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1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 

Stichting IFAW 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. Doelstelling: 

 

Het IFAW redt en beschermt wereldwijd dieren. 
 

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 een 

communicatiemedewerker, een campaigner en administratief personeel. Het International Fund 

for Animal Welfare, Inc. (Verenigde Staten) verzorgt, zoals voor al onze zusterorganisaties, 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 bestond per 30 juni 2014 uit elf personen. 

De volgende bestuursleden waren in de loop van het verslagjaar in functie: 

• Elliott C. Carr (benoemd per 30 juni 2004) 

• Alexandra Denman (benoemd per 30 juni 2005) 

• Margaret A. Kennedy (benoemd per 16 september 1999) 

• David A. Metzler (benoemd per 30 juni 2005) 

• Debobrata Mukherjee (benoemd per 11 maart 2013) 

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

• Marie-Louise Palandjian (benoemd per 30 juni 2004) 

• Kathleen Savesky Buckley (benoemd per 30 juni 2005) 

• Victoria L. Stack (benoemd per 30 juni 2004) 

• James E. Brumm (benoemd per 24 oktober 2013) 

• Brian W. Hutchinson (benoemd per 12 juni 2014) 
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• Manilal P. Chandaria (benoemd per 30 juni 2002, afgetreden 12 juni 2014) 

• Christopher J. Matthews (benoemd per 30 juni 2002, afgetreden 3 juni 2014) 

 

Ieder 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 heren Chandaria en Matthews, die in juni 2014 het bestuur verlieten. In 

boekjaar 2014 ontvingen bestuursleden geen bezoldiging (boekjaar 2013: geen). 

 

De benoemingscommissie van het huidige bestuur doet aanbeveling voor nieuwe leden en 

beoordeelt kandidaatleden. Nieuwe kandidaten 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 de missie- en waardenverklaring van het IFAW, 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 2014 werd afgesloten heeft Stichting IFAW bij haar 

bestuursleden geen activiteiten geconstateerd waarbij sprake was van belangenverstrengeling.  

 

Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor bestuur en toezicht op de Stichting IFAW, fiduciair 

management, het onderhouden van netwerken, en fondsenwerving. Bestuursleden zijn de 

ambassadeurs van de Stichting. Tevens zien zij erop toe dat de Stichting op effectieve wijze haar 

missie ten uitvoer brengt door te waarborgen dat alle initiatieven, besluiten tot financiële 

ondersteuning van projecten en programma’s, 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 directe televisiecampagnes en door 

telemarketingactiviteiten. 
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Het merendeel 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 Stichting IFAW te steunen. Vaste maandelijkse giften van trouwe 

donateurs dragen ook bij tot de algehele fondsgelden. 

 

Continuïteitsreserve 
 

Het doel van de continuïteitsreserve is tweeledig: enerzijds dienen deze reserves om de financiële 

risico’s te verminderen die inherent zijn aan de activiteiten van het IFAW; 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 uitvoeringskosten en een algemene strategische reserve ter hoogte van 

ca. 1 à 2 maal de begrote jaarlijkse uitgaven. In boekjaar 2014 heeft het IFAW een strategische 

reserve aangelegd (zie toelichting, punt 2.5.7).  

 

Financiële verantwoording 
 

De jaarrekening van Stichting IFAW wordt gecontroleerd door BDO Audit and 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 kernactiviteiten onderscheiden: 

• Walvissen 

• Handel in wilde dieren (met inbegrip van campagnes tegen de commerciële 

zeehondenjacht in Canada en de jacht met honden in het Verenigd Koninkrijk) 

• Olifanten  

• Huisdieren (honden en katten) 

• Noodhulp (hiertoe behoren zowel reddingsacties als de opvang/rehabilitatie van in het 

wild levende dieren) 

• Animal Action Educatie 

 

Via een combinatie van directe uitgaven en bijdragen aan programma’s in eigen land én in het 

kader van internationale campagnes van het IFAW, heeft Stichting IFAW in het verslagjaar een 

aanzienlijke bijdrage geleverd aan de realisering van de belangrijkste strategische doelen van de 

organisatie. 

 

WALVISSEN 
 

Ons walvisprogramma is in zes werkgebieden onderverdeeld: 

 

• 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. 

• 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. 

• Bescherming van leefgebieden - het IFAW maakt zich sterk voor het instellen van 
zeereservaten voor met uitsterven bedreigde walvissen die in die wateren foerageren, 

paren, hun jongen ter wereld brengen, of die wateren als migratieroute gebruiken. 
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• Voorkomen dat walvissen onbedoeld gewond raken - het IFAW zet zich in om 
walvissen beter te beschermen tegen gevaren als geluidsoverlast, verdrinking in visnetten 

en botsingen met schepen.  

• Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek - het IFAW voert populatietellingen 
uit en werkt voortdurend aan de ontwikkeling van steeds nauwkeuriger meetmethoden en 

technologieën die worden ingezet om walvissoorten voor uitsterven te behoeden. 

• Redding van en onderzoek naar zeezoogdieren (MMMR) - we zijn in staat om 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 

• Het ministerie van Economische Zaken nodigde het IFAW en diverse andere NGO’s uit 

voor vier workshops waarin een protocol werd opgesteld voor het redden van 

aangespoelde walvissen. Uiteindelijk zal in het protocol een heldere afbakening van 

verantwoordelijkheden worden vastgelegd tussen de overheid, wetenschappers en 

dierenwelzijnsorganisaties. Het protocol bevat ook richtlijnen voor het waarborgen van 

de veiligheid van de reddingsteams en voor onderzoek naar de oorzaken van elke 

stranding. 

 

Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2014 in het kader van ons 
walvissenprogramma: 

 

• Op initiatief van juridisch deskundigen die door het IFAW waren aangezocht, had 

Australië Japan voor het Internationaal Gerechtshof gedaagd vanwege de jacht op 

walvissen in de Zuidelijke IJszee. Het Hof oordeelde, dat deze jacht in strijd was met het 

internationaal recht. 

• De International Maritime Organization (IMO) nam richtlijnen aan om geluidsoverlast 

onder water als gevolg van de commerciële scheepvaart te beperken. De commissie voor 

de bescherming van het mariene milieu van de IMO houdt zich al sinds 2008 met dit 

vraagstuk bezig. In dat jaar werd reductie van geluidsoverlast onder water voor het eerst 

op de agenda gezet op voorstel van de VS.  
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HANDEL IN WILDE DIEREN 
 

Wildlifecriminaliteit is een wereldomvattende industrie die veel diersoorten in hun voortbestaan 

bedreigt en 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 wildlifeproducten 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 ertoe te bewegen geen wildlifeproducten te kopen  

• Nauwe samenwerking met INTERPOL in de strijd tegen wildlifecriminaliteit 

 

Dit werkterrein omvat tevens de campagnes tegen de commerciële zeehondenjacht in Canada en 

de jacht met honden in het Verenigd Koninkrijk. 

 
Stichting IFAW 

• Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma zegde €1 miljoen per jaar toe 

voor de strijd tegen de handel in wilde dieren. Zij deed deze toezegging kort nadat drie 

Keniaanse parkwachters op uitnodiging van het IFAW de Tweede Kamer hadden 

toegesproken over hun ervaringen, en de politiek en de Nederlandse media kennis hadden 

genomen van het rapport ‘Natuurcriminaliteit’. 

