met name ontstaan doordat het gemiddeld bedrag per project is gedaald.
De bestedingen aan programma's zijn gestegen, omdat in 2021 het programma Giving for Change van start is gegaan.
Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale baten procentueel weergegeven voor de
jaren:

Totaal bestedingen
Totaal baten
Bestedingspercentage baten
Totaal bestedingen
Totaal lasten
Bestedingspercentage lasten

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

20.090.217
21.665.519

23.232.247
25.704.235

20.539.841
23.067.164

92,7%

90,4%

89,0%

20.090.217
22.279.451

23.232.247
25.813.505

20.539.841
23.198.148

90,2%

90,0%

88,5%
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O. Wervingskosten

in euro

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Kosten direct marketing
Overige wervingskosten
Doorbelast kosten aan besteding doelstelling voorlichting

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2021

2021

2020

471.584
1.978.530
122.063
-989.265

700.369
2.376.225
167.500
-1.188.113

417.812
2.930.474
148.543
-1.465.239

1.582.912

2.055.981

2.031.591

De lagere kosten voor direct marketing ten opzichte van 2020 zijn ontstaan doordat er in overeenstemming met het jaarplan een lager aantal
donateurs geworven is via face-to-face-werving.
Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel weergegeven voor de jaren:

Totale baten
Wervingskosten
Kostenpercentage fondsenwerving

P. Kosten beheer en administratie in euro
Kosten van beheer en administratie
Kostenpercentage van beheer en administratie in % totale lasten

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

21.665.519
1.582.912

25.704.235
2.055.981

23.067.164
2.031.591

7,3%

8,0%

8,8%

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

606.322

525.277

626.716

2,7%

2,0%

2,7%

De kosten van beheer en administratie zijn bepaald door de geschatte tijdsverdeling van de individuele medewerkers over de taakgebieden
uitvoeringskosten ten behoeve van de doelstelling, uitvoeringskosten ten behoeve van de fondsenwerving en uitvoeringskosten beheer en
administratie. De kosten zijn naar rato en gekoppeld aan de salariskosten van de medewerkers aan de verschillende uitvoeringskosten toegerekend.

Q. Saldo financiële baten en lasten in euro
Rentebaten en baten uit beleggingen
Dividend
Rente
Koersresultaten
Kosten van beleggingen
Bankkosten effecten
Netto resultaat

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

43.923
47.731
1.032.031

45.000
44.500
64.770

53.129
51.693
525.374

1.123.685

154.270

630.196

50.965

45.000

49.666

1.072.721

109.270

580.529

Het verschil tussen de financiële baten en lasten en het rendement uit beleggingen wordt verklaard door de rente over de rekening courant positie
bij de banken.
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R. Toelichting op bestemming saldo in euro
Werkelijk
2021

Continuiteitsreserve (1)
Onttrekking/toevoeging aan continuiteitsreserve

F1

Bestemmingsreserves (2)
Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsreserve activa
Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsreserve Doelbesteding
Onttrekking/toevoeging aan reserve nog af te wikkelen nalatenschappen

F2

Overige reserves (3)
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves

F3

Totaal onttrekking/toevoeging aan reserves (1) t/m (3)

F

Begroot
2020

Werkelijk
2020

-126.390

471.648

-56.386
871.412
0
815.026

-854.989
904.791
22.620
72.422

0

-477.128

688.636

66.941

Bestemmingsfondsen (4)
Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsfondsen

-229.847

382.603

Totaal bestemming saldo (1) t/m (4)

458.789

0

449.544
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S. Toelichting lasten verdeling in euro
Samenvatting specificatie en verdeling kosten over 2021 naar bestemming.
Bestemming

Bestedingen Bestedingen
aan aan programprojecten
ma's

Voorlichting

Subtotaal
besteed aan
doelstelingen

Wervingskosten

Kosten Totaal
beheer en
administratie

2021

Lasten
Verstrekte subsidies en bijdragen
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingskosten

10.272.428
0
1.384.152
77.109
242.792
47.545

5.778.306
0
186.328
10.380
32.683
6.400

1.748.931
0
239.565
13.346
42.022
8.229

17.799.665
0
1.810.044
100.835
317.497
62.174

0
1.111.328
372.656
20.760
65.367
12.801

0
0
479.129
26.692
84.043
16.458

17.799.665
1.111.328
2.661.830
148.287
466.907
91.433

Totaal

12.024.026

6.014.098

2.052.092

20.090.216

1.582.912

606.322

22.279.450

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

2.462.509
355.360
280.012
-42.035
261.766
-655.783

2.442.300
390.770
293.075
0
221.300
-603.500

2.474.057
387.112
253.503
-55.922
280.384
-645.111

2.661.830

2.743.945

2.694.023

145.730
2.557

142.000
5.700

138.732
5.764

148.287

147.700

144.496

82.082
215.160
169.665

83.100
219.650
217.450

113.888
180.848
223.156

466.907

520.200

517.892

91.433

90.000

125.353

3.368.457

3.501.845

3.481.764

In de bijlage is een specificatie van de staat model toelichting bestedingen opgenomen.

Toelichting op de apparaatskosten in model toelichting bestedingen in euro
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Werknemersverzekeringen
Pensioenverzekeringen
Ontvangen ziekengeld
Overige personeelskosten
Doorbelast aan besteed aan doelstellingen
Huisvestingskosten
Huur- en servicekosten
Overige huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Kantoorkosten
Automatisering
Overige algemene kosten
Afschrijvingskosten
Afschrijvingen
Totaal apparaatskosten
De automatiseringskosten zijn hoger dan in 2020 door de overgangskosten naar de
Cloudomgeving.
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Personeelsbestand
Het gemiddeld aantal werknemers was als volgt:

2021

2020

42,3

44,3

Naam

2021
C. de Jong

2020
C. de Jong

Functie

Directeur

Directeur

onbepaald
36
94%
1/1-31/12

onbepaald
36
94%
1/1-31/12

93.323
7.435
7.746

92.674
7.106
7.692

108.504

107.472

864
13.539

12.804

122.907

120.276

122.907

120.276

Aantal fte's

Bezoldiging Directie in euro

Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren (fte)
Parttimepercentage
Periode
Bezoldiging
Jaarinkomen
Brutoloon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Andere inkomensbestanddelen
Totaal jaarinkomen
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenpremie werkgeversdeel
Pensioencompensatie
Overige beloningen op termijn

Totaal bezoldiging

Het jaarinkomen van de individuele directieleden in loondienst blijft binnen het maximum van € 125.011 op basis van een fulltime dienstverband en
een vastgestelde BSD-score van 440 punten) volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland.
Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn
samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 209.000 per jaar. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten
voor de directiebezoldiging verwijzen wij naar het jaarverslag.
Aan de directeur is geen enkel bedrag verstrekt aan leningen, voorschotten en garanties.
Bezoldiging Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ontvangt voor zijn werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

Ondertekening
Amersfoort, 17-5-2022

Directie:

Raad van toezicht:

Dhr. ir. C. de Jong

Mw. mr. drs. A.T. van der Wal
Dhr. drs. J.L. Sebel
Mw. dr. M.C.M. Senten MBA
Mw. drs. P.R. Eenhoorn
Dhr. R.J.T. van der Veen
Mw. drs. T.J. Terpstra
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Overige gegevens
Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
De maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus en de ontwikkelingen in Oekraïne hebben impact op de gehele Nederlandse
samenleving. Ook Stichting Wilde Gazen wordt hiermee geconfronteerd. De maatregelen hebben mogelijk een negatief effect op het begrote
resultaat over het boekjaar 2022. De omvang van het effect is echter vooralsnog niet in te schatten. Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie zijn
voldoende gezond om dit te kunnen opvangen, waardoor de gevolgen geen impact op de jaarrekening 2021 en de continuïteit van Stichting Wilde
Ganzen zullen hebben.
Nevenvestigingen
De organisatie heeft geen nevenvestigingen.
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Bijlagen
Bijlage: Staat model toelichting bestedingen

