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1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2013 

Stichting IFAW, hierna genoemd 'Organisatie' of 'IFAW Nederland', is aangesloten bij een wereldwijd 

opererende groep organisaties zonder winstoogmerk die samen het International Fund for Animal Welfare 

(IFAW) vormen. Het IFAW heeft kantoren in vijftien landen en ondersteunt projecten op het gebied van 

dierenwelzijn en dierenbescherming in meer dan veertig landen. De missie van het IFAW is: 

 

Het IFAW redt en beschermt dieren over de hele wereld. 

 

 

De organisatie van Stichting IFAW 

 

Stichting IFAW is een Nederlandse stichting met een kantoor in Den Haag. De donateursafdeling verricht 

de dagelijkse werkzaamheden, beantwoordt vragen van donateurs en publiek en geeft informatie over onze 

activiteiten op het gebied van dierenwelzijn. Ook de afhandeling van de post en het bankverkeer behoren tot 

de taken van deze afdeling. 

 

De stichting heeft een directeur, mevrouw Arien van der Heijden; daarnaast is er personeel voor de 

communicatie, ter ondersteuning van de campagnes en administratief personeel. Het International Fund for 

Animal Welfare, Inc. (Verenigde Staten) verzorgt, zoals voor al onze zusterorganisaties, tevens de 

ondersteuning van de communicatie, de diverse programma's, de financiële administratie, de ICT-

activiteiten, de mailings en de fondsenwerving. Deze diensten worden verricht tegen kostprijs, die volgens 

het bestuur van de stichting goed overeenkomt met de waarde van de geleverde diensten. Wij zijn van 

mening dat dit systeem het meest efficiënt en effectief is om de kosten te beheersen. Bovendien heeft het 

IFAW zo wereldwijd hetzelfde gezicht naar buiten. 

 

Het bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit elf personen, te weten: 

 Elliott C. Carr (benoemd per 30 juni 2004) 

 Manilal P. Chandaria (benoemd per 30 juni 2002) 

 Alexandra Denman (benoemd per 30 juni 2005) 

 Margaret Kennedy (benoemd per 30 juni 2002) 

 Christopher Matthews (benoemd per 30 juni 2002) 

 David A. Metzler (benoemd per 30 juni 2005) 

 Debobrata Mukherjee (benoemd per 13 maart 2013) 

 Thomas O’Neill III (benoemd per 30 juni 2002) 

 Minou Palandjian (benoemd per 30 juni 2004) 

 Thomas Ramey (benoemd per 30 juni 2002, in functie tot 7 januari 2013) 

 Kathleen Savesky (benoemd per 30 juni 2005) 
 Victoria Stack (benoemd per 30 juni 2004) 
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Elk bestuurslid wordt (her)benoemd voor een periode van drie jaar. Alle bovenvermelde personen waren het 
gehele boekjaar in functie tot aan de datum van ondertekening van de jaarrekening, met uitzondering van de 
heer Ramey, die in januari 2013 het bestuur verliet. In boekjaar 2013 ontvingen bestuursleden geen 
bezoldiging (boekjaar 2012: geen) 
 
Het dagelijks bestuur dat het huidige bestuur vertegenwoordigt, fungeert als benoemingscommissie voor de 
beoordeling en voordracht van nieuwe bestuursleden. Potentiële nieuwe leden kunnen zowel door de huidige 
bestuursleden als door medewerkers worden voorgedragen. Tijdens de Algemene Jaarvergadering in juni vindt 
de verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats en kunnen bestuursleden wier termijn van 3 jaar afloopt, 
worden herkozen. De bestuursleden worden onderverdeeld in drie groepen, waarvan de zittingstermijn in drie 
opeenvolgende jaren verstrijkt. Na hun benoeming nemen nieuwe bestuursleden deel aan een 
oriëntatiebijeenkomst en ontvangen ze een handboek met informatie, waaronder IFAW's missie- en 
waardenverklaring, organisatieschema's, de directiesamenstelling, programmaoverzichten, de samenstelling 
van directiecommissies, financiële overzichten, de statuten en het beleid ter voorkoming van 
belangenverstrengeling. Sommige bestuursleden mogen ook binnen andere organisaties bestuursfuncties 
vervullen, maar zij dienen wel jaarlijks een Verklaring Belangenverstrengeling te ondertekenen waarin alle 
nevenfuncties worden vermeld. In het boekjaar dat op 30 juni 2013 werd afgesloten heeft het management van 
Stichting IFAW bij haar bestuursleden geen activiteiten geconstateerd waarbij sprake was van 
belangenverstrengeling. 
 
Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor bestuur en toezicht op de Organisatie, fiduciair management, het 
onderhouden van netwerken, en fondsenwerving. Bestuursleden zijn de ambassadeurs van de Organisatie. Zij 
zien erop toe, dat de Organisatie op effectieve wijze haar missie ten uitvoer brengt door te waarborgen dat alle 
initiatieven, besluiten tot financiële ondersteuning, beleggingen en investeringen, alsmede het beheer van 
donateursgelden de missie van het IFAW ondersteunen en bevorderen. 
 

Financiering 

 

Inkomsten worden vooral verkregen uit giften van individuele donateurs in reactie op nieuwsbrieven en 

educatieve mailings, via televisiecampagnes en door telemarketingactiviteiten.  

 

Het grootste deel van de inkomsten komt binnen als reactie op oproepen in onze periodieke nieuwsbrieven. 

In deze nieuwsbrieven en andere uitingen informeren wij onze (potentiële) donateurs over de doelstellingen 

en de resultaten van het werk van het IFAW. Wij bieden de lezer ook altijd de gelegenheid om direct iets te 

doen voor dieren door middel van de bijgesloten acceptgirokaart. Vaste maandelijkse giften van trouwe 

donateurs dragen ook bij tot de algehele fondsgelden. 
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Continuïteitsreserve 

 

Stichting IFAW mag als organisatie zonder winstoogmerk fondsen reserveren om bepaalde risico's af te 

dekken. Hierbij valt te denken aan een substantiële daling in inkomsten uit donaties of een sterke 

stijging in missie gerelateerde kosten. Ook kunnen reserves worden aangewend om de uitvoeringskosten 

te dekken. Vanwege de onderlinge verwevenheid van de verschillende IFAW-vestigingen worden de 

wereldwijd als reserve benodigde gelden elk kwartaal berekend. Deze berekeningen worden in het kader 

van ondersteunende dienstverlening door IFAW Verenigde Staten voor alle IFAW-vestigingen 

verzorgd. In boekjaar 2013 slaagde het IFAW erin om de hoogte van de reserves op het niveau te 

houden van 6 maanden uitvoeringskosten, conform de mondiale doelstelling.  
 

Na balansdatum heeft de Organisatie het aangepast beleid inzake financiële reserves en 

investeringen/beleggingen goedgekeurd. Zie pagina 16 van dit rapport. 

 

Financiële verantwoording 

 

De jaarrekening van Stichting IFAW wordt gecontroleerd door BDO Audit en Assurance B.V.  
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DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN 

 

De projecten van het IFAW worden onder leiding van de Programma-afdeling uitgevoerd. Daarbij worden 
de volgende prioriteitsterreinen onderscheiden: 

 

 Walvissen 

 Wildlife criminaliteit en bewustmaking van de consument (hieronder vallen ook de campagnes 
tegen de commerciële zeehondenjacht in Canada en de jacht met honden in het Verenigd 
Koninkrijk, evenals onze reddings- en rehabilitatieprojecten voor beertjes in Rusland) 

 Olifanten  

 Huisdieren (honden en katten) 

 Noodhulp (hiertoe behoren ook reddingsacties en de opvang/rehabilitatie van wilde dieren 

 Animal Action Educatie 

 

Voorbeelden van regionale prioriteiten zijn de jacht met honden in het Verenigd Koninkrijk; tijgers in 
China, India en Rusland; zeeschildpadden in het Caribisch gebied en wolven in Duitsland en Polen. 

Via een combinatie van directe uitgaven en bijdragen, en werkend vanuit Nederland als integraal onderdeel 
van programma’s in het kader van IFAW’s internationale campagnes, heeft Stichting IFAW in het afgelopen 
boekjaar weer een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de realisering van de belangrijkste strategische doelen 
van de organisatie. 

 

WALVISSEN 

 

Ons walvisprogramma is in diverse werkgebieden onderverdeeld: 

1. Strijd voor beëindiging commerciële walvisjacht - het IFAW voert campagne voor de bescherming 
van walvissen en grijpt hiertoe alle mogelijke internationale verdragen en juridische mogelijkheden 
aan. 

2. Stimuleren van walvistoerisme – onder leiding van het IFAW wordt een aantal projecten uitgevoerd, 
waarmee verantwoorde vormen van walvistoerisme worden gesteund en die een duurzaam 
management van deze vorm van toerisme helpen waarborgen. 

3. Bescherming van leefgebieden – het IFAW maakt zich sterk voor het beschermen en bewaken van 
zeeën waar walvissen foerageren, paren, hun jongen ter wereld brengen, of die ze als migratieroute 
gebruiken. Deze reservaten beschermen de walvissen tegen door de mens gecreëerde bedreigingen.  

4. Song of the Whale - met dit vaartuig voor niet-invasief walvisonderzoek van het IFAW worden 
populatietellingen uitgevoerd en steeds nauwkeuriger meetmethoden en technologieën ontwikkeld, 
die worden ingezet om walvissoorten voor uitsterven te behoeden. 
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5. Redding van en onderzoek naar zeezoogdieren – het IFAW is in staat snel in actie te komen zodra 
dieren in netten verstrikt zijn geraakt of zijn aangespoeld. Op basis van wetenschappelijk onderzoek 
verhogen we de effectiviteit van reddingsacties en we informeren het publiek hier ook zo uitgebreid 
mogelijk over. 