• Stichting IFAW sloot zich aan bij een coalitie van bijna 50, met onze visie op 

dierenwelzijn verwante, milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in Nederland. Deze 

coalitie adviseert de overheid met voorstellen voor de nieuwe Wet op de 

natuurbescherming, die niet alleen het kader moet gaan vormen voor een herkenbaar 

netwerk van beschermde gebieden en regio’s, maar ook de uitgangspunten moet 

formuleren voor de ‘algehele zorgplicht’ als basisbescherming voor alle wilde dieren en 

planten. Het IFAW voert de lobby aan voor de bescherming van wilde diersoorten die 

door de internationale commerciële handel worden bedreigd. 
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Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2014 in het kader van onze campagne 
tegen wildlifecriminaliteit: 

• Vertegenwoordigers van het IFAW woonden in Denver, Colorado een historische 

gebeurtenis bij: op last van de Amerikaanse overheid werd zes ton in beslag genomen 

ivoor vernietigd. De ceremonie trok wereldwijd aandacht en werd bijgewoond door 

IFAW-ambassadeurs Joely Fisher, Kristin Bauer en Kristin Davies, de beschermvrouwe 

van de David Sheldrick Wildlife Trust. 

• Het ministerie van Natuurbescherming van het Koninkrijk Bhutan gaf in samenwerking 

met IFAW-WTI een maand lang training aan rangers die in het heetst van de strijd 

opereren om wildlifecriminaliteit te voorkomen. In totaal werden 430 medewerkers van 

uitrusting voorzien en 340 personen getraind voor actie in 7 beschermde gebieden. 

• Met optimale ondersteuning van het IFAW heeft INTERPOL 

handhavingsfunctionarissen in Cambodja, Thailand, Indonesië, Maleisië, Vietnam, Laos 

en China getraind in het ontdekken van gesmokkelde lichaamsdelen van tijgers en andere 

bedreigde diersoorten en het afschrikken van smokkelaars. 

• Het Europees Parlement nam een resolutie inzake wildlifecriminaliteit aan, waarvoor het 

IFAW al lange tijd geleden een aanbeveling had ingediend. In deze aanbeveling werd 

gepleit voor de invoering van een complete set maatregelen, die tot effectieve controle op 

de handel in bedreigde diersoorten binnen de EU moeten leiden. Er werd onder meer 

gepleit voor nationale actieplannen, strengere straffen, het beschikbaar stellen van meer 

middelen, en training van handhavings- en opsporingsambtenaren en vertegenwoordigers 

van de rechterlijke macht. 

• In opdracht van het IFAW deed Economists at Large onderzoek naar de economische 

aspecten van de handel in neushoornhoorn. De conclusie luidde, dat legalisering van de 

handel in deze hoorns niet noodzakelijk tot een afname van stropersactiviteiten zal leiden.  

• Toen op uitnodiging van het IFAW 13 vertegenwoordigers uit Arabische landen 

bijeenkwamen voor een training ter preventie van de illegale handel in haaien en andere 

zeedieren, zetten negen van hen hun handtekening onder een algemene overeenkomst 

voor de bescherming van haaien wereldwijd. Dit ‘Memorandum van overeenstemming 

inzake de instandhouding van trekkende haaien’ (MoU Sharks) is intussen door maar 

liefst 36 partijen ondertekend. 

• De beroepsinstantie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bekrachtigde het Europees 

verbod op zeehondenproducten, ondanks een wanhoopspoging van Canada en 

Noorwegen om het besluit van de WTO aan te vechten. De uitspraak onderstreepte nog 

maar eens, dat het welzijn van dieren een legitieme beweegreden voor de WTO is om de 

handel te reguleren. Nu blijkt immers, dat de EU terecht de import en verkoop van 

producten die afkomstig zijn van de wrede commerciële jacht op zeehonden heeft 

verboden. 
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• Dankbaar gebruikmakend van het succes van de campagne “Mom, I have teeth”, bedacht 

en produceerde IFAW China nog meer aansprekende, aan de Chinese cultuur aangepaste 

advertenties om consumenten ertoe te bewegen de handel in wilde dieren af te wijzen. 

 
OLIFANTEN 
 

Het IFAW zet 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 verzorgen trainingen aan parkopzichters en voorzien hun 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 
 

• Stichting Lucie Burgers in Arnhem, een stichting ter bevordering van gedragsonderzoek 

van dieren, schonk het IFAW €9.000 voor de aanschaf van drie GPS-halsbandzenders om 

wetenschappers in Amboseli meer inzicht te verschaffen in de leef- en gedragspatronen 

van olifanten en in de routes waarlangs zij zich verplaatsen. 

 

Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2014 in het kader van ons 
olifantenprogramma: 

 

• Het IFAW sloot een leaseovereenkomst met de Massaï-gemeenschap Olgulului-

Ololarashi Group Ranch (OOGR) in Amboseli National Park om 65 km2 grond te 

reserveren voor de ‘Kitenden Corridor’. Met deze overeenkomst worden de 

gemeenschapswaarden van de Massaï in het gebied gerespecteerd, nieuwe bronnen van 

inkomsten gegenereerd en cruciaal leefgebied veiliggesteld voor olifanten die Amboseli in 

en uit trekken. 

• De gemeenschap van Chikologo liep massaal uit om het succes van een belangrijke 

alternatieve bron van inkomsten in het kader van het Liwonde National Park 

natuurbeschermingsproject te vieren. Het IFAW opende in het kader van samenwerking 

met het Ministerie van nationale parken en natuurbeheer in Malawi (DNPW) een 

viskwekerij, waardoor gemeenschappen gelegen in een natuurgebied dat ze moeten delen 

met de dieren, hun welvaart op een hoger peil kunnen brengen. 
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• Het IFAW was een van de belangrijkste partners in een driejarenproject ter waarde van 80 

miljoen dollar in het kader van het Clinton Global Initiative (CGI), waarbij NGO’s, 

nationale overheden en bezorgde burgers de handen ineenslaan om een eind te maken 

aan de afslachting van olifanten in Afrika. Het geld wordt aangewend om de regeringen 

van landen te ondersteunen die hun slagkracht tegen stropers in de 50 voor olifanten 

meest kwetsbare gebieden willen vergroten, waaronder het aanstellen en ondersteunen 

van 3100 extra parkwachters. 

• In samenwerking met Game Rangers International (GRI) en de David Shepherd Wildlife 

Foundation (DSWF) ondersteunt het IFAW het Olifantenweeshuisproject (EOP) in 

Zambia dat zich over weesolifanten ontfermt en ze na rehabilitatie weer uitzet in de vrije 

natuur. Met onze steun werd hier een drie meter hoog hekwerk tegen roofdieren rondom 

een buitenweide van drie hectare gebouwd, zodat deze weesdieren de hele nacht vrij 

kunnen rondlopen, contact met elkaar kunnen onderhouden en voedsel kunnen zoeken.  

 
HUISDIEREN 
 
Om te waarborgen dat de dieren in een gemeenschap op korte en lange termijn goed verzorgd 

worden, moeten de leden van die gemeenschap zich daar samen sterk voor maken. Om zoveel 

mogelijk dieren en gemeenschappen te kunnen helpen, reikt het IFAW via het Humane 

Community Development Initiative een aantal instrumenten voor groepsgebruik aan waarmee 

meer inzicht kan worden verkregen in de problemen van een gemeenschap en in de altijd unieke 

populatie honden en katten. We bieden mensen uit de gemeenschap workshops aan waarin ze 

samen over hun zorgen kunnen praten en inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken. Ook 

helpen we ze beheerplannen op te stellen waarin de specifieke behoeften van honden, katten en 

mensen in de gemeenschap aan de orde komen. 