in euro

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestedingen

Bestedingen projecten aan de sectoren
1. Onderwijs 2. Gezonden training heid

Lasten
Subsidies en bijdragen
Communicatie
Personeelskosten

3. Water en
sanitatie

4. Zorg en
welzijn

5. Werk6 Voedselgelegenheid en zekerheid
inkomen

7. Overig

3.871.328

1.899.896

895.019

1.158.969

1.531.248

905.194

10.774

521.640

256.000

120.599

156.165

206.327

121.970

1.452

29.060

14.261

6.718

8.700

11.494

6.795

81

91.500

44.905

21.154

27.393

36.191

21.395

255

17.918

8.794

4.143

5.364

7.087

4.190

50

4.531.445

2.223.856

1.047.633

1.356.590

1.792.348

1.059.543

12.611

Sub-totaal
besteed aan
projecten
(i)

Programma
Change the
Game

Programma
Giving for
Change

Sub-totaal
besteed aan
subsidieprogramma's
(ii)

Voorlichting
(iii)

Sub-totaal
besteed aan
doelstellingen
(i) - (iii) = (a)

10.272.428

1.868.824

3.909.482

1.748.931

17.799.665

1.384.152
77.109
242.792
47.545

60.262
3.357
10.571
2.070

126.066
7.023
22.113
4.330

5.778.306
0
186.328
10.380
32.683
6.400

239.565
13.346
42.022
8.229

1.810.044
100.835
317.497
62.174

Totaal

12.024.026

1.945.084

4.069.014

6.014.098

2.052.092

20.090.217

Bestedingen (vervolg)

Sub-totaal
besteed aan
doelstelling
(a)

WervingsKosten van
kosten
beheer en
(b) administra-tie
(c)

Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

Bestedingen (vervolg)

Lasten
Subsidies en bijdragen
Communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

Lasten
Subsidies en bijdragen
Communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

17.799.665

Totaal 2021
(a) - (c)

Begroot
2021

Totaal 2020

20.956.048
1.355.612
2.743.945
147.700
520.200
90.000

18.102.606
1.613.778
2.694.023
144.496
517.892
125.353

25.813.505

23.198.149

1.810.044
100.835
317.497
62.174

1.111.328
372.656
20.760
65.367
12.801

479.129
26.692
84.043
16.458

17.799.665
1.111.328
2.661.830
148.287
466.907
91.433

20.090.217

1.582.912

606.322

22.279.451
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Bijlage: Overzicht bestemmingsfondsen 2021 in euro
Naam

Beginsaldo

Giften

Projecten

Eindsaldo

(a)

(b)

(c)

173.404
0
38.451
8.157
313
0
67.341
18.137
0
38.250
18.412
45.655
0
10.550
101
0
-15
1.002
3.325
17.615
64.125
5.488
366.269
0
347.816
44.413
276.774
4.740
111.750
4.540
6.945
46.059
7.207
0
9.620
0
0
266.148

564.237
3.000
0
0
10.000
21.000
0
0
560
0
11.396
9.241
25.000
103.000
25.000
22.500
0
0
14.840
0
713.294
0
15.029
250
1.035
1.262
8.150
0
10.832
6.000
40.000
248.246
20.896
74.613
10.000
10.000
2.940
300.000

-737.423
-2.720
-2.698
-8.157
-10.000
-20.774
13.380
0
0
-18.948
-30.779
-48.071
-24.177
-109.371
-25.000
-22.500
0
0
-1.584
0
-255.681
0
-50.905
792
-128.253
-45.890
-222.571
-4.740
-116.939
0
-46.945
-275.912
-20.896
11.300
-10.000
-10.000
0
-276.706