 

Stichting IFAW 

 TUI Nederland, marktleider in de Nederlandse reisbranche, hanteert nu richtlijnen voor verantwoord 
walvistoerisme op de Azoren, een belangrijke vakantiebestemming voor walvisspotters. Het IFAW 
assisteerde bij het opstellen van deze richtlijnen.  

 Stichting IFAW heeft de Nederlandse overheid geadviseerd inzake het nationale strandingsprotocol, dit 
n.a.v. de stranding van een bultrug in december 2012. Gebleken is dat in het noorden van Nederland het 
steeds vaker voorkomt dat walvissen aanspoelen. 

 Stichting IFAW voerde met succes actie tegen het transport van walvisvlees via het Rotterdamse 
havengebied. Rotterdam fungeerde regelmatig als doorvoerhaven voor vele tonnen walvisvlees vanuit 
IJsland met Japan als bestemming. Onder druk van het IFAW en een aantal andere NGO’s besloot de 
haven geen schepen met walvisvlees meer toe te laten. 
 

Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2013: 

 Toeristen die IJsland in de zomer van 2012 bezochten, werden onthaald met een campagne die het IFAW 
samen met de IJslandse Vereniging voor Walvistoerisme had georganiseerd. Deze met veel publiciteit 
omgeven campagne riep de mensen op om walvissen in hun natuurlijke omgeving te gaan bekijken en in 
geen geval walvisvlees te gaan eten. Vrijwilligers hielden een protestmars en liepen naar het IJslands 
Ministerie van Visserij. Ze boden daar 16.000 protestkaarten aan, die in de zomermaanden door zowel 
toeristen als eilandbewoners waren ondertekend en waarin de IJslandse regering dringend wordt 
opgeroepen de walvisjacht te verbieden. 

 De Song of the Whale kwam precies op tijd in Reykjavik, IJsland, waar ze samen met de bemanning van 
enkele whale-watchingboten wist te voorkomen dat een groep van 200 grienden aan zou spoelen. Tijdens 
deze reis had de bemanning baanbrekend onderzoek verricht naar het gedrag van dwergvinvissen en 
studie gedaan naar de klanken die door bultruggen en witsnuitdolfijnen worden geproduceerd. De 
informatie die dit onderzoek heeft opgeleverd, is van onschatbare waarde voor schepen die toeristen dicht 
bij de walvissen willen brengen zonder de dieren in gevaar te brengen. 

 In september organiseerde het IFAW een receptie waar politici, walvistoerisme-operators en 
vertegenwoordigers van reisorganisaties elkaar ontmoetten. Deze receptie gaf de impuls tot de instelling 
van een door de overheid gesubsidieerde commissie, die het beleid van IJsland ten aanzien van de 
walvisjacht kritisch moet gaan bekijken. Dit heeft weer geresulteerd in het instellen van een nieuw, 
uitgestrekt walvisreservaat in beschutte wateren waar dwergvinvissen veilig zijn en waar het 
walvistoerisme steeds meer voet aan de grond krijgt. 

 Tijdens de vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie in Panama ontvouwde Zuid-Korea 
haar plannen om walvissen ‘voor wetenschappelijk onderzoek’ te gaan doden. Voor het IFAW was dat 
aanleiding om er bij de regeringen van de VS, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en andere 
beschermingsgezinde landen op aan te dringen alles in het werk te stellen om Zuid-Korea hiervan te 
weerhouden. Begin december besloot Korea in alle stilte haar voorstel voor de jacht in te trekken.  
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 Het baanbrekende onderzoek van het IFAW ‘The Economics of Japanese Whaling’, heeft laten zien dat de 
Japanse walvisindustrie al meer dan 20 jaar afhankelijk is van subsidies en dat deze industrie commercieel 
niet levensvatbaar is. Onderzoek wijst uit dat de meerderheid van de Japanse bevolking totaal 
onverschillig staat ten opzichte van de walvisjacht en geen interesse hebben in walvisvlees als voedsel. 
Een aanvullende studie door het IFAW laat zien dat 88,8% van alle ondervraagde Japanners in de 
afgelopen 12 maanden geen walvisvlees heeft gegeten. 27% van de ondervraagden is voorstander van de 
walvisjacht, waarvan slechts 11% sterk voorstander is.       

 Toen het IFAW voor de kust van Kangaroo Island in Zuid-Australië walvisonderzoek deed, trof men daar 
een groep Shepherddolfijnen ( spitssnuitdolfijnen) aan, een soort die zich zelden laat zien. De 
Shepherddolfijn is in het wild nog maar een enkele keer waargenomen. Het was het tweede 
achtereenvolgende jaar waarin Shepherddolfijnen in dit gebied werden aangetroffen. Het lijkt er dus op 
dat de wateren voor de kust van Zuid-Australië voor deze soort een belangrijk leefgebied vormen. 

 

WILDLIFE CRIMINALITEIT en BEWUSTMAKING VAN DE CONSUMENT 

 

Wildlife criminaliteit is een wereldomvattende industrie die veel diersoorten in hun voortbestaan bedreigt en 
die er de oorzaak van is dat veel dieren pijn lijden en gedood worden. In samenwerking met 
overheidsinstanties, douaneautoriteiten en parkwachters zet het IFAW zich in om wilde dieren tegen stropers 
en de illegale handel te beschermen. Ook geven we voorlichting aan consumenten om mensen ervan te 
weerhouden verboden wildlife producten te kopen. De belangrijkste activiteiten op dit gebied zijn:  

 

• Aanscherping van internationale verdragen 

• Training van handhavingsfunctionarissen 

• Strijd tegen de illegale handel in lichaamsdelen van tijgers en ivoor van olifanten 

• Onderzoek naar de illegale handel via internet 

• Voorlichting aan consumenten om ze te waarschuwen voor het kopen van wildlife producten 

• Het IFAW en INTERPOL: de handen ineen tegen de wildlife criminaliteit 

• De campagne ‘Denk goed na’: campagne gericht tegen de illegale handel in wilde dieren 

Hieronder vallen ook de campagnes tegen de commerciële zeehondenjacht in Canada en de jacht met 
honden in het Verenigd Koninkrijk, evenals onze reddings- en rehabilitatieprojecten voor beertjes in 
Rusland. 

 

Stichting IFAW 

 Stichting IFAW heeft ervoor gezorgd dat in de vertrekhal op luchthaven Schiphol banners werden 
opgehangen met het thema ‘Denk goed na’, om reizigers te waarschuwen voor het kopen van wildlife 
souvenirs. 

http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf
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 Stichting IFAW lobbyde met succes bij de Nederlandse regering met het verzoek om bij de 16de CITES-
Conferentie van Partijen tegen ieder voorstel te stemmen dat de handel in ivoor van olifanten zou 
toestaan. 

 Stichting IFAW lobbyde met succes bij kabinet en Tweede Kamer om bij de 16de CITES-Conferentie van 
Partijen steun te geven aan een verbod op de commerciële handel in producten van ijsberen. 

 Stichting IFAW lobbyde met succes bij de Nederlandse regering om steun voor een verbod op de 
commerciële handel in enkele haaiensoorten die als gevolg van ongebreidelde overbevissing dreigen uit te 
sterven. 

 

Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2013 in het kader van onze campagne tegen wildlife 
criminaliteit:  

 

 In het afgelopen jaar versterkte het IFAW haar jarenlange relatie met Interpol door een memorandum van 
overeenstemming te tekenen op het hoofdkantoor van Interpol in Lyon (Frankrijk). Het was voor het eerst 
dat de afdeling Milieucriminaliteit van Interpol een dergelijke overeenkomst aanging met een non-
gouvernementele organisatie. In dit memorandum van overeenkomst is een raamwerk voor samenwerking 
vastgelegd voor de strijd tegen de wereldomvattende wildlife criminaliteit, in het bijzonder gericht tegen 
stropers en handelaren in lichaamsdelen van olifanten, neushoorns en tijgers. 

 Het IFAW voert al vele jaren campagne voor de bescherming van haaien, in nauwe samenwerking met de 
autoriteiten van landen in het Midden-Oosten, de voormalige Sovjet-Unie, zuidelijk Azië en de Hoorn van 
Afrika. Succes bleef niet uit: tijdens de 16de Conferentie van Partijen werden met uitsterven bedreigde 
haaiensoorten in Bijlage II van CITES (de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde 
Uitheemse Dieren en Planten) opgenomen.  

 Dit voorjaar bood het IFAW financiële ondersteuning voor de training van antistroperspatrouilles langs de 
grenzen van Centraal Afrikaanse Republiek, een land dat in toenemende mate door ivoorstropers wordt 
geteisterd. In Sena Oura, Tsjaad, werden in totaal 15 parkwachters en 14 dorpswachten getraind en van de 
nodige uitrusting voorzien. In Boubanjida, Kameroen, werden nog eens 20 dorpswachten en 15 
wildopzichters getraind en toegerust voor dit werk. De aaneengrenzende nationale natuurparken 
Boubanjida in Kameroen en Sena Oura in Tsjaad vormen één groot wildreservaat van in totaal 300.000 
hectare met een rijke dierenwereld.  

 Donateurs van het IFAW droegen er in belangrijke mate toe bij dat de Britse regering besloot om de 
National Wildlife Crime Unit te blijven subsidiëren. Deze unit is belast met de controle op de naleving 
van het verbod op de illegale handel in wildlife. Toen deze eind maart 2013 dreigde te worden opgeheven 
benaderden ongeveer 5.000 donateurs hun volksvertegenwoordiger in het Vereningd Koninkrijk met het 
dringende verzoek de unit te blijven subsidiëren,. 

 In samenwerking met het Libanese Ministerie van Landbouw organiseerde het IFAW een workshop die in 
het teken stond van de preventie van de illegale handel in wildlife. Aan de workshop namen 35 
ambtenaren deel van het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Milieu, de douane en nationale 
veiligheid en vertegenwoordigers van de Libanese afdeling van CITES en wetenschappelijke instellingen.  