Het IFAW benadert de mensen die het betreft met respect en probeert in goed overleg vast te 

stellen waar men behoefte aan heeft en welk doel men voor ogen heeft. Ook brengen we de 

barrières in kaart die een veilige, diervriendelijke en duurzaam beheer van honden en katten in de 

weg staan. Aan de hand van een holistische combinatie van gezamenlijke inzet, praktische 

zorgverlening, goede voorlichting over een verantwoorde omgang met dieren en diervriendelijke 

methoden om huisdierenpopulaties in de hand te houden, helpen wij mee aan een betere wereld 

voor honden en katten. 

 

Stichting IFAW 

• Stichting IFAW is in Nederland gestart met een project om slachtoffers van huiselijk 

geweld te helpen door hun huisdieren op te vangen als de slachtoffers besluiten hun 

situatie te ontvluchten. Dit project is het eerste in zijn soort in Nederland. Het dier dat in 

zo’n situatie in de knel dreigt te komen, wordt in een pleeggezin opgevangen totdat het 

slachtoffer weer in staat is om voor zichzelf en zijn/haar huisdieren te zorgen. 
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Andere wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2014 in het kader van ons 
huisdierenprogramma: 

• Het IFAW ging in het Chileense Puerto Natales, waar zwerfhonden als een ernstig 

probleem worden gezien, met een van de eerste Humane Community Development 

(HCD) projecten van start. Tijdens een tweedaagse workshop brachten lokale 

belanghebbenden de problemen in kaart waar de mensen en dieren in hun gemeenschap 

mee te kampen hebben. Ook werd gekeken naar de relatie tussen de gezondheid en het 

welzijn van mensen enerzijds en dieren anderzijds, en naar het effect van reeds genomen 

maatregelen. Doel van dit alles was het leggen van een fundament voor een door de 

gemeenschap gedragen meerjarenplan voor een diervriendelijk beheer van de 

zwerfhondenpopulatie. 

• Via ons ‘Humane Communities Security, Health and Animal Welfare Commitment’ in het 

kader van het Clinton Global Initiative hebben wij ons verbonden aan het ontwikkelen 

van plannen waarmee gemeenschappen worden geholpen en honden worden gered. 

Projecten in het kader van het CGI worden gekenmerkt door een innovatieve aanpak en 

nieuwe samenwerkingsvormen. Bij dit project werkt het IFAW samen met de United 

Nations Development Programme en met de zeven andere programma’s die in 

gemeenschappen in Bosnië en Chili worden uitgevoerd. 

• Het IFAW stuurde donateurs over de hele wereld een lapje stof toe met het verzoek er 

een boodschap op te schrijven voor een hond die het IFAW had gered. Dit dier was in 

opdracht van een schooldirecteur in Zuid-Afrika levend begraven, omdat hij ‘last had’ van 

de hond. De vierkante lapjes stof werden aaneengenaaid tot lappendekens en overhandigd 

aan de dierenkliniek Mdzananda van het IFAW in Khayelitsha. 

• Op uitnodiging van het organiserend comité van het One Health Symposium – mogelijk 

gemaakt door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en de Mondiale 

vereniging van huisartsen voor kleine huisdieren - mocht het IFAW tijdens het 

openingspanel de dierenwelzijnsbelangen in One Health vertegenwoordigen. In het 

publiek bevonden zich de hoofden van de veterinaire diensten van de verschillende 

landen, vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 

Wereldvoedselorganisatie (FAO) en de EU, en in rabiësbestrijding gespecialiseerde 

wetenschappers. In haar boodschap benadrukte het IFAW vooral het belang van 

verantwoorde zorg, dierenwelzijn en betrokkenheid van heel de gemeenschap. Het IFAW 

leverde een belangrijke bijdrage aan de slotverklaring van het congres, waarin vooral 

aandacht werd gevraagd voor maatregelen ter bestrijding van rabiës die het welzijn en de 

gezondheid van zowel dieren als mensen beogen. 

• Ter gelegenheid van de 20ste Wereldsterilisatiedag lanceerde de IFAW-dierenkliniek 

Mdzananda samen met andere dierenwelzijnsorganisaties in Kaapstad voor de tweede 

maal een massasterilisatiecampagne voor honden en katten. 



 

  

Stichting IFAW, Den Haag  - 13 - 

  

  

  

 

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 

opgezet 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 mens en dier. Ook maken we ons sterk voor de bescherming van in het wild 

levende dieren en de instandhouding van de biodiversiteit. 

Naast de noodhulp aan dieren in crisissituaties die zich over de hele wereld voordoen, voert het 

IFAW ook de volgende regionale projecten uit, waarbij een verscheidenheid aan bedreigde 

diersoorten – groot en klein – wordt gered, gerehabiliteerd of veilige opvang wordt geboden: 

• Opvangcentra voor wilde dieren in India 

• Opvangcentrum voor beren, Tver-district, Rusland 

• Opvangcentrum voor grizzlyberen, Brits-Columbia, Canada 

• Opvangcentrum voor roofvogels, Beijing, China 

• Centrum voor redding van en onderzoek naar zeezoogdieren, Cape Cod, VS 

• Opvang van pinguïns, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika 

• Redding van primaten in Afrika en Azië 

• Bescherming voor grote katachtigen in gevangenschap in de VS 

 

Enkele wapenfeiten en activiteiten in boekjaar 2014 in het kader van ons 
Noodhulpprogramma: 
 

• Een reddingsteam van IFAW-WTI bood noodhulp aan dieren die door de supercycloon 

Phailin in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh waren getroffen. Op last van de regering 

werden bijna 900.000 inwoners van kustplaatsen geëvacueerd. Ons team ontfermde zich 

over duizenden huisdieren en redde ook nog honderden Indische gapers (een 

ooievaarsoort). 

• Op initiatief van het IFAW werd dit jaar een wetenschappelijk artikel gepubliceerd met 

analyses van bloedwaarden en fysische parameters in relatie tot de gezondheidstoestand 

van gestrande dolfijnen. De onderzoeksgegevens waren voor een belangrijk deel 

afkomstig van dolfijnen die in ongekend grote aantallen in 2012 aan de kust van 

Massachusetts aanspoelden: 216 dolfijnen in slechts 83 dagen tijd.  

• Toen de tyfoon Haiyan op de Filippijnen een spoor van verwoesting had achtergelaten, 

mobiliseerde het IFAW een team en zette het samen met de Philippine Animal Welfare 

Society (PAWS) een reddingsoperatie op touw voor dieren op de eilanden Leyte en 
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Samar. De reddingswerkers dienden vaccins, injecteerbare vitaminen en antibiotica toe 

aan bijna 1000 honden, katten en runderen. 

• Vier ontheemde kraagbeertjes werden in de beschermde natuur van Mehao Wildlife 

Sanctuary in India uitgezet, nadat ze maandenlang in het Centrum voor rehabilitatie en 

bescherming van beren, behorend bij het Pakke Tijgerreservaat, waren verzorgd. 

• Na een voorbereiding van 18 maanden wist een team van het IFAW in Ivoorkust vier 

bosolifanten vanuit Daloa naar Azagny National Park over te plaatsen. Dit was nodig, omdat 

het herhaaldelijk tot ongewenste confrontaties kwam tussen deze olifanten en de 

bewoners van het gebied.  

• In samenwerking met de Natuurbeheerautoriteiten van Assam organiseerde het IFAW-

WTI de overplaatsing van neushoorns, drie vrouwtjes en een mannetje, uit verschillende 

gebieden in de noordoost-Indiase deelstaat Assam, naar het IFAW Wildlife Rescue Center 

in Kaziranga, waar ze worden verzorgd en voorbereid op een terugkeer naar de natuur. 