(a t/m c)
0
218
280
35.753
0
313
226
80.721
18.137
560
19.302
-971
6.825
823
4.179
101
0
-15
1.002
16.581
17.615
521.738
5.488
330.393
1.042
220.598
-215
62.353
0
5.643
10.540
-1
18.393
7.207
85.913
9.620
0
2.940
289.442

2.002.591

2.272.321

-2.502.168

1.772.744

Beginsaldo

Actieresultaat

Premie

Betalingen

Eindsaldo

(a)

(b)

(c)

(d)

(a t/m d)

1. Onderwijs en training
2. Gezondheid
3. Water en sanitatie
4. Zorg en welzijn
5. Werkgelegenheid en inkomen
6 Voedselzekerheid
7. Overig

1.531.950
796.819
188.266
72.094
337.297
117.961
275.191

2.332.666
1.097.419
546.074
947.088
378.478
624.628
393.619

1.221.158
593.124
273.606
508.817
271.324
317.025
241.762

4.132.216
2.027.930
955.334
1.237.072
938.669
966.195
703.270

953.558
459.432
52.613
290.927
48.430
93.419
207.302

Totalen

3.319.579

6.319.972

3.426.816

10.960.686

2.105.682

Aanpakkers tegen Corona fonds
Apodophoria Fonds
B.J. Kuikfonds
CNS Sportfonds
De Tantes
Familie Groenendijk Fonds
Familiefonds Kool
FEMI-fonds
Fonds Aardbeving Haïti
Fonds Beroepsonderwijs West-Afrika
Fonds Kinderen
Fonds Project van de Week
Gerritdina Educatie Fonds
Heijmerink Reith Fonds
Honaert Fonds
Leef!
Mathieu Beurskens - Idai Fonds
MRC Holland
My Climate Action
Onderwijs en gezondheid Lesotho
Retera van het Hof
SAS Fonds
Sectorfonds Drinkwater en sanitatie
Sectorfonds Duurzaamheid, klimaat en energie
Sectorfonds Gezondheid (curatief en preventief)
Sectorfonds Landbouw, veeteelt, bosbouw, visserij
Sectorfonds Onderwijs en training
Sectorfonds Werk en inkomen
Sectorfonds Zorg en welzijn
Stichting BEA Rotterdam
Stichting RAM van Schalkwijk
Stichting Virtutis Opus
Stichting Weeshuis te Nijkerk
Subsidies en programma's
Temminck Groll Fonds
Van der Lee-van Groeningenfonds
Wilde Ganzen-Partindag
Anonieme fondsen
Totalen

Bijlage: Projecten overzicht per sector in euro
Sectoren
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Wilde Ganzen/IKON.
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Wilde Ganzen/IKON te
Amersfoort gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Wilde Ganzen/IKON per 31 december 2021 en van het resultaat over
2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Oranje Nassaulaan 1
1075 ah Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wilde Ganzen/IKON zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De
andere informatie bestaat uit de volgende in het bestuursverslag opgenomen onderdelen:
Terugblik;
Financiele resultaten 2021;
Drijfveer, aanpak en doelen;
Onze steun in de praktijk;
Projecten;
Programma’s;
Marketing ;
Organisatie;
Governance;
Vooruitblik;
Bijlagen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de organisatie.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Amsterdam, 16 juni 2022

ValidSigned door G. Visser RA
op 16-06-2022
G. Visser RA
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Stichting Wilde Ganzen/IKON, mei 2022
Piet Mondriaanlaan 14
3812 GV Amersfoort
+31 33 204 5555
info@wildeganzen.nl
www.wildeganzen.nl
IBAN: NL53INGB000 00 40 000
Vastgesteld door de directie op 17 mei 2022
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 mei 2022