 Het IFAW publiceerde Criminal Nature: The Global Security Implications of the Illegal Wildlife Trade, 
een rapport waarin uiteengezet wordt waarom de stroperscrisis een ernstig gevaar vormt, niet alleen voor 
bedreigde diersoorten, maar ook voor de nationale veiligheid van een groot aantal landen. In de illegale 
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handel in wilde dieren gaat naar schatting zo’n 19 miljard dollar per jaar om. Daarmee is deze vorm van 
illegale handel na drugsmokkel, valsmunterij en mensensmokkel, de meest lucratieve vorm van 
criminaliteit ter wereld. 

 In twee weken tijd werden in tien Europese landen veilingsites gepeild, waarbij Interpol 400 ivoren 
voorwerpen aantrof. Volgens een voorzichtige schatting bedroeg de totale waarde van de aangeboden 
artikelen ca. € 1.450.000. Het onderzoek, dat de codenaam Project WEB kreeg, werd met steun en 
deskundige inbreng van het IFAW uitgevoerd. Voor zes landen was dit speurwerk aanleiding om een 
strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Er volgden ook drie internationale onderzoeken. 

 Interpol en het IFAW werkten ook in Westelijk en Centraal-Afrika samen in een vier maanden durende 
operatie. Aan deze Operatie WENDI namen nationale natuurbeheerinstanties, politieagenten, douaniers en 
gespecialiseerde inspectie- en onderzoekseenheden deel. Inzet was het aanpakken van de illegale handel 
in ivoor en andere clandestiene producten door groothandelaren, winkels en particulieren. Het onderzoek 
vond plaats in vijf landen – de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ivoorkust, Congo, Guinee en Liberia. Ter 
voorbereiding op de operatie had de regionale afdeling van Interpol in Abidjan met steun van het IFAW 
een training verzorgd waarin de deelnemers onderling informatie en kennis uitwisselden en op de hoogte 
werden gebracht van de nieuwste opsporingstechnieken en beslagleggingsmethoden. 

In Pench National Park in Centraal-India werden 200 medewerkers getraind en voorzien van een 
uitrusting bestaande uit een rugzak, een regenpak, een gevoerd jack, een veldpet, een veldfles en een 
zaklantaarn. Tijdens de training hebben we ook de IFAW-WTI verzekeringsdatabase bijgewerkt, 
waardoor alle medewerkers die in de frontlinie werken, aanvullend zijn verzekerd tot een bedrag van 
100.000 Indiase roepies (1175 euro) in geval van verwonding of overlijden tijdens de uitoefening van hun 
functie. 

 

ZEEHONDEN: Wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2013 in het kader van onze campagne tegen de 

commerciële zeehondenjacht in Canada:  

 

 Tijdens het World Conservation Congress 2012 van de IUCN slaagde het IFAW erin om motie 151, 
‘Duurzaam gebruik van overvloedige natuurlijke rijkdommen’, tekstueel zodanig te laten wijzigen dat 
Canada de motie niet kan gebruiken om het bezwaar dat bij de Wereldhandelsorganisatie is ingediend 
tegen het Europees verbod op de handel in zeehondenproducten, kracht bij te zetten. 

 Het IFAW leverde videomateriaal waarop te zien is dat tijdens de commerciële zeehondenjacht in Canada 
wreedheden worden begaan en jachtvoorschriften worden overtreden. De beelden werden overlegd aan de 
instanties die Canada’s beroep bij de WTO tegen het Europees handelsverbod moeten beoordelen.  

 

PRIORITEITEN PER REGIO: Verenigd Koninkrijk – Jacht met honden 

 

 Het IFAW nam deel aan ‘Wildlife Rocks’, een evenement dat door voormalig Queen-gitarist en actief 
natuurbeschermer Brian May is opgezet uit respect voor de natuur en om de aandacht te vestigen op 
belangrijke dierenwelzijnskwesties. De mascotte van IFAW UK, Freddie the Fox, mengde zich in het 
publiek en benadrukte tegenover iedereen die luisteren wilde hoe belangrijk het is om het verbod op de 
jacht met honden in stand te houden. 
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 Het IFAW werkte ook dit jaar weer samen met Conservatives Against Fox Hunting, een groepering die 
zoveel mogelijk steun probeert te verzamelen voor haar campagne tegen initiatieven om de nieuwe 
Jachtwet weer af te schaffen. Gedurende het jachtseizoen werden in Dorset tijdens zes verschillende 
jachtpartijen 61 keer waarnemers ingezet die verscherpte controles uitvoerden. Naar aanleiding hiervan 
zal binnenkort voor het eerst gerechtelijke vervolging worden ingesteld tegen personen die bij deze 
nieuwe controles op overtredingen zijn betrapt. Ook gaf het IFAW weer steun aan het Hounds Off-
project, waarmee landeigenaren worden aangemoedigd om op hun land geen jacht toe te staan, en aan het 
Fox Project, dat zich inzet voor de redding van volwassen en jonge vossen. 

 

PRIORITEITEN PER REGIO: Rusland – Beren 

 

 In de wildernis ten noordoosten van Moskou ontfermt het Berenopvangcentrum van het IFAW zich over 
jonge beertjes waarvan de moeder door stropers is gedood. Ze worden hier grootgebracht en voorbereid 
op een terugkeer naar de vrije natuur. Met de 12 welpjes die in het afgelopen jaar bij het centrum werden 
afgeleverd, komt het totaal aantal beren dat hier sinds de oprichting in 1995 is opgevangen op 196. Dit 
voorjaar hebben we een van de beertjes die in de natuur was uitgezet met behulp van een satellietzender 
gevolgd. Sinds 2011, toen mede onder druk van het IFAW een verbod op de jacht van kracht werd, is het 
aantal beren dat in dit opvangcentrum werd opgenomen, met 30% gedaald. 

 

OLIFANTEN 

 

Het IFAW spant zich in om olifanten een vrije en veilige leefomgeving te garanderen en ze te beschermen 
tegen de illegale handel in ivoor en andere bedreigingen. Om verlies van leefgebied en andere gevaren voor 
olifanten zoveel mogelijk aan banden te leggen, betrekken we de bewoners van de regio bij onze pogingen 
stropers te bestrijden en confrontaties tussen mensen en olifanten te voorkomen. We geven trainingen aan 
parkopzichters en voorzien hen van de benodigde uitrusting. Daarnaast zetten we ons in voor de beveiliging 
van trekroutes voor olifanten. Naast onze lokale projecten in het oosten, zuiden, westen en midden van 
Afrika en in Azië mobiliseren we donateurs over de hele wereld om politici in hun land om steun te vragen 
voor de strijd tegen ivoorstropers en voor projecten die gericht zijn op de bescherming van olifanten. 

 

Stichting IFAW 

 

 In Nederland overhandigden IFAW-medewerkers 34.545 handtekeningen aan de Staatssecretaris van 
Milieu, Henk Bleker. Met de handtekeningen drongen IFAW-donateurs aan op actie om olifanten te 
redden uit handen van stropers en de illegale ivoorhandel. 

 Het IFAW zet zich actief in voor een regiogerichte aanpak om te waarborgen dat de EU via haar 
ontwikkelingsbeleid de Afrikaanse ‘olifantenlanden’ gaat helpen om de volgende doelstellingen te 
bereiken: Minder dode olifanten door toedoen van stropers; terugdringen illegale handel in 
olifantenproducten; in stand houden van bestaande leefgebieden, en herstel van trekroutes.  
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Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2013 in het kader van ons olifantenprogramma: 

  

 Medewerkers van IFAW-kantoren in Europese landen als Frankrijk, Nederland, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk en in Australië en de Verenigde Staten overhandigden de handtekeningen van bijna 
290.000 IFAW-donateurs aan overheidsfunctionarissen, met een dringende oproep om olifanten tegen 
stropers en de illegale handel in ivoor te beschermen. 

 Het IFAW bracht het rapport ‘Unveiling the Ivory Trade’ uit, dat via een interactieve iPad app en online 
kan worden bekeken. Het rapport besteedt uitgebreid aandacht aan de escalerende illegale handel in ivoor 
van olifanten en laat zien hoe deze handel, waarin vele miljoenen dollars omgaan, het voortbestaan van 
olifanten in het wild bedreigt. 

 Dankzij daadkrachtig optreden van het IFAW, eendrachtige samenwerking tussen 
dierenwelzijnorganisaties en stapels handtekeningen van donateurs uit de hele wereld kon worden 
voorkomen dat vijf olifantskalveren uit Zimbabwe op transport gingen naar China. Daar zouden ze de rest 
van hun leven in het isolement van een dierentuin hebben moeten doorbrengen. Nu volgen de kalveren 
een rehabilitatieprogramma ter voorbereiding op hun terugkeer naar de natuur. 

 In februari 2013 rustte het IFAW zes olifanten uit met een halsbandzender in het kader van een nieuw 
onderzoek naar intensief door olifanten gebruikte gebieden en naar de aard en ernst van de gevaren die 
olifanten in het Keniaanse deel van Amboseli bedreigen. Tien lokale wildopzichters die aan de academie 
voor ordehandhaving van de KWS in Manyani waren opgeleid, ontvingen hun diploma als 
handhavingsambtenaar. 

 Aan het elektrisch hekwerk nabij Kokilabari aan de rand van Manas National Park werden reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door een gelegenheidsteam van bewoners, vrijwilligers van de 
Manas Maozigendri gemeenschap voor ecotoerisme (MMES) en mensen uit de streek. Sindsdien zijn uit 
de vier dorpen in dit gebied geen meldingen meer gekomen van vertrapte gewassen, mensen die gewond 
raakten of schade aan bezittingen. 