• Vijf Amoertijgers, drie mannetje en twee vrouwtjes, werden met succes in het wild uitgezet 

na een gezamenlijke operatie van het IFAW, Special Inspection Tiger, het A.N. Severtsov 

instituut voor ecologie en evolutie, de Russische Academie van Wetenschappen, en de Wildlife 

Conservation Society (WCS). Nooit eerder werden in één keer zoveel Amoertijgers (ook 

bekend als Siberische tijgers) in Rusland uitgezet. 

• Samen met onze partners heeft ons noodhulpteam in Bosnië/Herzegovina, met name in 

en rond Sanski Most, in de nasleep van de verwoestende overstromingen de nood onder 

dieren in kaart gebracht en voedsel, water en medische zorg verstrekt. In dit gebied was 

het IFAW al eerder actief in het kader van het programma Companion Animals’ Humane 

Communities. 

 
ANIMAL ACTION EDUCATIE 
 

Al meer dan 20 jaar is het IFAW verantwoordelijk voor de organisatie van Animal Action 

Educatie (AAE), ons karakteristieke programma waarmee jonge mensen worden toegerust met de 

kennis en middelen die nodig zijn om een positieve en actieve bijdrage te leveren aan de 

bescherming van dieren en het milieu. AAE biedt een brede verscheidenheid aan thematische 

lespakketten met docentenhandleidingen, lesmateriaal, werkbladen, video’s en interactief 

materiaal dat aansluit bij de kernprogramma’s van de deelnemende scholen in meer dan 20 landen 

en in acht talen, waaronder braille. Het IFAW weet zich bij de uitvoering van haar programma 

voor jongereneducatie gesteund door de Europese Commissie, UNESCO en de Conventie 

inzake biodiversiteit, en onderwijsautoriteiten in diverse landen, zoals het ministerie van 

Onderwijs van de Verenigde Arabische Emiraten en het Los Angeles Unified School District, het 

op een na grootste schooldistrict voor openbaar onderwijs in de VS. 
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Stichting IFAW 
 

• Op vier basisscholen in Utrecht en één in Rijssen stelde het IFAW een lesprogramma 

over olifanten ter beschikking. De kinderen lieten zich sponsoren en haalden geld op 

voor het olifantenweeshuisproject van het IFAW in Zambia. 

 

Andere wapenfeiten in boekjaar 2014 in het kader van ons Animal Action Educatie 
programma: 

 

• Het IFAW lanceerde de nieuwste editie van het AAE-programma ‘Honden, katten 
en wij’. Via 15 regionale projecten bereikt AAE momenteel docenten en studenten in 
meer dan 20 landen met een uitgebreide bibliotheek aan onderwijsmiddelen in 12 talen en 

regionale dialecten waarin dierenwelzijn en natuurbescherming centrale thema’s zijn. 

• De Europese Commissie heeft officieel haar goedkeuring uitgesproken en het 
gebruik van haar logo toegestaan voor het materiaal van het programma ‘Honden, 
Katten en wij’ in alle landen van de EU. De Commissie bood ook aan het AAE-
programma via EC-missies over de hele wereld te verspreiden en steun en aandacht voor 

alle AAE-programma’s in de prioriteitsgebieden te genereren. 

• In de Verenigde Arabische Emiraten tekende het ministerie van Onderwijs een 
herziene versie van een Memorandum van overeenstemming waarin goedkeuring 
wordt gegeven aan het gebruik van AAE door docenten op basisscholen en in het 
voortgezet onderwijs in het gehele land. 

• Samen met onderwijspartner H.E.L.P. in Malawi ontwikkelt en produceert het AAE-team 

in dit land een op de lokale situatie toegesneden lespakket rond de thema’s dierenwelzijn 

en natuurbescherming, waarbij ook de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid een 

van de onderwijsdoelen is. 
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SAMENVATTING FINANCIËLE RESULTATEN 
 

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot
Bedragen * € 1.000 2013/2014 2013/2014 2012/2013 2014/2015

Totaal inkomsten 6,427           6,628           6,483           6,069             

Besteed aan doelstellingen 4,622            4,953           3,657            4,525              

Besteed aan fondsenwerving 972              1,147           1,485            864                

Besteed aan beheer en administratie 545              452              545               413                

Totaal uitgaven 6,139           6,552           5,687           5,802             

Kengetallen
Besteed aan doelstellingen/totaal inkomsten 71.9% 74.7% 56.4% 74.6%

Besteed aan fondsenwerving/totaal inkomsten 15.1% 17.3% 22.9% 14.2%

Besteed aan fondsenwerving/inkomsten uit 
fondsenwerving 15.3% 17.6% 23.5% 14.7%

Besteed aan doelstellingen/totaal uitgaven 75.3% 75.6% 64.3% 78.0%

Besteed aan fondsenwerving/totaal uitgaven 15.8% 17.5% 26.1% 14.9%

Besteed aan kosten beheer en administratie/totaal 
uitgaven 8.9% 6.9% 9.6% 7.1%  
 

Ook in boekjaar 2014 nam Stichting IFAW actief  en via financiële ondersteuning 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 worden gemeld, dat Stichting IFAW haar programma doelen heeft 
verwezenlijkt binnen een financieel gezond klimaat.  
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven per programmagebied (zie toelichting, punt 

2.6.9) 

26%

4%

31%

22%

11%

6%

Bestedingen aan Kernactiviteiten IFAW

2013/2014 
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Wildlifecriminaliteit & bewustmaking
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Het boekjaar werd met een batig saldo van €288.000 afgesloten. Over boekjaar 2014 werd door 

Stichting IFAW €6,4 miljoen aan inkomsten gegenereerd, ca. €200.000  minder dan begroot. Dit 

was voornamelijk het gevolg van geringere inkomsten uit mailingacties (ca. €500.000) en werd 

deels gecompenseerd door een toename aan inkomsten uit nalatenschappen(ca. €300.000)  

(zie toelichting 2.6.1). Baten uit eigen fondsenwerving zijn voornamelijk afkomstig van donateurs 

die maandelijks een bedrag overmaken. 

 

De totale uitgaven bedroegen over 2014 €6,1 miljoen ten opzichte van €5,7 miljoen in 2013.  

 

Terwijl de inkomsten uit fondsenwerving in 2014 ongeveer gelijk waren aan die in 2013, werden 

de kosten eigen fondsenwerving in 2014 verder verlaagd. Hierdoor daalde de verhouding kosten 

fondsenwerving/inkomsten uit fondsenwerving aanzienlijk 15,3% in 2014 ten opzichte van 

17,6% begroot. 

 

Aangezien het werven van nieuwe donateurs gepaard gaat met hogere kosten werd in 2014 de 

focus, met betrekking tot fondsenwervende activiteiten, gelegd op donateurs die elke maand een 

gift overmaken. In 2014 was Stichting IFAW minder actief op het gebied van telemarketing en 

direct response televisie. 

 



 

  

Stichting IFAW, Den Haag  - 18 - 

  

  

  

 

Verwachtingen voor boekjaar 2015: 
 

Aangezien de economische vooruitzichten nog steeds onzeker zijn, heeft Stichting IFAW de 

begroting voor inkomsten en uitgaven in boekjaar 2015 ten opzichte van 2014 verlaagd.  

De meeste inkomsten uit fondsenwerving, afkomstig uit mailingacties, zullen naar verwachting op 

hetzelfde niveau blijven. In de begroting voor 2015 is een lager bruto bedrag aan nalatenschappen 

opgenomen naar aanleiding van het beeld dat eind 2014 is ontstaan waarbij in verhouding minder 

toezeggingen voor nalatenschappen zijn ontvangen. 

