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Bestuursverslag Stichting World Wide Animal Rescue (Wwar) 
 
De Stichting Wwar, statutair gevestigd in Arkel heeft tot doel : Het verlenen van hulp aan 
dieren in nood, waar ook ter wereld. De stichting heeft geen winstoogmerk en is door de 
belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI nummer2685553)  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit de heren H.N.M. Vos (voorzitter), A. van Meteren en    
J. van Bijnen. De leden van de RvT krijgen geen vergoedingen.  
 
De directie i.c. het bestuur wordt gevormd door de heren J.A. Krol en P.A.M. Helmer.  
 
Stichting DierenLot richt zich uitsluitend op het ondersteunen van projecten binnen 
Nederland. Naar aanleiding van de toenemende vraag bij de stichting DierenLot voor 
ondersteuning van buitenlandse projecten en initiatieven op het gebied van het welzijn van 
dieren is de Stichting Wwar opgericht.  Stichting Wwar heeft zijn eigen inkomsten en 
donateurs en eigen buitenlandse (dieren)doelen. 
 
Activiteiten 2020 
 
In 2020 is een groei van het aantal donateurs gerealiseerd door dierenvrienden te 
benaderen via direct mail en een advertentie in een publieksblad. 
 
Bestedingen 
 
In 2020 zijn twee projecten op Curaçao ondersteund. Het betrof een project van Animals 
Today in samenwerking met dierenarts P. Hellemans en een sterilisatieproject voor 
zwerfkatten.  In beide projecten zijn de out of pocketkosten voor operaties betaald. De 
operaties zelf zijn door vrijwilligers verricht, gebruikmakend van de faciliteiten die al op het 
eiland aanwezig zijn. ACTAsia for animals werd ook dit jaar ondersteund in hun inspanning 
voor promotie van bont-vrije mode in o.m. China met bedrag van € 5.000,-.  Comité Anti 
Stierenvechten heeft in 2020 weer bijdrage ontvangen van € 5.000,-. 
 
In 2020 is de Stichting Lenie ’t Hart gesteund om de vele buitenlandse projecten voor 
zeezoogdieren, maar ook projecten ten bate van andere dieren te ondersteunen. Lenie 
wordt gezien haar internationale reputatie regelmatig gevraagd om haar kennis en haar 
status om mee te helpen projecten van de grond te krijgen. Ze is er mede door onze 
(financiële) hulp in geslaagd om rondom de Kaspische zee alle landen en vissers op een lijn 
te krijgen om de zeehonden te beschermen. Deze bijzondere samenwerking loopt nu voor 
het tweede jaar in deze vorm en de deelnemende partijen zijn enthousiast. 
 
Organisatie 
Op dit moment wordt de noodzakelijke personele ondersteuning om niet ingeleend bij 
DierenLot. Indien de activiteiten van Wwar uitgebreid worden zal hiervoor een vergoeding 
moeten worden afgesproken. 
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Gezien de huidige resultaten en omvang van de organisatie ziet de directie af van enige 
beloning over 2020. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk middelen ingezet kunnen worden voor 
de ondersteuning van de organisaties voor dieren in nood. 

De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de (nabije) 
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Stichting WWAR heeft geen langlopende 
verplichtingen van materiele omvang. Conform de richtlijn financieel beheer goede doelen kan voor 
een continuïteitsreserve een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatiekosten 
worden gesteld. 
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Algemeen

Rapportage inzake de jaarrekening 2020 van 
Stichting World Wide Animal Rescue 

1. Algemeen

1.1      Gegevens Stichting

            De activiteiten van Stichting World Wide Animal Rescue bestaan voornamelijk op buitenlandse projecten 
en initiatieven op het gebied van het welzijn van dieren.

1.2      Raad van Toezicht

            Per balansdatum bestaat de Raad van Toezicht uit:

           - H.N.M. Vos
           - J. van Bijnen
           - A. van Meteren

Het bestuur en directie wordt gevormd door de heren P.A.M. Helmer en J.A. Krol
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Stichting World Wide Animal Rescue
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
 
     

ACTIVA

Financiële vaste activa  5.000 10.000

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa   2.135  2.262
Liquide Middelen   29.393  57.547

Activa  36.528  69.809

31 december 201931 december 2020
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
 
     

31 december 201931 december 2020

PASSIVA

Continuïteitsreserve 28.292  33.640  
Reserves   28.292  33.640

Schulden aan leveranciers 1.358 1.390
Overlopende passiva 6.878  34.779  
Kortlopende schulden   8.236  36.169

Passiva   36.528  69.809
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Staat van Baten en Lasten 2020
 
 

 

Baten
Donaties 103.634 86.356

Lasten
Bestedingen aan doelstellingen 86.665  62.396  
Overige lasten 18.505 2.388

  105.170 64.784

   -1.536  21.572

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 202 300
Rentelasten en soortgelijke kosten  -4.014  -2.139
Saldo van baten en lasten  -5.348  19.433

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve -5.348 19.733

    