 In Ruaha National Park kregen parkwachters training in tactieken en gevechtstechnieken voor de strijd 
tegen stropers in het kader van het PAMS Foundation Tanzania Elephant Protection Project. De negentien 
parkwachters die de volledige cursus met goed gevolg afrondden, vormden het First Rapid Response 
Team (de eerste hulpverleners) dat in de nationale parken van Tanzania de strijd met stropers aanbindt. 

 

HUISDIEREN 

 

Via ons Huisdierenprogramma dragen we bij aan gezondere en meer evenwichtige honden- en 
kattenpopulaties aan de hand van zogenoemde Richtlijnen voor Verantwoorde Zorg. Op deze manier kan 
worden gewaarborgd dat in de basisbehoeften van alle dieren wordt voorzien op een wijze die op de lokale 
cultuur is afgestemd. Het werk van het IFAW voor honden en katten omvat: 

 Medische zorg voor honden en katten in kansarme gemeenschappen 

 Humane oplossingen zoeken voor gemeenschappen waar honden en katten problemen opleveren 

 Een eind maken aan wreedheden tegen honden en katten wereldwijd 
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 Werken aan duurzame oplossingen om de wereld leefbaarder te maken voor honden en katten 

In het afgelopen jaar hebben we dankzij onze vrijgevige donateurs zeker 48.257 honden en katten gevoed en 
medisch verzorgd op Bali en Cozumel, in China, Playa del Carmen in Mexico, in Johannesburg en Kaapstad 
in Zuid-Afrika, in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk en in Navajo Nation in het 
zuidwesten van de Verenigde Staten. 

 

Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2013 in het kader van ons huisdierenprogramma:  

 

 Tijdens de financiële crisis waar Cyprus in maart door werd getroffen, stelde het IFAW noodfondsen ter 
beschikking. Hierdoor kon de voedselvoorziening aan zes dierenasiels toch voortgang vinden. Op deze 
manier werden ruim 1500 honden en katten gered en kon een voedselvoorraad van enkele maanden 
worden aangelegd.  

 In samenwerking met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties pakte het IFAW de 
problemen met zwerfhonden in Bosnië aan. Bij deze samenwerking wordt met inzet van de lokale 
bevolking assistentie verleend aan de ontwikkeling en implementatie van duurzame meerjarenplannen 
voor een humaan beheer van hondenpopulaties. 

 Het IFAW gaf dit boekjaar ook steun aan de Mdzananda Animal Clinic in Khayelitsha, een township aan 
de rand van Kaapstad in Zuid-Afrika. De kliniek levert gratis veterinaire gezondheidszorg zoals 
steriliseren, desinfecteren, ontwormen en vaccineren. Ook worden er zieke en gewonde dieren behandeld, 
vooral honden en katten. In boekjaar 2013 werden in deze kliniek ruim 8.600 dieren geholpen.  

 In de townships van het Zuid-Afrikaanse Johannesburg waar IFAW’s Community Led Animal Welfare 
(CLAW) vertegenwoordigd is, zijn we de enige verstrekker van gezondheidszorg voor dieren. Dankzij de 
mobiele dierenklinieken van CLAW is het IFAW in staat cruciale zorg te verstrekken aan dieren die 
anders van die zorg verstoken zouden blijven. En in Soweto runt CLAW een volledig toegeruste 
dierenkliniek die permanent in de behoeften van de gemeenschap voorziet. In het afgelopen jaar verleende 
CLAW zorg aan in totaal 21.554 dieren. 

 Via Paws for Kids worden huisdieren geholpen die aan huiselijk geweld zijn ontvlucht. In enkele 
graafschappen in het noordwesten van Engeland worden huisdieren opgevangen vanuit situaties met 
huiselijk geweld. Ze krijgen er eten, gezelschap en zo nodig medische zorg, net zolang tot het weer veilig 
is om terug te gaan naar hun baasje. Dankzij deze opvangservice hoeven huisdieren niet achter te blijven 
als vrouwen en kinderen genoodzaakt zijn een veilig heenkomen te zoeken en staan ze niet bloot aan nog 
meer mishandeling en verwaarlozing. Via deze pleegzorg werden in het afgelopen jaar 38 dieren 
opgevangen. 
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NOODHULP 

 

Het IFAW komt wereldwijd in actie om dieren in acute nood te redden, bijvoorbeeld bij natuurrampen zoals 
een orkaan of overstroming, maar ook bij rampen waar de mens de hand in heeft, zoals een gewapend 
conflict, een olieramp en stroperij. Het IFAW Noodhulpteam is opgericht om dieren in nood te redden en 
rehabiliteren en waar mogelijk weer uit te zetten in de natuur. Als terugkeer naar de natuur niet mogelijk is, 
zoeken we voor zulke dieren een veilige plek waar ze de rest van hun leven optimaal worden verzorgd. Het 
IFAW probeert ook altijd de onderliggende oorzaken aan te pakken zoals verlies van leefgebieden, de 
illegale handel, of conflicten tussen mensen en dieren. Ook maken we ons sterk voor de bescherming van 
wilde en in het wild levende dieren en de instandhouding van de biodiversiteit. 

  

Stichting IFAW 

 

 Stichting IFAW heeft een geldbedrag geschonken aan het Donkey Sanctuary, een opvangcentrum voor 
de ezels op Bonaire. Dit opvangcentrum is in 1993 opgericht door een Nederlands echtpaar dat zich het 
lot van zieke, gewonde en verweesde ezels aantrok. De ezels van Bonaire vinden hier in de eerste plaats 
beschutting en bescherming. Daarnaast krijgen ze voedsel, drinkwater en medische zorg. Via verhalen 
over de levens en lotgevallen van de ezels worden de lokale bevolking, de scholen en de toeristen 
bewust gemaakt van het bestaan van het vangcentrum en het werk dat er wordt gedaan. De gift van het 
IFAW draagt bij aan de bouw van een nieuw voederstation en een nieuwe stal.  
 

 Stichting IFAW gaf ook financiële steun aan FK-BPKEL, een door Rudi Putra geleide 
natuurbeschermingsorganisatie. Deze organisatie stelt zich ten doel om het Nationaal Park Leuser in 
Indonesië te beschermen en te behouden als een volwaardig functionerend ecosysteem, waar de 
bedreigde dierenwereld van Sumatra en de mensen die direct van dit ecologisch systeem afhankelijk 
zijn, veilig zijn. Doel van het project Eyes on Leuser is het geven van steun aan FK-BPKEL, zodat er 
met meer mankracht en intensiever gepatrouilleerd kan worden in gebieden waarvan bekend is dat 
tijgerpopulaties daar nog steeds kunnen gedijen.  

 

Over 2013 kunnen op het gebied van noodhulp aan dieren de volgende wapenfeiten worden vermeld: 

 

 IFAW’s Wildlife Rescue Centre in India vierde haar 10-jarig bestaan, een periode waarin 1.600 dieren 
werden gered. Momenteel worden hier in totaal 24 dieren voorbereid op een terugkeer in de natuur, 
waaronder olifanten, neushoorns, mensapen, grote katten, en een ooievaar. Twee van de vijf neushoorns 
die door dit centrum werden gered en een rehabilitatieprogramma volgden, werden in Manas National 
Park uitgezet waar ze in de loop van het jaar kalveren kregen – een unicum in India. 

 Door overstromingen als gevolg van de moessonregens zijn in de Indiase deelstaat Assam in de loop van 
het boekjaar honderden dieren verdronken. Bijna 100 dieren werden in juni en juli, toen de eerste 
overstromingen zich aandienden, door dierenartsen van IFAW-WTI gered en weer in veilig gebied 
uitgezet. Tijdens de tweede serie overstromingen werden nog eens 26 dieren gered. Van deze dieren 
werden er 14 met succes weer in de natuur uitgezet. Een olifantskalf, een jonge neushoorn en twee 
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buffelkalveren moesten echter eerst een langdurig rehabilitatieprogramma in het Wildlife Rescue Centre 
doorlopen. 

 Op Ngamba Island, een toevluchtsoord voor chimpansees in Oeganda, verblijven momenteel 48 
weesdieren op een oppervlakte van ongeveer 40 hectare. Het toevluchtsoord op dit eiland biedt 
weeschimpansees een veilige plek binnen een natuurlijk regenwoud. Het IFAW betaalt voor de voeding 
en verzorging van de chimpansees en voor het onderhoud van de voorzieningen.  

 Drie grizzlymannetjes met de namen Blair, Terry en Tika, werden in British Columbia, Canada weer 
teruggezet in de natuur. Daar was een rehabilitatietraject van ongeveer zeven maanden aan voorafgegaan. 
Om hun bewegingen te kunnen volgen kregen ze alle drie een halsband met zender om. 

 Toen Midden-Europa geteisterd werd door de zwaarste overstromingen uit de geschiedenis, mobiliseerde 
het IFAW lokale en internationale teams, die bij reddingsacties en voedseldistributie aan huisdieren en 
vee in Duitsland werden ingezet.  

 Toen op 20 mei een dodelijke tornado toesloeg in Moore, Oklahoma, bracht het IFAW zo snel mogelijk 
een reddingsteam op de been om de door de ramp getroffen huisdieren en wilde dieren te ontzetten. In 
asiels werden ontheemde huisdieren opgevangen en verzorgd totdat ze weer met hun baasjes konden 
worden herenigd. Het IFAW verleende ook assistentie aan de Wildcare Foundation, bijna 30 kilometer ten 
zuiden van het spoor dat de tornado had getrokken. Hier waren nog eens 60 wilde dieren opgevangen, 
waaronder reekalfjes, jonge stinkdieren en rode lynxen. 

 Het IFAW had ook een aandeel in de uitzetting van Cinderella, een wilde amoertijger die in de winter van 
2012 haar moeder was verloren. Van deze soort zijn nog maar 350 exemplaren in leven. Het IFAW 
betaalde het voedsel, de behuizing, de kosten van toezicht op de rehabilitatie en het volgen van het dier in 
de natuur. 

