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De stichting heeft geen winstoogmerk.

STICHTING ‘WILDLIFE ADVOCATES FOUNDATION’

Beleid
De stichting concentreert zich allereerst op
reddingacties van exotische dieren. De focus ligt
daarbij vooral op Argentinië omdat één van onze
initiatiefnemers, Natasja de Winter, daar woont
en in enkele jaren een zeer effectieve
bemiddelaar is geworden.
In Argentinië is een groeiend bewustzijn dat
wilde dieren niet in kooien thuishoren
waardoor dierentuinen worden gesloten.
Tegelijkertijd is Argentinië economisch gezien
instabiel. Dit maakt het verkrijgen van financiële
middelen om reddingacties mogelijk te maken
lastig, waarbij bemiddeling en advies alleen niet
voldoende zijn om succesvol te kunnen
overplaatsen.

KvK nummer: 75813475
RSIN nummer: 860405278

Strategie
Het statutaire doel van de stichting ‘Wildlife
Advocates Foundation’ (hierna ‘de stichting’) is
de bevordering van dierenwelzijn.
De stichting wil haar doel bereiken, o.a. door het
steunen van activiteiten om dieren een vrij of
beter leven te geven en/of door het vergroten
van het bewustzijn bij mensen over de
problemen waar dieren mee te maken hebben.
Bij haar werkzaamheden wijst de stichting elke
vorm van fysiek/emotioneel geweld tegen mens
of dier af.
Omschrijving van de werkzaamheden
De stichting verricht allerlei werkzaamheden om
haar doel te bereiken. De meest voorkomende
zijn:
●
Reddingacties gericht op overplaatsing
van dieren in nood naar de wildernis of
organisaties die gespecialiseerd zijn in een
kwalitatief goede opvang van dieren.
Activiteiten daarbij zijn:
o Bemiddeling;
o Advies;
o Matching bij het vinden van geschikte
opvanglocaties;
o Ondersteuning van opvanglocaties bij het
vinden van donateurs in Nederland en
Europa.

Ook is historisch gegroeid dat Ubuntu Wildlife
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Sanctuary (www.ubuntuwildlife.com) in Zuid
Afrika een belangrijke partner bij deze
reddingsacties is. De stichting zal daarom in
Argentinië en Europa als vertegenwoordiger van
Ubuntu optreden. Dat betekent ook dat de
stichting donaties voor Ubuntu accepteert en
deze volledig doorgeeft aan Ubuntu, daarbij ook
de kosten voor transfers op zich nemend. Tevens
zal er voor nieuwe activiteiten van Ubuntu
onder meer fundraising worden ingezet.
Voor 2019 en 2020 zijn er inmiddels meerdere
reddingsacties in gang gezet waarbij in totaal
meer dan 80 leeuwen en tijgers uit Argentinië
zijn betrokken. Alle dieren worden uiteindelijk
overgeplaatst naar Ubuntu.
Daarnaast start de stichting in 2019 met:

●
Kennisoverdracht over dierenwelzijn en
natuurbescherming, inclusief de bevordering
van duurzaamheid.Activiteiten daarbij zijn:
o Communicatie, inclusief
publiekscampagnes;
o Website en sociale media benutten;
o Netwerken aanleggen, uitbreiden en
benutten;
●
Fondsenwerving om de acties die leiden
tot het doel te ondersteunen.

●
het werven van gelden voor de
werkzaamheden;
●
publieksvoorlichting
●
het opzetten van een Raad van Advies.
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In deze opvang is geen sprake van reproductie in
gevangenschap, geen commercie, geen interactie met
toeristen . De dieren krijgen adequate verzorging en
ruimte. Ook wordt de lokale bevolking betrokken.
Daarmee voldoet deze opvang ruim aan de vereisten die
de stichting stelt aan opvang

Werving van gelden
●
Het toewijzen en overmaken van gelden
Het verkrijgen van donaties, erfenissen, fondsen
aan projecten, reddingsacties en
of omzet om de benodigde kosten te betalen die
opvanglocaties;
nodig zijn voor het realiseren van het doel, wil de ●
Kennisoverdracht over dierenwelzijn en
stichting o.a. doen via:
natuurbescherming, inclusief de bevordering
van duurzaamheid;
●
Overheden;
●
Fondsenwerving voor acties in het
●
Particuliere donors;
algemeen en voor Ubuntu in het bijzonder;
●
Zakelijke donors;
●
Organisaties die fondsen beschikbaar
Beheer van het vermogen van de stichting
stellen;
Het vermogen wordt na goedkeuring van het
●
Activiteiten waarbij producten worden
bestuur besteed conform de doelstelling van de
verkocht en waarbij de winst volledig wordt
stichting:
aangewend voor het doel;
●
Reddingacties financieel mogelijk maken;
●
Erfstellingen worden door de stichting
●
Opvanglocaties financieel ondersteunen;
slechts aanvaard onder het voorrecht van
●
Kennisoverdracht voor dierenwelzijn;
boedelbeschrijving.
●
Andere activiteiten die passen in de
statutaire doelstelling.
Het Bestuur
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit
Minimaal 98 procent van de inkomsten komt ten
drie leden dat verantwoordelijk is voor het
goede aan de reddingacties, opvanglocaties en
beheer van het vermogen.
kennisoverdracht.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst
Het bestuur kent drie functies:
te maken. Wel wil zij een gezonde buffer
aanhouden om:
●
Voorzitter: Chris Slappendel, woonachtig
te Berkel en Rodenrijs (Nederland);
●
Nieuwe reddingsacties effectief en
●
Secretaris: Anne Ligthelm, woonachtig te
efficiënt te ontwikkelen en uit te voeren zodat
Rotterdam (Nederland)
deze in ieder geval niet door het ontbreken van
●
Penningmeester: Corina Kerkmans,
fondsen onnodig worden vertraagd;
woonachtig te Gouda (Nederland).
●
Nieuwe activiteiten op te zetten die
bijdragen aan de doelstelling van de stichting.
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bij
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond
elkaar voor een bestuursvergadering. Dit kan ook
en transparant financieel beleid. Dit doet het
plaatsvinden via een bijeenkomst per
bestuur onder meer door:
teleconferentie. Van deze bestuursvergaderingen
worden notulen gemaakt en deze worden
●
Het jaarlijks opstellen van een begroting;
openbaar gemaakt.
●
Het besteden van de gelden en het
creëren van voorzieningen;
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
●
Het opmaken en laten controleren van
voor hun hun bestuurswerkzaamheden.
een jaarlijkse balans en de staat van baten en
lasten waarin de vermogensopbouw en
Onder toezicht van het bestuur worden de
uitgaven worden verklaard. Dit gebeurt jaarlijks
volgende taken verricht:
en uiterlijk binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar.
●
Het uitvoeren van de werkzaamheden op
het gebied van reddingsacties,
Wanneer de stichting wordt opgeheven zal het
kennisoverdracht en bewustzijnsvergroting;
liquidatiesaldo worden bestemd voor een ANBI
met vergelijkbare doelstelling.