 

De uitgaven over 2015 zijn begroot op €5,8 miljoen, waarvan €4,5 miljoen zal worden besteed 

aan de doelstelling. Uitgaven in het kader van publieksvoorlichting/bewustmaking en educatie 

(hoofdzakelijk via mailingacties), zijn begroot op ca. €3 miljoen. Voor financiële bijdragen aan 

gelieerde organisaties is ten behoeve van internationale programma’s een bedrag van €1,5 miljoen 

opgenomen. 

 

De kosten eigen fondsenwerving, begroot op €0,9 miljoen, zullen naar verwachting nog verder 

dalen ten opzichte van 2014. Voor 2015 wordt verwacht dat de verhouding kosten 

fondsenwerving/inkomsten uit fondsenwerving 14,7% zal bedragen, dus onder het door 

Stichting IFAW gestelde maximum van 25%. 

 

 

 

Den Haag, 18 februari 2015 

 

 

 

 

Margaret Kennedy 

Voorzitter Audit Committee 
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2.1 Balans per 30 juni 2014 

(Na resultaatbestemming) 

Toel. € € € €
ACTIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen 2.5.1 1,419,835     1,449,131     

Financiële vaste activa 2.5.7

Vastrentende waarden 41,919          -               

Aandelen 221,220        -               

Overige beleggingen 59,744          -               

322,883        -               

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 2.5.2 1,054,088     558,616        

Te ontvangen van gelieerde organisaties 2.5.5 9,478            1,699            

1,063,566     560,315        

Liquide middelen 2.5.7 2,946,014     3,440,193     

5,752,298     5,449,639     

PASSIVA

Reserves   

Continuïteitsreserve 2.5.3 4,452,748     4,164,918     

Totaal reserves 4,452,748     4,164,918     

Langlopende schulden
Hypothecaire lening 2.5.4 970,715        983,975        

Kortlopende schulden
Verschuldigd aan gelieerde organisaties 2.5.5 143,541        103,146        

Crediteuren 81,568          87,976          

Te betalen kosten 2.5.6 87,151          93,049          

Overige schulden 2.5.4 16,575          16,575          

1,299,550     1,284,721     

5,752,298     5,449,639     

2014 2013
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2.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot
2013/2014 2013/2014 2012/2013 2014/2015

Toel. € € € € 

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving 2.6.1 6,345,465     6,526,345     6,308,197     5,892,237       

Baten uit acties van derden 2.6.2 20,716          -               20,328          -                 

Rentebaten en baten uit beleggingen 2.6.3 (25,552)         -               132,166        94,091            

Overige baten 2.6.4 86,201          101,834        22,800          82,827            

Totaal baten 6,426,830    6,628,179    6,483,491     6,069,155       

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 2.6.9

Dierenwelzijnsprojecten in diverse landen 2.6.5 2,084,785     1,984,127     990,610        1,515,152       

Voorlichting en educatie 2.6.6 2,537,178     2,969,147     2,666,369     3,010,033       

4,621,963     4,953,274    3,656,979     4,525,185       

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 2.6.7 971,829        1,146,548     1,485,217     863,868          

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 2.6.8 545,208        452,224        544,739        413,285          

Totaal lasten 6,139,000     6,552,046    5,686,935     5,802,338      

Resultaat 287,830       76,133         796,556        266,817         

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve 287,830        76,133          796,556        266,817          

287,830       76,133         796,556        266,817         
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2.3 Kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 

2013/2014 2012/2013
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat boekjaar 287,830        796,556        

Correcties ter afstemming saldo baten en lasten met de netto kasstroom 
uit operationele activiteiten 
   Afschrijvingen 35,475          34,737          

Mutaties in bedrijfsactiva en -passiva
Investeringen in Materiële vaste activa (6,179)           (6,639)           

Investeringen in Financiële vaste activa/Vastrentende waarden (41,919)         -               

Investeringen in Financiële vaste activa/Aandelen (221,220)       -               

Investeringen in Financiële vaste activa/overige beleggingen (59,744)         -               

Toename Vorderingen en vooruitbetaalde kosten (495,472)       135,277        

Toename Kortlopende schulden/gelieerde organisaties 32,616          13,245          

Afname Kortlopende schulden/Crediteuren, belastingen en premies (6,407)           (79,943)         

Afname Kortlopende schulden/ Te betalen kosten (5,899)           (35,775)         

Afname Kortlopende schulden/Overige schulden (13,260)         (13,260)         

Netto kasstroom (494,179)      844,199        

Mutatie in liquide middelen (494,179)       844,199        

Saldo liquide middelen, aanvang boekjaar 3,440,193     2,595,994     

Saldo liquide middelen, einde boekjaar 2,946,014     3,440,193      
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2.4 Toelichting algemeen 

2.4.1 Organisatie 
 

Stichting IFAW, hierna genoemd 'Stichting' of 'Stichting IFAW', is een Nederlandse stichting 

gevestigd te Den Haag, opgericht op 7 april 1981. Stichting IFAW is aangesloten bij een 

internationaal opererende groep organisaties zonder winstoogmerk die samen het International 

Fund for Animal Welfare (IFAW) vormen. 

 

Het IFAW zet zich in voor 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 programma's en levert zij bijdragen aan andere 

organisaties op het gebied van natuurbehoud en dierenbescherming. 

 

2.4.2  Gelieerde organisaties 
 

De Stichting IFAW 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 Stichting en aan haar gelieerde organisaties zijn door hun Bestuur en Raad van Toezicht 

gemachtigd om als afzonderlijke, onafhankelijke eenheden te opereren. De activa van Stichting 

IFAW wordt gescheiden gehouden van en niet vermengd met die van aan haar gelieerde 

organisaties. 
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2.4.3 Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 
 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ die door 

de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in 

de kosten en besteding van gelden van de Stichting in relatie tot het doel waarvoor die fondsen 

zijn bijeengebracht. 

 

2.4.4 Grondslagen van waardering 
 

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 

vreemdevalutatransacties 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 
 

Obligaties, aandelen en overige beleggingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde  per 

balansdatum.   

Alle gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en -verliezen zijn opgenomen in de staat van 

baten en lasten over het jaar. 

 

Niet op de beurs genoteerde beleggingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 

marktwaarde. 
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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 kortetermijndeposito's met oorspronkelijke vervaldata van 

minder dan drie maanden ten tijde van aankoop. 

 

Financiële derivaten 
 

Financiële derivaten worden gewaardeerd tegen marktwaarde en worden jaarlijks per balansdatum 

eveneens op basis van actuele marktwaarde opnieuw gewaardeerd. Voor toekomstige waardering 

en resultaatbepaling van eerstehands financiële derivaten wordt verwezen naar de 

waarderingsgrondslagen per balansdatum. 

 

Reserves 
 

Continuïteitsreserve 

Het IFAW heeft als beleid dat de norm voor de gewenste omvang van de continuïteitsreserve 2 

maanden exploitatiekosten bedraagt (zie pag. 5 van het Directieverslag). Gelet op de 

onvoorspelbaarheid van inkomsten uit donaties is deze norm voorzichtigheidshalve door het 

IFAW aangehouden om in tijden van financiële krapte aan de verplichtingen te kunnen blijven 

voldoen. 