 Tijdens een economische crisis op Cyprus stuurde het IFAW een noodhulpteam en verstrekten we de 
financiële middelen voor de distributie van 332 zakken voedsel aan zes asiels. Dat betekende de redding 
van zo’n 1.500 honden en katten. 

 Het IFAW assisteerde bij het transport van 34 grote katten vanuit een verwaarloosd complex in 
Mountainburg, Arkansas, naar het in dezelfde staat gelegen Turpentine Creek Wildlife Refuge in Eureka 
Springs. Ook leverden we financiële noodhulp aan TCWR voor de bouw van nieuwe omheinde 
faciliteiten voor deze grote katten. 

 Toen Bopha, een supertyfoon van categorie 5, verwoestend over de Filippijnen trok, schoot het IFAW 
samen met de Filippijnse Dierenbescherming huisdieren en vee te hulp in de zwaarst getroffen gebieden. 
Het IFAW distribueerde 6,5 ton hondenvoer en 2 ton varkensvoer, wat toereikend was om 2.175 honden 
en 725 varkens twee weken lang van voedsel te voorzien. 

 Na de orkaan Sandy kwam het IFAW in actie in New Jersey, New York, West Virginia, Pennsylvania, en 
Washington DC. We leverden deskundigen en droegen bij in de kosten van voedseldistributie, herstel van 
beschadigde opvangfaciliteiten, verzorging van de toevloed aan gestrande dieren en de vervanging van 
verloren gegane medische benodigdheden. Het IFAW hielp te midden van al die verwoesting ruim 2.800 
dieren. 
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ANIMAL ACTION EDUCATIE 

 

In oktober ging de jaarlijkse IFAW Animal Action Week weer van start en en dit was tevens de 20ste 
verjaardag van het wereldwijde programma Animal Action Educatie. Ieder jaar nemen hier 5 miljoen 
mensen – jongeren met hun ouders en leerkrachten – aan deel. Bij de aftrap voor Animal Action Week was 
onder meer acteur en milieubeschermer Leonardo DiCaprio aanwezig. Het Animal Action Education 
programma werd in de volgende 18 landen/regio’s gevolgd: Australië, België, Bhutan/Nepal, Canada, 
China, Frankrijk, Duitsland, Kenia, India, Indonesië, Italië, Ierland, het Midden-Oosten/VAE, Nederland, 
Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met in totaal 5 miljoen 
deelnemers. 

 

Stichting IFAW 

 

 Stichting IFAW betrekt leerlingen van middelbare en lagere scholen bij maandelijkse lessen die op 
dierenwelzijn betrekking hebben. 37 scholen doen hier regelmatig aan mee. 
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BELANGRIJKE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 

 

Overzicht boekjaar 2013: 
Realisatie Budget Realisatie Budget

2012/2013 2012/2013 2011/2012 2013/2014

€ 000's € 000's € 000's € 000's

Totaal inkomsten 6.483               6.875                6.372                 6.628             

Besteed aan doelstelling 3.657               4.542                3.877                 4.953             

Besteed aan fondsenwerving 1.485               1.275                1.557                 1.147             

Besteed aan beheer 545                  495                   579                    452                

Totaal kosten 5.687               6.312                6.013                 6.552             

Totaal bestedingen aan doelstelling als 

percentage van totale inkomsten 56,4% 66,1% 60,8% 74,7%

Totaal besteed aan fondsenwerving als 

percentage van totale inkomsten 22,9% 18,5% 24,4% 17,3%

Totaal besteed aan fondsenwerving als 

percentage van de baten van eigen 

fondsenwerving 23,5% 18,6% 24,6% 17,6%

Totaal bestedingen aan doelstelling als 

percentage van totale kosten 64,3% 72,0% 64,5% 75,6%

Totaal besteed aan fondsenwerving als 

percentage van totale kosten 26,1% 20,2% 25,9% 17,5%

Beheerskosten als percentage van totale kosten 9,6% 7,8% 9,6% 6,9%

 
Ook in boekjaar 2013 nam het IFAW actief en via financiële steun deel aan projecten en campagnes die de 

verbetering van het welzijn van dieren en de instandhouding van hun leefgebieden ten doel hebben. Op het 

gebied van financieel beheer kan gemeld worden, dat de Organisatie zeer effectieve programmaverbeteringen 

wist te realiseren, terwijl het strakke begrotingsbeleid werd voortgezet.  

 

Het boekjaar werd met een batig saldo van €797.000,- afgesloten. Over boekjaar 2013 werd €6,5 miljoen aan 

inkomsten uit fondsenwerving verantwoord, ca. €400.000,- minder dan begroot (voornamelijk als gevolg 

van geringere ontvangsten in de vorm van legaten). Inkomsten uit giften werden voornamelijk 

gegenereerd via direct mailing (enerzijds bedoeld om te informeren en steun te verwerven, anderzijds om 

fondsen te werven).  

 

De uitgaven in 2013 bleven beperkt tot €5,7 miljoen (2012: €6 miljoen). 

Van de totale inkomsten werd ca. € 900.000,- minder besteed aan doelstellingen dan begroot. Dit kwam 

voornamelijk doordat Stichting IFAW minder aan de uitvoering van programma's van andere IFAW-

vestigingen hoefde bij te dragen en aan de afgenomen kosten van institutionele services die deze programma's 

direct ondersteunen. 

 

Terwijl de inkomsten uit fondsenwerving in 2013 ongeveer gelijk waren aan die in 2012, slaagden we erin de 

kosten van fondsenwerving in 2013 terug te brengen. Hierdoor daalde de verhouding kosten 

fondsenwerving/inkomsten eigen fondsenwering enigszins (23,5% in 2013). Dit was hoger dan begroot 

(18,6%) als gevolg van de mindere inkomsten uit fondsenwerving en nalatenschappen. Ook in 2013 waren 

onze inspanningen erop gericht donateurs te stimuleren ons regelmatig (maandelijks) te steunen, onder andere 

via telemarketing en televisieoproepen. Het is ons voornemen hier in 2014 mee door te gaan. Wij verwachten 

dat de investeringen in dit inkomenskanaal de komende jaren tot lagere kosten zullen leiden. 
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Verwachtingen voor boekjaar 2014: 

 
De Organisatie bleef ook in 2013 financieel gezond.  
Hoewel de toekomst van het economisch klimaat waarin we opereren enigermate onzeker blijft, wordt voor 
2014 een bescheiden groei in inkomsten verwacht. We verwachten een stijging in de giften van regelmatige 
gevers terwijl de uitgaven naar verwachting zullen dalen als gevolg van een afname van de direct mailing 
activiteiten.  

 

De voor 2014 begrote inkomsten uit giften van €6,5 miljoen zijn iets hoger dan de ontvangsten in 2013. 

Hierbij is uitgegaan van de verwachting, dat de inkomsten uit nalatenschappen weer op het niveau van 2013 

zullen liggen. Het grootste deel van de inkomsten zal naar verwachting via direct mailing (zowel informatief 

als fondsenwervend) worden gegenereerd (totaal €6 miljoen). Het restant (€525.000,-) wordt in de vorm van 

legaten en erfstellingen verwacht.  
 

De uitgaven over 2014 zijn begroot op €6,6 miljoen, waarvan €5 miljoen aan de uitvoering van programma's. 

Uitgaven in het kader van publieksvoorlichting en bewustmaking (hoofdzakelijk via direct mailing) zijn 

begroot op ca. €3 miljoen. Voor financiële bijdragen aan zusterorganisaties is een bedrag van €2 miljoen 

opgenomen.  

 

De kosten van fondsenwerving, begroot op €1,1 miljoen, zullen naar verwachting iets lager liggen dan in 

2013. Voor 2014 wordt verwacht dat de verhouding kosten fondsenwerving/inkomsten eigen fondsenwerving 

17,6% zal bedragen, dus onder het door de Organisatie gestelde maximum van 25%. 

 

Aangepast beleid inzake algemene reserves en investeringen: 

 
Tijdens de in oktober 2013 gehouden bestuursvergadering stemde het bestuur over het beleid inzake financiële 
reserves.  Gegeven de financiële en operationele onderlinge afhankelijkheid van de wereldwijd aan het IFAW 
gelieerde organisaties, voorziet het nieuwe beleid in de reservering van afzonderlijke fondsen ter 
ondersteuning van specifieke doelstellingen van het IFAW op mondiaal niveau. Dientengevolge kunnen 
tussen de individuele IFAW-organisaties verschillen ontstaan in de aard en omvang van de reserves. De 
volgende reservefondsen worden onderscheiden: 

1. Exploitatiereserve – deze is bedoeld als een interne financieringsbron in geval van onvoorziene 
omstandigheden.  

2. Kapitaalreserve: deze reserve wordt (voor zover nodig) aangehouden voor de aankoop van materiële 
activa.  

3. Strategische reserve – dit fonds wordt aangehouden als vrij beschikbare financieringsbron ter 
ondersteuning van de strategische lange termijn doelstellingen van de Organisatie.  

4. Schenkingen gereserveerd voor een specifiek doel – dit zijn reserves die door de Organisatie 
overeenkomstig door de donateurs bepaalde bestedingsdoelen dienen te worden aangewend. 

 
Het doel van deze structuur is tweeledig: enerzijds dienen deze reserves om de financiële risico’s te 
verminderen die inherent zijn aan de activiteiten van de Organisatie; anderzijds versterken zij de financiële 
basis om de programma’s doorgang te laten vinden en de reputatie van het IFAW te bevorderen. Het IFAW 
stelt zich ten doel om een algemene exploitatiereserve aan te houden ter hoogte van ca. 2 maanden 
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uitvoeringskosten en een algemene strategische reserve ter hoogte van ca. 1 à 2 maal de begrote jaarlijkse 
uitgaven. Tegelijk met de wijzigingen in het beleid inzake financiële reserves nam het bestuur ook een 
herziening van de beleidsverklaring inzake institutionele beleggingen aan met het oog op de doelstellingen 
van de verschillende reservefondsen. 
 

