Beleidsplan Wings for Animals
Stichting Wings for Animals is opgericht door 5 stewardessen in november
2015.
Vanaf het eerste jaar mogen wij rekenen op de steun van (TV) dierenarts
Piet Hellemans, die ons als ambassadeur met veel liefde helpt.
“Als vliegend personeel komen wij in veel landen waar we dierenleed van
dichtbij zien. Omdat je samen sterker bent en meer kennis hebt, hebben
wij onze krachten gebundeld.”
De Stichting heeft als doelstelling het wereldwijd ondersteunen van kleine
tot middelgrote projecten die zich inzetten voor het welzijn van dieren.
Daarnaast geeft de stichting informatie om bewustwording te creëren,
waardoor dierenleed voorkomen kan worden.
Hoe bereiken wij dit?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

financiële donaties aan (buitenlandse) projecten
het wereldwijd vervoeren van (medische) hulpgoederen
het helpen op locatie (shelters, vuilnisbelten)
sterilisatieprogramma’s en adoptie op afstand
voorlichting en educatie
samenwerken met andere stichting zoals Animals Today,
Hondenbrokkenmakers en Wings of Support

Welke projecten heeft Wings for Animals tot nu toe gesteund?
Naast vele eenmalige projecten heeft Wings for Animals door de jaren
heen een aantal projecten opgebouwd waar zij regelmatig steun
aan geeft. Dit zijn onder andere:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kitten Rescue Curacao
Mana Rescue in Iran (omgeving Teheran)
Carf Curacao
Stichting Henk Abrahamse in Paramaribo
Cats of Curacao
TNR Malaysia
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Het bestuur van Stichting Wings for Animals bestaat uit:
Voorzitter:
Annelies Moolenaar (cabine intercontinentale vluchten)
Penningmeester/Secretariaat:
Jacobien Vegter (cabine Europese vluchten)
Bestuurslid:
Karine de Potter (cockpit intercontinentale vluchten)
NB: Zij worden niet betaald voor hun tijd en inzet. Alle onkosten worden uit
eigen zak betaald.
Hoe kun je helpen?
Stichting Wings for Animals is een non-profit organisatie en dus afhankelijk
van donaties.
Het feit dat wij altijd op een positieve en transparante manier laten zien
wat we doen, maakt dat onze Facebookpagina heel veel mensen
bereikt, waardoor het ook voor het bedrijfsleven interessant kan zijn ons te
steunen. Uiteraard staat daar gepaste exposure tegenover.
Belastingdienst / ANBI
Onze stichting heeft het ANBI keurmerk: ANBI staat voor ‘algemeen nut
beogende instelling’ oftewel een door de Belastingdienst gecontroleerd
en erkend goed doel. Om die erkenning te krijgen moet aan een aantal
eisen worden voldaan. Die eisen zijn: geen winstoogmerk, voor 90% het
algemeen belang dienen en een onafhankelijk bestuur hebben. Er moet
ook een redelijke verhouding zijn tussen de kosten voor het verwerven van
schenkingen en het beheer van de gelden.
Kort gezegd: u weet dat een stichting betrouwbaar is als het een ANBI
stichting is.
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