 

In boekjaar 2014 heeft het bestuur het beleid inzake financiële reserves goedgekeurd. De 

wereldwijd aan het IFAW gelieerde organisaties zijn financieel en operationeel afhankelijk van 

elkaar. Het nieuwe beleid inzake de reserves voorziet in afzonderlijke bestemmingsreserves ter 

ondersteuning van specifieke doelstellingen van het IFAW op mondiaal niveau.  Dientengevolge 

kan de aard en omvang van de reserves van de individuele IFAW-organisaties onderling 

verschillen. De volgende financiële reserves zijn vastgesteld: 

 

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

onvoorziene omstandigheden 

2. Kapitaalreserve: deze reserve wordt (voor zover nodig) aangehouden voor de financiering 

van materiële activa 

3. Strategische reserve – deze reserve wordt aangehouden als vrij beschikbare 

financieringsbron ter ondersteuning van de strategische langetermijndoelstellingen van 

het IFAW.  

4. Schenkingen gereserveerd voor een specifiek doel – dit zijn reserves die door het IFAW 

overeenkomstig door de donateurs bepaalde bestedingsdoelen dienen te worden aangewend. 
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Tegelijk met de wijzigingen in het beleid inzake financiële reserves nam het bestuur ook een 

herziening van het beleggingsstatuut aan met het oog op de doelstellingen van de verschillende 

reserves. 

 

Bestemmingsreserves bestaan uit: 

• Tijdelijk bestemde middelen: Dit betreft van donateurs ontvangen bedragen die voor een 

specifiek doel of voor een bepaalde termijn worden aangehouden. Dergelijke bedragen 

worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve als de overeengekomen termijn 

is afgelopen of het bestedingsdoel is bereikt. Vrijgevallen bestanddelen uit de tijdelijk 

bestemde middelen worden elders onder de desbetreffende vermogenscategorieën 

verantwoord. Inkomsten ten gunste van de bestemmingsreserve die worden ontvangen in 

hetzelfde jaar als waarin de aanwending plaatsvindt, worden verantwoord als baten en als 

vrijgevallen bestanddelen van het eigen vermogen. 

• Permanent bestemde middelen: 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. 

 

Schulden en nog te betalen kosten 
 

Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

Belastingen 
 

Stichting IFAW 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 2014 en 2013 evenals de 

gerapporteerde baten en lasten over het boekjaar beïnvloeden. Werkelijke resultaten kunnen 

afwijken van de schattingen zoals opgenomen in de jaarrekening. 
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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. 

 

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’, ‘Kosten eigen fondsenwerving’ en ‘Kosten beheer 

en administratie’ op basis van de geschatte tijd die is besteed aan iedere activiteit door 

professionals en werknemers. Kosten die gepaard gaan met mailingacties echter, worden 

toegerekend op basis van de inhoud van de verzonden mailings of geplaatste advertenties. Tot de 

‘Kosten beheer en administratie’ 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 
 

Stichting IFAW heeft een pensioenregeling voor werknemers op basis van een 

beschikbarepremieregeling (‘de Regeling’). Zodra een werknemer als deelnemer toetreedt tot de 

Regeling kan hij er rechten aan ontlenen. Stichting IFAW doteert aan de Regeling op basis van de 

salarissen en leeftijden van de verschillende werknemers. Het totaal van deze doteringen bedroeg 

in 2014 €62.670 en in 2013 €45.637. 

 

Transacties met verbonden partijen 
 
Stichting IFAW gaat regelmatig financiële verplichtingen aan met de aan haar gelieerde 

organisaties. Al deze transacties vinden plaats in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en 

worden verantwoord tegen kostprijs die overeenkomt met de marktwaarde 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 Stichting IFAW overeenkomt met de geldende 

marktwaarde van de geboden diensten. Kosten worden vastgesteld naar rato van het aandeel van 

Stichting IFAW in de baten en lasten van IFAW wereldwijd waarvan bijdragen aan en van 

gelieerde organisaties in mindering worden gebracht. 
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2.5 Toelichting op de balans per 30 juni 2014 

2.5.1 Bedrijfsmiddelen 
 

Grond
Gebouw en 

verbouwingen

Meubilair/kantoor-
inventaris en 

computer apparatuur Totaal
€ € € €

Boekwaarde per 30 juni 2013

Aanschafwaarde 379,500            1,309,887           53,054                          1,742,441         

Cumulatieve afschrijvingen -                   (245,603)            (47,707)                         (293,310)           

379,500           1,064,284          5,347                           1,449,131         

Mutaties in 2013/2014
Investeringen -                   -                     6,179                            6,179                

Afschrijvingen -                   (32,747)              (2,728)                           (35,475)             

-                   (32,747)              3,451                            (29,296)             

Boekwaarde per 30 juni 2014

Aanschafwaarde 379,500            1,309,887           59,233                          1,748,620         

Cumulatieve afschrijvingen -                   (278,350)            (50,435)                         (328,785)           

379,500           1,031,537          8,798                           1,419,835         

Afschrijvingstermijn/ 
levensduur (in jaren): n.v.t. 40 5 en 3

 
De bedrijfsmiddelen dienen ten behoeve van de bedrijfsvoering. 

 

2.5.2 Vorderingen en overlopende activa 
 

Vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen nalatenschappen. Vooruitbetaalde kosten 

betreffen aan leveranciers of dienstverleners betaalde bedragen in afwachting van de ontvangst 

van goederen of diensten. 

30 juni 2014 30 juni 2013
€   € 

Nog te ontvangen nalatenschappen 1,042,415     481,489        

Overige vorderingen 7,303            70,444          

Vooruitbetaalde kosten 4,370            6,682            

1,054,088     558,615         
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2.5.3 Continuïteitsreserve 
 

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de cumulatieve netto inkomsten uit het lopend 

boekjaar en vorige boekjaren, en wordt aangehouden om te waarborgen dat Stichting IFAW ook 

in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

€  

Stand per 30 juni 2013 4,164,918             

Resultaatbestemming 287,830                

Stand per 30 juni 2014 4,452,748            

 
2.5.4 Langlopende 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: 

 

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 2014 was het aflossingsschema met betrekking tot bovengenoemde lening als volgt: 

€  

2015 16,575          

2016 13,260          

2017 13,260          

2018 13,260          

2019 13,260          

Volgende jaren 917,675

Totaal 987,290
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2.5.5 Verschuldigd aan/te ontvangen van gelieerde organisaties (netto) 

30 juni 2014 30 juni 2013
€   € 

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH (Duitsland) 4,315            1,622            

Fonds international pour la protection des animaux inc. 

(Frankrijk) 2,410            77                 

International Fund for Animal Welfare (Verenigd Koninkrijk) 2,753            -               

9,478           1,699            

International Fund for Animal Welfare (Verenigd Koninkrijk) (87,710)         (32,609)         

International Fund for Animal Welfare Inc. (Verenigde Staten) * (55,706)         (70,404)         

International Fund for Animal Welfare NPC (Zuid-Afrika) (125)              (133)              

(143,541)       (103,146)        
 

 

2.5.6 Nog te betalen kosten 

30 juni 2014 30 juni 2013
€   € 

Accountants- en advieskosten 26,625          27,393          

Overige nog te betalen kosten 57,650          60,632          

Vooruit ontvangen bedragen 2,876            5,024            

87,151          93,049          
 
2.5.7 Financiële vaste activa/Liquide middelen 
 

Tijdens de in oktober 2013 gehouden bestuursvergadering werd het beleid inzake financiële 

reserves en beleggingen aangenomen. 

 

Naar aanleiding van dit nieuwe beleid werd door Stichting IFAW een strategische reserve voor de 

lange termijn vastgelegd. Voor dit doel wordt sinds mei 2014 door Quilter Cheviot een bedrag 

van €1,5 miljoen belegd en beheerd, in overeenstemming met het beleggingsstatuut. 