2020 2019

Pagina 9



Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties-
zonder-winststreven (RJK C1).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen geamortiseerde kostprijs.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde 
en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De 
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van 
agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Continuïteitsreserve
Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar is bepaald als het verschil tussen de ontvangen bedragen
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Stichting WWAR heeft geen langlopende 
verplichtingen van materiele omvang. Conform de richtlijn financieel beheer goede doelen kan voor 
een continuïteitsreserve een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatiekosten 
worden gesteld.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen 
Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar is bepaald als het verschil tussen de ontvangen bedragen
enerzijds en de kosten en andere lasten anderzijds, gewaardeerd tegen historische kostprijzen met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten
Ontvangen donaties worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Uitkering in overeenstemming met de doelstelling
De door de Stichting toegezegde bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft 
plaatsgevonden.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en - lasten betreffen de op verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen 
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.
De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Toelichting op de balans per 31 december 2020

 
Financiële vaste activa

2020 2019
Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Lening Comité Anti Stierenvechten            10.000 15.000            
Mutatie              5.000 5.000               
Leningen 5.000 10.000

De lening Comité Anti Stierenvechten is verstrekt op 21 oktober 2016.
De rentevergoeding bedraagt 2 % per jaar. 
Terzake is een leningovereenkomst opgesteld tot 20 oktober 2021.

Vorderingen en overlopende activa   
Debiteuren 1.283 1.283
Overige vorderingen 812 934
Te ontvangen inz loterijen 40 45

2.135 2.262

Liquide middelen

Rabobank, Rekening courant 1.844 3.126
Rabobank, Spaarrekening 17.424 30.423
ING, Betaalrekening 10.125 23.998

29.393 57.547
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Stichtingsvermogen

31 dec 2020 31 dec 2019

Continuïteitsreserve
33.640 13.907

Resultaat boekjaar -5.348 19.733
28.292 33.640

Stichting WWAR heeft geen beleggingen in aandelen of obligaties. Voor het zo goed mogelijk beheren van 
de aanwezige liquiditeit zet WWAR de gelden op een Nederlandse spaarrekening, dit ondanks de lage 
rente. Het creëren van reserves is geen doel van Stichting WWAR. Er zijn immers geen eigen projecten 
duurzaam te financieren. 

In de loop der tijd zal echter wel een kleine reserve moeten worden aangehouden ter waarborging van de 
korte termijn continuïteit van de organisatie en de eventuele afwikkeling van organisationele afspraken. 
Zodra de reserve gevormd kan worden zal WWAR zich buigen over de gewenste grootte. Er zijn voldoende 
aanvragen en er is nog genoeg te doen aan bewustwording en voorlichting om te voorkomen dat een 
discussie hierover op korte termijn opportuun is. 
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Kortlopende schulden  
31 dec 2020 31 dec 2019

Overige schulden
Schulden aan leveranciers 1.358 1.390
RC DierenLot 0 0

1.358 1.390

31 dec 2020 31 dec 2019

Overlopende passiva
Rente- en bankkosten 0 0
Toegezegde uitkeringen 3.248 32.750
Te betalen accountantskosten 3.630 2.029

6.878 34.779
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2020

   
2020 2019

Baten   
Donaties incasso 103.446 86.177
Opbrengst uit loterijen 188 179
 103.634 86.356

Bestedingen binnen doelstellingen
Rechtstreekse bijdragen * 74.989 58.482
Voorlichting-  en bewustwording 11.676 3.914

86.665 62.396

Overige lasten 
Wervingskosten 13.467 1.029
Algemene kosten 16.714 5.273
   

30.181 6.302

Wervingskosten

Werving donateurs 13.467 1.029
13.467 1.029

Algemene kosten

Accountantskosten incl. beoordeling 4.667 1.036
Verzekeringen 371 323

5.038 1.359

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Ontvangen rente 202 300

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bank- en incassokosten 4.014 2.139

* In de rechtstreekse bijdragen  is € 30.000 opgenomen inzake vrijval van niet uitbetaalde toegezegde 
uitkering omdat betrokken Stichting is opgeheven.

Vooruitlopend op het daartoe formeel te nemen besluit in de bestuursvergadering is het 
saldo van baten en lasten over het jaar 2020 onttrokken aan het stichtingsvermogen.

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

P.A.M. Helmer, directeur J.A. Krol, directeur
Datum:  Datum:

Raad van Toezicht 

H.N.M. Vos, voorzitter A. van Meteren, lid
Datum: Datum:

J. van Bijnen, lid
Datum: 
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Overige gegevens
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Stichting World Wide Animal Rescue
Arkel

Overige gegevens

SALDO VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ten aanzien van de verwerking van het saldo van baten en lasten is in de statuten geen specifieke bepaling opgenomen.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten beslist het bestuur en de Raad van Toezicht in alle gevallen waarin de wet
of de statuten niet voorzien. 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Voor de beoordelingsverklaring wordt verwezen naar de op de volgende pagina opgenomen verklaring.
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