 

 

 

Den Haag, 13 februari 2014 

 

 

 

Margaret Kennedy 

Voorzitter Audit Committee 



 

  
Stichting IFAW, The Hague -20- 
  

  
  

 

2.  Jaarrekening 
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2.1 Balans per 30 juni 2013 

(Na resultaatbestemming) 

Toel. € € € €

Activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen 2.5.1 1.449.131          1.477.230          

Vlottende activa

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 2.5.2 558.616             693.894             

Vorderingen op gelieerde organisaties 2.5.5 1.699                 101.494             

560.315             795.388             

Liquide middelen 3.440.193          2.595.994          

5.449.639          4.868.612          

Passiva en eigen vermogen

Eigen vermogen   

Continuïteitsreserve 2.5.3 4.164.918          3.368.362          

Totaal eigen vermogen 4.164.918          3.368.362          

Langlopende schulden

Lening o/g 2.5.4 983.975             997.235             

Schulden en nog te betalen kosten

Verschuldigd aan gelieerde organisaties 2.5.5 103.146             189.696             

Crediteuren 87.976               167.919             

Nog te betalen kosten 2.5.6 93.049               128.825             

Kortlopend deel langlopende schulden 2.5.4 16.575               16.575               

1.284.721          1.500.250          

5.449.639          4.868.612          

De toelichting maakt integraal deel uit van de jaarrekening

2013 2012
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2.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2013 

Realisatie Budget Realisatie Budget

2012/2013 2012/2013 2011/2012 2013/2014

Toel. € € € € 

BATEN   

Baten uit eigen fondsenwerving 2.6.1 6.308.197        6.852.641         6.328.621          6.526.345      

Aandeel in acties van derden 2.6.2 20.328             -                    21.936               -                 

Inkomsten uit beleggingen 2.6.3 154.966           22.800              21.477               101.834         

Totaal baten 6.483.491     6.875.441       6.372.034        6.628.179    

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Dierenbeschermingsprogramma's in 

diverse landen 990.610           1.320.000         1.124.662          1.984.127      

Voorlichting en bewustmaking 2.666.369        3.221.952         2.752.717          2.969.147      

3.656.979     4.541.952       3.877.379        4.953.274    

Besteed aan fondsenwerving

Kosten eigen fondsen 1.485.217        1.274.829         1.556.713          1.146.548      

Besteed aan beheer

Beheerskosten 544.739           495.300            578.972             452.224         

Totaal lasten 2.6.4 5.686.935     6.312.080       6.013.064        6.552.046    

Saldo baten en lasten 796.556         563.361          358.970           76.133          

Toerekening saldo

Continuïteitsreserve 796.556           563.361            358.970             76.133           

Bestemmingsfonds -                  -                    -                     -                 

796.556         563.361          358.970           76.133          

De toelichting maakt integraal deel uit van de jaarrekening.  
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2.3 Kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2013 

Realisatie Realisatie

2012/2013 2011/2012

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Overschot (tekort) inkomsten t.o.v. uitgaven 796.556             358.970             

Aanpassingen voor de aansluiting van de netto winst met de netto kasstroom uit 

operationele activiteiten:

Afschrijvingen 34.737               34.845               

Mutaties in het werkkapitaal:

Investeringen materiële vaste activa (6.639)                -                     

Afname/(toename) vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen 135.277             64.038               

Toename/(afname) van de schuld aan gelieerde organisaties 13.245               (581.815)            

Toename/(afname) crediteuren, belastingen en premies sociale verzekeringen (79.943)              (208.622)            

Toename/(afname) nog te betalen kosten (35.775)              26.505               

Kosten langlopende schulden (13.260)              (9.945)                

Toename/(afname) liquide middelen 844.199             (316.024)            

Toename liquide middelen, netto 844.199             (316.024)            

Saldo liquide middelen, begin boekjaar 2.595.994          2.912.018          

Saldo liquide middelen, einde boekjaar 3.440.193          2.595.994          

De toelichting maakt integraal deel uit van de jaarrekening.  
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2.4 Toelichting algemeen 

2.4.1 Organisatie 
Stichting IFAW, hierna genoemd 'Organisatie' of 'Stichting IFAW', is een Nederlandse stichting gevestigd te 
Den Haag, opgericht op 7 april 1981. De Organisatie is aangesloten bij een internationaal opererende groep 
organisaties zonder winstoogmerk die samen het International Fund for Animal Welfare (IFAW) vormen. 
 

Het IFAW houdt zich bezig met de bescherming van dieren tegen wreedheden, uitsterven, commerciële 

uitbuiting, de instandhouding van hun leefgebieden en het redden van dieren in crisis- en noodsituaties. 

 

De Stichting voert programma's uit die wetenschappelijk of onderzoekend van aard zijn en zijn ontworpen 

om het publieke bewustzijn met betrekking tot dieren en hun behoeften te vergroten. Daarnaast financiert de 

Stichting specifieke eigen veldprogramma's en levert zij bijdragen aan andere organisaties op het gebied van 

natuurbehoud en dierenbescherming. 

 
 

2.4.2  Gelieerde organisaties 

 

De Organisatie is gelieerd aan de volgende non-profitorganisaties: 

 

 International Fund for Animal Welfare (Australië) Pty. Ltd. 
 International Fund for Animal Welfare Inc./Fonds international pour la protection des animaux Inc. 

(Canada) 

 International Fund for Animal Welfare Inc./Fonds international pour la protection des animaux 
(Frankrijk) 

 IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH (Duitsland) 

 International Fund for Animal Welfare NPC (Zuid-Afrika) 

 International Fund for Animal Welfare (Verenigd Koninkrijk) 

 International Fund for Animal Welfare IFAW in Action (Verenigd Koninkrijk) 

 IFAW Commerce Limited (Verenigd Koninkrijk) 

 International Fund for Animal Welfare Inc. (Verenigde Staten) 

 

De Organisatie en aan haar gelieerde organisaties zijn door hun Bestuur en Raad van Toezicht gemachtigd 

om als afzonderlijke, onafhankelijke eenheden te opereren. De activa van de Organisatie worden gescheiden 

gehouden van en niet vermengd met die van aan haar gelieerde organisaties. 

 

2.4.3 Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 

 

De jaarrekening is zoveel mogelijk samengesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving, de 'Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen'. Doel van deze 

richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de Organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel 

waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. 
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2.4.4 Grondslagen van de jaarrekening 

 

Algemeen 

 

Tenzij anders vermeld, zijn alle activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Vreemde valuta 

 

Alle activa in vreemde valuta, inclusief liquide middelen in buitenlandse rentedragende valutarekeningen, 

worden tot Euro's herleid tegen koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden 

omgerekend in Euro's tegen koersen die gelden op de data van deze transacties. Alle gerealiseerde en 

ongerealiseerde koerswinsten en -verliezen op vreemde valutatransacties zijn als Overige baten en lasten 

opgenomen in de staat van baten en lasten over het jaar. 

 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa, bestaande uit kantoorinventaris en gebouwen, zijn gewaardeerd op basis van de 

verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineair berekende jaarlijkse afschrijvingen die worden berekend op basis 

van de geschatte economische levensduur. De levensduur van deze activa varieert van 3 tot 40 jaar. 

Verkochte of volledig afgeschreven inventaris wordt van de rekeningen 'vaste activa' en 'cumulatieve 

afschrijving' afgeboekt. 

 

Financiële vaste activa 

 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, zijn gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs of lagere nettovermogenswaarde. 

 

Vorderingen 

 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met mogelijke 

oninbaarheid op grond van individuele beoordeling van de openstaande posten.  

 

Liquide middelen 

 

Liquide middelen bestaan mede uit korte termijn deposito's met oorspronkelijke vervaldata van minder dan 

drie maanden ten tijde van aankoop. 

 

Financiële derivaten 

 

Financiële derivaten worden in eerste instantie verantwoord tegen marktwaarde en worden vervolgens 

geherwaardeerd tegen marktwaarde per balansdatum. Met betrekking tot toekomstige waardering van 

eerstehands waardepapier wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen per balansdatum. 
  



 

  

Stichting IFAW, Den Haag  - 26 - 

  

  

  

 

Eigen vermogen 

 
Continuïteitsreserve 

De Organisatie heeft als beleid dat de hoogte van de aan te houden reserves gelijk is aan 6-12 maanden 

uitvoeringskosten (zie pag. 5 van het Directieverslag). Gelet op de onvoorspelbaarheid van inkomsten 

uit donaties is deze ruime marge door de Organisatie aangehouden om in tijden van financiële krapte 

aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De Organisatie heeft besloten om alle voorheen als 

Vrij besteedbaar vermogen gepresenteerde bedragen onder de rubriek Continuïteitsreserve op te 

nemen. 
Bestemmingsfondsen bestaan uit: 

 Tijdelijk vastgelegd vermogen: Dit betreft van donateurs ontvangen bedragen die voor een specifiek 
doel of voor een bepaalde termijn worden aangehouden. Dergelijke bedragen worden ten gunste van 
het bestemmingsfonds gebracht als de overeengekomen termijn is afgelopen of het bestedingsdoel 
is bereikt. Vrijgevallen bestanddelen van het tijdelijk vastgelegd vermogen worden elders onder de 
desbetreffende vermogenscategorieën verantwoord. Inkomsten ten gunste van het 
bestemmingsfonds die worden ontvangen in hetzelfde jaar als waarin de aanwending plaatsvindt, 
worden verantwoord als baten en als vrijgevallen bestanddelen van het eigen vermogen.  

 Vastgelegd vermogen: Dit betreft van donateurs ontvangen bedragen waarbij door de donateur is 
aangegeven dat het bedrag dient te worden aangehouden. De met deze bedragen gegenereerde 
opbrengsten worden ten gunste gebracht van het vrij besteedbaar vermogen of besteed aan een door 
de donateur gedefinieerd doel.  