 

De doelstellingen van deze reserve zijn om Stichting IFAW en het IFAW als geheel meer 

financiële stabiliteit te verlenen en tevens om inkomsten uit beleggingen te genereren ter 

ondersteuning van lopende programma’s en exploitatie. De beleggingen worden zorgvuldig en 

deskundig bepaald, het beleggingsprofiel is dat van een ‘behoedzaam belegger’. 
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Overeenkomstig het beleggingsbeleid van het IFAW is het de vermogensbeheerder  verboden te 

beleggen in ondernemingen die zich met de volgende activiteiten bezighouden:  dierproeven, 

intensieve veehouderij, niet-duurzame houtproductie, de handel in dierenbont of de handel in 

diersoorten die met uitsterven worden bedreigd en/of wreed worden behandeld, en producenten 

van wapens die krachtens internationale verdragen zijn verboden. 

 

Het netto beleggingsrendement van het strategisch fonds wordt twee maal per jaar geëvalueerd in 

het licht van de beleggingsdoelstellingen. De bevindingen worden aan het Finance Committee 

gerapporteerd. 

Obligaties Aandelen
Overige 

beleggingen Totaal
€ € € €

Balans per 30 juni 2013 -                   -                   -                   -                   
Aankopen 41,746              224,811            58,760              325,317            

Ongerealiseerd koersresultaat 173                  (3,591)               984                  (2,434)               

Balans per 30 juni 2014 41,919              221,220            59,744             322,883            
 

30 juni 2014 30 juni 2013
€   € 

Obligaties 1% 41,919          -               
Aandelen 7% 221,220        -               
Overige beleggingen 2% 59,744          -               

322,883        -               

Beleggingsrekening 36% 1,175,159     -               
Overige liquide 54% 1,770,855     100% 3,440,193     

2,946,014     3,440,193     

100% 3,268,897     100% 3,440,193      
 

 
2.5.8 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Het IFAW heeft verscheidene niet uit de balans blijkende rechten inzake erfenissen en 

toegezegde schenkingen onder vruchtgebruik. De rechten zijn momenteel nog niet 

kwantificeerbaar en zullen worden verantwoord zodra de waarde hiervan kan worden vastgesteld. 
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar afgesloten  
 op 30 juni 2014 
 
2.6.1 Baten uit eigen fondsenwerving 

Werkelijk Begroot Werkelijk
2013/2014 2013/2014 2012/2013

€   €   € 

Giften mailingacties voorlichting en educatie 5,357,813     5,858,394     5,712,050     

Nalatenschappen 883,328        525,000        486,810        

Overige baten eigen fondsenwerving 104,324        142,951        109,337        

6,345,465     6,526,345     6,308,197      
 

De inkomsten uit educatieve mailings waren €501.000,- minder dan begroot; inkomsten uit 

nalatenschappen daarentegen waren €358.000,- hoger dan begroot. We nemen voor deze laatste 

post bescheiden bedragen op in de begroting, aangezien het niet altijd mogelijk blijkt de begrote 

inkomsten te realiseren. 

2.6.2 Baten uit acties van derden 

Werkelijk Begroot Werkelijk
2013/2014 2013/2014 2012/2013

€   €   € 

Deelname Sponsorloterij 20,716          -               20,328          
 

2.6.3 Rentebaten en baten uit beleggingen 

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot
2013/2014 2013/2014 2012/2013 2014/2015

€   €   €  € 

Rente bankrekeningen 31,286          -               40,556          -               

Ongerealiseerd koersresultaat vastrentende waarden 173               -               -               -               

Dividend aandelen 476               -               -               -               

Ongerealiseerd koersresultaat aandelen/overige beleggingen (2,607)           -               -               -               

(1,958)           -               -               -               

Koersresultaat omrekening vreemde valuta's 8,852            -               -               -               

Ongerealiseerd koersresultaat valutatermijncontracten (63,732)         -               91,610          94,091          

(54,880)         -               91,610          94,091          

(25,552)        -               132,166        94,091          
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Het IFAW hanteert een beleggingsbeleid in overeenstemming met het beleid inzake financiële 

reserves en beleggingsstatuut van het IFAW. Gestreefd wordt naar maximaal rendement van 

beleggingen, waarvan de keuze verenigbaar dient te zijn met de waarden en idealen die het IFAW 

voorstaat. Beleggingskeuzes komen tot stand op advies van gekwalificeerde adviseurs en met 

inachtneming van de voorschriften inzake ethisch beleggen van het IFAW, overeenkomstig de 

doelstellingen van het IFAW ten aanzien van natuurbeheer en dierenbescherming en de eigen 

Principeverklaring. 
 
Het IFAW maakt gebruik van valutatermijncontracten om toekomstige fluctuaties in kasstromen 

af te dekken. Niet-gerealiseerde (winsten)/verliezen worden per balansdatum op basis van reële 

waarde verantwoord. Per balansdatum 2014 had het IFAW geen lopende contracten ter 

afdekking van mogelijke fluctuaties in kasstromen gedurende de eerstvolgende twaalf maanden.  

 

2.6.4 Overige baten 

Werkelijk Begroot Werkelijk
2013/2014 2013/2014 2012/2013

€   €   € 

Huurinkomsten 15,350          22,800          22,800          

Vergoeding verleende diensten EU Financial Service Center 70,851          79,034          -               

86,201          101,834        22,800          
 

Verhuurinkomsten hebben betrekking op een deel van het gebouw op het adres Javastraat 56, 

waar Stichting IFAW is gevestigd. In de loop van het boekjaar namen de verhuurinkomsten af als 

gevolg van huurderswisselingen. 

Het EU Financial Service Center biedt aan vier Europese IFAW-kantoren (Frankrijk, België, 

Duitsland en Nederland) ondersteuning op het gebied van financiële verslaglegging en 

verslaggeving, elementair financieel beheer, kasbeheer, loonadministratie en accountantscontrole.  

 

Het Service Center is per 1 juli 2013 verhuisd van IFAW Duitsland naar Stichting IFAW in Den 

Haag. 
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2.6.5 t/m   2.6.8  Kostentoerekening 
 
Kostenverdeelstaat 2013/2014: 
Toelichting: 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8

Dierenwelzijns-
projecten in diverse 

landen
Voorlichting en 

educatie
Eigen 

fondsenwerving
Beheer en 

administratie
Werkelijk 
2013/2014

Begroot 
2013/2014

€   €   €   €   €   €  

Directe programmakosten
Projecten in eigen beheer -                             57,597                   -                  57,597          -                 

Bijdragen aan programma’s derden 7,936                          -                  7,936            3,968              

Bijdragen aan gelieerde organisaties voor internationale programma's 2,076,849                   -                  2,076,849     1,984,127        

Operationele kosten
Kosten mailingacties voorlichting en educatie -                             981,001                 592,989                54,082             1,628,072     1,964,454        

Dienstverlening Programma's, Communicatie, ICT  IFAW,Inc.(VS) -                             790,777                 186,713                246,055           1,223,545     1,451,154        

Personeelskosten -                             536,862                 153,591                122,687           813,140        709,010          

Huisvestingskosten -                             87,848                   24,918                  16,592             129,358        337,053          

Reis- en representatiekosten -                             8,365                     2,274                    4,206               14,845          28,395            

Financiële lasten en overige kosten -                             74,728                   11,344                  101,586           187,658        73,885            

Totaal bestedingen 2,084,785                  2,537,178              971,829                545,208          6,139,000     6,552,046       

Kengetallen
Kosten eigen fondsenwerving/inkomsten eigen fondsenwerving 15.3% 17.6%

Totaal Besteed aan doelstellingen/totale inkomsten 71.9% 74.7%

Totaal Besteed aan doelstellingen/totale uitgaven 75.3% 75.6%

Kosten beheer en administratie/totale uitgaven 8.9% 6.9%

 Besteed aan doelstellingen  
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Ter vergelijking: Kostenverdeelstaat 2012/2013: 
 
Toelichting: 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8

Dierenwelzijns-
projecten in diverse 

landen
Voorlichting en 

educatie
Eigen 

fondsenwerving
Beheer en 

administratie
Werkelijk 
2012/2013

Begroot 
2012/2013

€   €   €   €   €   €  

Directe programmakosten:
Projecten in eigen beheer -                               61,788                    61,788          48,968          

Bijdragen aan programma’s derden (2,000)                           (2,000)           8,000            

Bijdragen aan gelieerde organisaties voor internationale 
programma's 992,610                        992,610        1,320,000     

Operationele kosten
Kosten mailingacties voorlichting en educatie -                               1,018,874               1,077,164              39,814             2,135,852     2,149,428     

Dienstverlening Programma's, Communicatie, ICT 

IFAW,Inc.(VS) -                               881,562                  214,430                 323,135           1,419,127     1,576,774     

Personeelskosten -                               494,917                  144,570                 64,777             704,264        750,265        

Huisvestingskosten -                               93,635                    31,072                   18,195             142,902        339,261        

Reis- en representatiekosten -                               7,224                      2,500                    3,099               12,823          19,618          

Financiële lasten en overige kosten -                               108,369                  15,481                   95,719             219,569        99,767          
Totaal bestedingen 990,610                        2,666,369               1,485,217              544,739          5,686,935     6,312,081     

Kengetallen
Kosten eigen fondsenwerving/inkomsten eigen fondsenwerving 23.5% 18.6%

Totaal Besteed aan doelstellingen/totale inkomsten 56.4% 66.1%

Totaal Besteed aan doelstellingen/totale uitgaven 64.3% 72.0%

Kosten beheer en administratie/totale uitgaven 9.6% 7.8%

 Besteed aan doelstellingen 
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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 Stichting IFAW kunnen worden 

toegerekend. In directe programmakosten zijn voorts begrepen: 

• ‘Bijdragen en donaties aan gelieerde organisaties voor internationale 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. 

Werkelijk Begroot Werkelijk
2013/2014 2013/2014 2012/2013

€   €   € 

International Fund for Animal Welfare Inc. 
(Verenigde Staten) 577,106        551,341        105,906        

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

(Canada): 753,618        719,973        885,484        

International Fund for Animal Welfare NPC (Zuid-
Afrika) 731,125        698,483        220               

Fonds international pour la protection des animaux 
inc. (Frankrijk) -               -               1,000            
International Fund for Animal Welfare (Verenigd 

Koninkrijk) 15,000          14,330          

2,076,849     1,984,127     992,610         
 

Operationale kosten omvat alle kosten die zijn gemaakt ter bevordering van de Doelstellingen 
van de Stichting, alsmede kosten in het kader van Eigen fondsenwerving en kosten Beheer en 

administratie. 

 

• ‘Kosten mailingacties voorlichting en educatie’ 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. 

• ’Kosten voor dienstverlening IFAW,Inc. (VS)’ bestaan uit kosten ter ondersteuning van 

bepaalde programma’s en fondsenwervingsactiviteiten, communicatie, IT en 

management. 

• Uitvoeringskosten ten laste van het EU Financial Service Center, sinds 1 juli 2013 

gevestigd op het adres van Stichting IFAW in Den Haag, worden onder kosten Beheer en 

administratie verantwoord en bedroegen in boekjaar 2013/2014 €94.217. 
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• Personeelskosten’ bestaat uit vergoedingen en betalingen die aan of namens werknemers 

en externe dienstverleners zijn gedaan. 

Werkelijk Begroot Werkelijk
2013/2014 2013/2014 2012/2013

€   €   € 

Salarissen werknemers 565,970        489,508        460,479        

Sociale lasten, voorzieningen inclusief pensioenlasten 196,588        178,560        170,493        

Vergoedingen externe dienstverlening 50,582          40,942          73,292          

813,140        709,010        704,264         
 

Het bestuur van Stichting IFAW ontving geen bezoldiging in de boekjaren eindigend op 30 juni 

2014 en 2014. Het bruto salaris van de Directeur bedroeg in het afgesloten boekjaar €75.399 

(2013: €74.298).  

 

Het gemiddeld aantal werknemers (inclusief part-timers) werkzaam bij de Stichting IFAW in 2014 

was 14 (2013: 11) 

Op basis van het percentage part-time werknemers van 64% per 30 juni 2014 (2013: 45%)  

bedroeg het aantal FTE’s in boekjaar 2014 12,0 (2013: 9,8). 

 

Onderverdeeld naar functie en FTE’s: 

FTE FTE
2013/2014 2012/2013

Besteed aan doelstellingen 9.1                8.2                

Eigen fondsenwerving 0.9                1.0                

Beheer en administratie (1) 2.0                0.6                

12.0              9.8               
(1) 2013/2014: Inclusief 1,3 FTE EU Financial Service Center  
 

• ‘Huisvestingskosten’ bestaat uit kosten van telecommunicatie, openbare voorzieningen, 

kantoorapparatuur en de kosten van onderhoud van de kantoren van Stichting IFAW. 

• ‘Reis- en representatiekosten’ omvat de kosten van vliegreizen, hotelaccommodatie en 

maaltijden ten behoeve van de gewone bedrijfsactiviteiten. 

• Onder ‘Financiële lasten en overige kosten’ vallen diverse gewone bedrijfskosten, met 

inbegrip van rentelasten.
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2.6.9 Bestedingen toegerekend aan kernactiviteiten IFAW 
 

Projecten in 
eigen beheer

Bijdragen aan 
gelieerde 

organisaties 
internationale 
programma's 

Operationele 
kosten 

Totaal werkelijk 
2013/2014

Begroot 
2013/2014

Totaal werkelijk 
2012/2013

Totaal 
werkelijk 
2013/2014

€   €   €   €   €   € 

Olifanten 17,336                 646,566               541,342               1,205,244             665,070               537,996               26%

Walvissen -                      7,424                   186,024               193,448               203,460               164,585               4%
Wildlifecriminaliteit & 
bewustmaking 

consument 23,765                 705,053               717,362               1,446,180             2,360,238             1,909,269             31%
Huisdieren 13,387                 381,121               613,596               1,008,104             667,561               540,011               22%

Noodhulp -                      146,781               332,152               478,933               357,925               289,537               11%
Animal Action Educatie

3,109                   189,904               97,041                 290,054               266,504               215,583               6%

57,597                 2,076,849            2,487,517            4,621,963            4,520,758            3,656,981            100%

 
 

 

 

Den Haag, 18 februari 2015 

 

 

 

Margaret Kennedy 

Voorzitter Audit Committee
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3. Overige gegevens 



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: de directie van Stichting IFAW  

 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013-2014 van Stichting IFAW te Den Haag 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2014 en de staat van baten en 

lasten over de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 met de toelichting, waarin zijn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 

jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 

‘Fondsenwervende Instellingen’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 

van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 

risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 

die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 

het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de 

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de 

door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 

van de jaarrekening. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

  



2 
 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van Stichting IFAW per 30 juni 2014 en van het resultaat over de periode van 1 juli 2013 tot 

en met 30 juni 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 

‘Fondsenwervende Instellingen’.  

 

 

Den Haag, 9 maart 2015 

 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

 

 

w.g. 

J.J. Herst RA 

 