 

Na balansdatum heeft de Organisatie het aangepast beleid inzake financiële reserves en investeringen 

goedgekeurd. Zie pagina 16 van het Directieverslag.  
 

Schulden en nog te betalen kosten 

 

Deze hebben een looptijd korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Belastingen 

 

De Organisatie is geregistreerd als een Nederlandse stichting en is als zodanig vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting. 

 

Gebruik van schattingen 

 

Teneinde de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en 

presentatie op te kunnen stellen, dient het management schattingen en veronderstellingen te maken, die de 

gerapporteerde bedragen van bezittingen, schulden en de toelichting van voorwaardelijke bezittingen en 

schulden per 30 juni 2013 en 2012 evenals de gerapporteerde baten en lasten over het boekjaar beïnvloeden. 

Werkelijke resultaten kunnen afwijken van de schattingen zoals opgenomen in de jaarrekening. 
 

Baten uit eigen fondsenwerving 

 

Giften en donaties die zijn ontvangen in het boekjaar worden, onder aftrek van eventuele verschuldigde 

belastingen, verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Inkomsten uit nalatenschappen worden als 

baten verantwoord in het jaar dat deze betrouwbaar kunnen worden geschat.  
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Bestedingen 

 

De kosten van programma’s en andere activiteiten zijn op functionele basis gerecapituleerd en in de staat 

van baten en lasten verantwoord. Dientengevolge zijn bepaalde gezamenlijke kosten toegerekend aan 

Besteed aan doelstellingen, Uitvoeringskosten eigen organisatie (fondsenwerving) en Beheerskosten op 

basis van de geschatte tijd die is besteed aan iedere activiteit door professionals en werknemers, met 

uitzondering van de kosten van mailings, die worden toegerekend op basis van de inhoud van de verzonden 

mailings of geplaatste advertenties. Tot de Beheerskosten behoren de kosten van toezicht, organisatiebeheer, 

algemene verslaglegging, budgettering, financiering en alle overige management- en beheerskosten die ten 

behoeve van charitatieve activiteiten worden gemaakt. 
 

Pensioenen 

 

De Organisatie heeft een pensioenregeling voor werknemers op basis van bijdragen (‘de Regeling’). Zodra 

een werknemer als deelnemer toetreedt tot de Regeling kan hij er rechten aan ontlenen. De Organisatie 

doteert aan de Regeling op basis van de salarissen en leeftijden van de verschillende werknemers. Het totaal 

van deze doteringen bedroeg in 2013 €45.637,-- en in 2012 €37.257,--. 

 

Transacties met verbonden partijen 

 

Stichting IFAW gaat regelmatig financiële verplichtingen aan met gelieerde organisaties. Al deze transacties 

vinden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening plaats en worden verantwoord tegen kostprijs die 

overeenkomt met de waarde van de geboden diensten. Voorbeelden van transacties met verbonden partijen 

zijn bijdragen aan gelieerde organisaties (in het kader van hun doelstellingen) en bijdragen aan de 

Amerikaanse zusterorganisatie (ter ondersteuning van bepaalde programma’s en 

fondsenwervingsactiviteiten en op het gebied van administratie, ICT en management). Deze diensten 

worden verricht tegen kostprijs, die volgens het bestuur van de stichting goed overeenkomt met de waarde 

van de geboden diensten. Deze kostprijs wordt vastgesteld naar rato van het aandeel van de Organisatie in 

de baten en lasten van IFAW wereldwijd, minus bijdragen aan en van gelieerde organisaties. 
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2.5 Toelichting op de balans per 30 juni 2013 

2.5.1 Bedrijfsmiddelen 

Grond

Gebouwen en 

inventaris

Kantoor-

inventaris en -

apparatuur

Computer 

apparatuur Totaal

€ € € € €

Saldo per 30 june 2012

Aanschaffingswaarde 379.500      1.309.887               44.898              -                 1.734.285      

Cumulatieve afschrijving -              (212.856)                 (44.199)             -                 (257.055)       

Nettoboekwaarde 379.500      1.097.031               699                   -                 1.477.230      

Mutaties in 2012/2013

Aankopen en verwervingen -              -                          -                    6.639              6.639             

Afschrijvingen -              (32.747)                   (699)                  (1.291)            (34.737)         

Netto mutaties -              (32.747)                   (699)                  5.348              (28.099)         

Saldo per 30 june 2013

Aanschaffingswaarde 379.500      1.309.887               44.898              6.639              1.740.924      

Cumulatieve afschrijving -              (245.603)                 (44.898)             (1.291)            (291.792)       

Nettoboekwaarde 379.500      1.064.284               (0)                      5.348              1.449.131      

Afschrijvingstermijnen in jaren: n/a 40 5 3

 
De bedrijfsmiddelen dienen ten behoeve van de bedrijfsvoering. 
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2.5.2 Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 

 

Vorderingen bestaan voornamelijk uit te ontvangen donaties en te ontvangen restituties van leveranciers. 

Vooruitbetaalde kosten betreffen aan leveranciers of dienstverleners betaalde bedragen in afwachting van de 

ontvangst van goederen of diensten. 

 

In de overige nog te ontvangen gelden is een cumulatieve niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) opgenomen 

gerelateerd aan termijndeviezen contracten in vreemde valuta. Zie opmerking 2.6.3. 

 
30-jun-13 30-jun-12

€   € 

Nog te ontvangen legaten 481.489             676.484             

Overige nog te ontvangen gelden 70.444               8.977                 

Vooruitbetaalde kosten 6.682                 8.433                 

558.615             693.894              
 
 

2.5.3 Continuïteitsreserve en bestedingsreserves 
 

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de cumulatieve netto inkomsten uit het lopend boekjaar en 
vorige boekjaren, en wordt aangehouden om te waarborgen dat de Organisatie ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen.  
 

€  

Stand per 30 juni 2012 3.368.362                   

Ten laste van saldo lopend boekjaar 796.556                      

Stand per 30 juni 2013 4.164.918                    
 
 

2.5.4 Overige schulden 
 
Deze post wordt gevormd door de hoofdsom van een hypothecaire lening voor de financiering van de 
aankoop van een gebouw op het adres Javastraat 56, Den Haag, ten behoeve van de bedrijfsuitoefening. In 
boekjaar 2006 leende de Organisatie €1.100.000 van ING Bank. De lening kwam onder de volgende 
voorwaarden tot stand: 
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Hoofdsom lening €1.100.000 
Aflossingstermijn 20 jaar. Aflossingen ter grootte van € 3.315,-- 

vinden aan het einde van elk kwartaal plaats 
gedurende de looptijd. Aan het einde van de 
looptijd zal een eindaflossing plaatsvinden van € 
843.800,--. 

Rentepercentage De rente over deze lening bedraagt 4,21% en is 
voor de eerste 10 jaar vast. Voor de volgende 10 
jaren zal op basis van de dan geldende tarieven 
een nieuwe rentevaste termijn worden 
overeengekomen. 

 
 

Per 30 juni 2013 was het aflossingsschema met betrekking tot bovengenoemde lening als volgt: 
€  

2014 16.575               

2015 13.260               

2016 13.260               

2017 13.260               

2018 13.260               

Daarna 930.935

Totaal 1.000.550

 
 
 
2.5.5 Verschuldigd aan/te ontvangen van gelieerde organisaties (netto) 
 

30-jun-13 30-jun-12

€   € 

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (Duitsland) 1.622                 64.050               

Fonds International Pour la Protection des Animaux (Frankrijk) 77                      34.014               

International Fund for Animal Welfare (Verenigd Koninkrijk) -                     1.168                 

International Fund for Animal Welfare Inc. (Canada) -                     335                    

International Fund for Animal Welfare (Australië) Pty Ltd -                     1.927                 

1.699                 101.494             

International Fund for Animal Welfare (Verenigd Koninkrijk) (32.609)              (70.531)              

International Fund for Animal Welfare, Inc (Verenigde Staten) * (70.404)              (100.556)            

International Fund for Animal Welfare NPC (Zuid-Afrika) (133)                   (18.609)              

(103.146)            (189.696)            

 
 

*  Deze post is hoofdzakelijk ontstaan door managementservices ten behoeve van de Organisatie. 
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2.5.6 Nog te betalen kosten 
 

30-jun-13 30-jun-12

€   € 

Accountants- en advieskosten 27.393               26.627               

Overige nog te betalen kosten 60.632               93.927               

Vooruitontvangen bedragen 5.024                 8.271                 

93.049               128.825              
 
2.5.7 Rechten en verplichtingen welke niet in de balans zijn opgenomen 

 
IFAW heeft het vruchtgebruik van de voorwaardelijke activa/erfenis van A.H.F. Herks. Het beleid van IFAW 
is om inkomsten niet te erkennen totdat deze vast staan en kwantificeerbaar zijn. Op basis van dit 
uitgangspunt is dit vruchtgebruik nog niet erkend. 

 

 

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2013 

2.6.1 Baten uit eigen fondsenwerving 
 

Realisatie Budget Realisatie

2012/2013 2012/2013 2011/2012

€   €   € 

Educatieve mailingacties 5.712.050          5.953.568          5.653.242          

Nalatenschappen 486.810             800.000             486.747             

Loterijen -                     -                     131                    

Overige inkomsten eigen fondsenwerving 109.337             99.073               188.501             

6.308.197          6.852.641          6.328.621           
 

De inkomsten uit educatieve mailings en nalatenschappen bleven in 2013 achter bij de begroting. De 

inkomsten uit nalatenschappen zijn van nature minder voorspelbaar. Ook al nemen we hier bescheiden 

bedragen voor op in de begroting, we slagen er niet altijd in die begrote inkomsten te realiseren. 

 
 

2.6.2 Aandeel in acties van derden  

 
Realisatie Budget Realisatie

2012/2013 2012/2013 2011/2012

€   €   € 

Participatie in de Sponsorloterij 20.328               -                     21.936               
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2.6.3 Overige baten en lasten 
 

Realisatie Budget Realisatie

2012/2013 2012/2013 2011/2012

€   €   € 

Inkomsten uit beleggingen

Netto-interestbaten 40.556               -                     24.655               

Huuropbrengsten 22.800               22.800               24.700               

Ongerealiseerde koersverschillen op valutacontracten 91.610               -                     (27.878)              

154.966             22.800               21.477               

 
 

  De Organisatie dekt zich voor bepaalde verwachte kasstromen tegen risicoprijs in, door gebruik te maken 
van valutatermijncontracten. Niet gerealiseerde winst/(verlies) wordt vastgesteld op basis van marktwaarde 
per balansdatum. Op 30 juni 2013 had de organisatie €2.980.000 aan uitstaande contracten met een 
termijndekking van kasstromen voor de daaropvolgende twaalf maanden. Gebaseerd op de wisselkoersen 
aan het eind van het jaar, bedroeg de potentiële winst voor de organisatie, door het aangaan van deze 
contracten, €63.732.
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2.6.4.1 Bestedingen 
 
De bestedingen in het boekjaar 2012/2013 kunnen als volgt worden samengevat: 

Dierenbe-

schermings-

programma's 

in 

verschillende 

landen

Voorlichting 

en bewustma-

king

Eigen fondsen-

werving

Beheers-

kosten

Realisatie 

2012/2013

Budget 

2012/2013

€   €   €   €   €   €  

Directe programmakosten:

Projecten in eigen beheer -                     61.788               61.788               48.968                  

Externe giften (2.000)                (2.000)                8.000                    

Bijdragen en donaties aan gelieerde 

organisaties voor programma’s en 

donaties 992.610             992.610             1.320.000             

Uitvoeringskosten eigen organisatie:

Kosten educatieve mailings -                     1.018.874          1.077.164          39.814               2.135.852          2.149.428             

Managementservices -                     881.562             214.430             323.135             1.419.127          1.576.774             

Salarissen en sociale lasten -                     494.917             144.570             64.777               704.264             750.265                

Huisvestingskosten -                     93.635               31.072               18.195               142.902             339.261                

Reis- en verblijfkosten -                     7.224                 2.500                 3.099                 12.823               19.618                  

Overige kosten -                     108.369             15.481               95.719               219.569             99.767                  

Totaal 990.610             2.666.369          1.485.217          544.739             5.686.935          6.312.081             

Kostenratio's

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van inkomsten uit eigen fondsenwerving 23,5% 18,6%

Totaal bestedingen aan doelstelling als percentage van totale inkomsten 56,4% 66,1%

Totaal bestedingen aan doelstelling als percentage van totale kosten 64,3% 72,0%

Beheerskosten als percentage van totale kosten 9,6% 7,8%

 Bijdrage aan doelstelling 

 
 
 
De bestedingen in het boekjaar 2012/2013 kunnen als volgt worden samengevat:  
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Dierenbe-

schermings-

programma's 

in 

verschillende 

landen

Voorlichting 

en bewustma-

king

Eigen fondsen-

werving

Beheers-

kosten

Realisatie 

2011/2012

Budget 

2011/2012

€   €   €   €   €   €  

Directe programmakosten:

Projecten in eigen beheer -                     201.064             201.064             211.381             

Externe giften 15.000               15.000               8.130                 

Bijdragen en donaties aan gelieerde 

organisaties voor programma’s en 

donaties 1.109.662          1.109.662          1.829.268          

Uitvoeringskosten eigen organisatie:

Kosten educatieve mailings -                     1.127.122          1.245.481          45.844               2.418.447          2.404.851          

Managementservices -                     855.224             181.914             311.371             1.348.509          1.689.553          

Salarissen en sociale lasten -                     419.590             92.061               92.287               603.938             588.725             

Huisvestingskosten -                     96.238               25.130               28.746               150.114             236.552             

Reis- en verblijfkosten -                     5.768                 930                    987                    7.685                 6.897                 

Overige kosten -                     47.711               11.197               99.737               158.645             151.695             

Totaal 1.124.662          2.752.717          1.556.713          578.972             6.013.064          7.127.052          

Kostenratio's

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van inkomsten uit eigen fondsenwerving 24,6% 19,3%

Totaal bestedingen aan doelstelling als percentage van totale inkomsten 60,8% 77,7%

Totaal bestedingen aan doelstelling als percentage van totale kosten 64,5% 74,4%

Beheerskosten als percentage van totale kosten 9,6% 7,2%

 Bijdrage aan doelstelling 
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Directe programmakosten bestaan uit kosten die geheel toe te rekenen zijn aan programmaondersteuning. 

 ‘Projecten in eigen beheer’ omvat directe beheerskosten ten behoeve van programma’s. Deze kosten 

bestaan uit accountants- en advieskosten alsmede reis- en verblijfskosten die direct aan de belangrijkste 

programmagebieden van de Organisatie kunnen worden toegerekend. In directe programmakosten zijn 

voorts begrepen:  

 ‘Bijdragen en donaties aan gelieerde organisaties voor programma’s en donaties’, gevormd door 

onvoorwaardelijke bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van andere IFAW-organisaties, die 

overeenkomen met die van de Stichting IFAW. 

 

Uitvoeringskosten eigen organisatie omvat alle kosten die zijn gemaakt ter bevordering van de 

Doelstellingen van de Stichting, alsmede kosten in het kader van Eigen fondsenwerving en Beheerskosten. 

 ‘Kosten educatieve mailings’ bestaan uit accountants- en advieskosten, kosten drukwerk, vormgeving 

en porti, alsmede kosten van verwerking van respons op de mailings en andere kosten die met de 

productie en distributie van educatieve en op fondsenwerving gerichte mailings samenhangen.  

 ’Managementservices’ wordt gevormd door bijdragen aan de Amerikaanse zusterorganisatie ter 

ondersteuning van bepaalde programma’s en fondsenwervingsactiviteiten en op het gebied van 

administratie, IT en management.  

 ‘Salarissen en sociale lasten’ bestaat uit vergoedingen en betalingen die aan of namens werknemers en 

externe dienstverleners zijn gedaan.  
 ‘Huisvestingskosten’ bestaat uit kosten van telecommunicatie, openbare voorzieningen, 

kantoorapparatuur en de kosten van onderhoud van de kantoren van de Organisatie. 

 ‘Reis- en verblijfkosten’ omvat de kosten van vliegreizen, hotelaccommodatie en maaltijden ten 

behoeve van de gewone bedrijfsactiviteiten. 

 Onder ‘Overige kosten’ vallen diverse gewone bedrijfskosten, met inbegrip van rentelasten.  

 

Salarissen en sociale lasten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 
Realisatie Budget Realisatie

2012/2013 2012/2013 2011/2012

€   €   € 

Salarissen werknemers 460.479             463.241             365.386             

Loonbelasting en voorzieningen werknemers, incl. 

pensioenen 170.493             167.798             133.682             

Accountants- en advieskosten 73.292               173.034             366.265             

704.264             804.073             865.333             

 
 

Het bestuur van de Organisatie ontving geen bezoldiging in de boekjaren eindigend op 30 juni 2013 en 

2012. De bruto vergoeding van de Directeur bedroeg in het afgesloten boekjaar €74.298,- (2012: €66.971,-). 
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2.6.5 Bijdragen en donaties aan gelieerde organisaties voor programma's en donaties 
 

Realisatie Budget  Realisatie

2012/2013 2012/2013 2011/2012

€   €   € 

International Fund for Animal Welfare, Inc 

(Verenigde Staten) 105.906             141.130             319.233             

International Fund for Animal Welfare Inc/ Fonds 

international pour la protection des animaux inc 

(Canada) 885.484             1.178.870          769.018             

International Fund for Animal Welfare NPC (Zuid 

Afrika) 220                    21.412               

Fonds International pour la Protection des Animaux 

(Frankrijk) 1.000                 -                     

992.610             1.320.000          1.109.662          

 
 

2.6.6 Bestedingen toegerekend aan activiteiten 
 

Projecten in 

eigen beheer

Bijdragen en 

donaties aan 

gelieerde 

organisaties voor 

programma's in 

diverse landen

Uitvoerings-

kosten eigen 

organisatie

Totale 

realisatie 

2012/2013

Budget 

2012/2013

Totale 

realisatie 

2011/2012

€   €   €   €   €   € 

Olifanten 18.414          220                          519.362            537.996        1.560.732     1.422.252     

Walvissen -                10                            164.575            164.585        183.365        167.095        

Wildlife 

criminaliteit & 

bewustmaking 

van de consument

41.420          838.402                   1.029.447         1.909.269     1.148.112     1.046.243     

Huisdieren -                95.876                     444.135            540.011        504.527        459.761        

Noodhulp -                20                            289.517            289.537        287.239        261.753        

Animal Action 

Educatie 1.954            58.082                     155.547            215.583        

Zeehonden -                -                           -                    -                291.964        266.059        

Regionale 

prioriteiten -                -                           -                    -                278.972        254.219        

61.788          992.610                   2.602.583         3.656.981     4.254.911     3.877.382     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.7 Werknemers 

 

Het gemiddeld aantal werknemers (inclusief part-timers) werkzaam bij de Stichting IFAW bedroeg 11 in 

2013 en 10 in 2012. Onderverdeeld naar functie: 
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2012/2013 2011/2012

Bijdrage aan doelstelling 9                        8                        

Eigen fondsenwerving 1                        1                        

Beheerskosten 1                        1                        

11                      10                      

 
 
 
 

Den Haag, 13 februari 2014 

 

 

 
Margaret Kennedy 
Voorzitter Audit Committee 
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3. Overige gegevens 

 


