Jaarverslag 2016 Omogolo Wildlife Trust

De stichting is opgericht in oktober 2015.
Conform Artikel 13 lid 3 van de Akte van Oprichting, eindigde het eerste boekjaar van de
Stichting op 31 december 2016.

Algemeen
Het eerste ‘levensjaar’ van Omogolo Wildlife Trust heeft veel activiteit met zich
meegebracht.
De trust werd al snel erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de
Nederlandse belastingdienst. Hierdoor werd het mogelijk voor donateurs om
belastingvriendelijk te doneren. De volledige uitleg hierover is toegevoegd aan onze
website.
Vervolgens zijn we door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) – na een uitgebreide
screening - aangemerkt als ‘Erkend Goed Doel’.
Met deze erkenning was het mogelijk om ons aan te melden bij de stichting Goede
Doelen Nederland, waar we eveneens zijn geaccepteerd. Rond februari 2017 zal de trust
worden opgenomen in de zogeheten ‘Goede Doelen Gids’, een uitgave die zich richt op
nalatenschappen.
Verder is de website ‘www.omogolowildlife.org’ opgezet, alsmede een Facebooksite
(www.facebook.com/omogolowildlife). Beide sites bieden de mogelijkheid tot doneren.’

Fondsenwerving
Naast het dagelijks bankieren bij ABN-AMRO Bank, is een PayPal rekening geopend om
het gemak van doneren te bevorderen. Voor dezelfde reden is en samenwerking
aangegaan met Geef.nl.
In totaal is meer dan 14.000 Euro aan donaties ontvangen.
Onderstaand is een overzicht van de projecten waarvoor in de periode 2015-2016
fondsen zijn geworven, met het aan hen uitgekeerde donatiebedrag:

Ziwa Rhino Sanctuary, Uganda

€ 4.5561

Centre de Rehabilitation des Primates de Lwiro, DRC

€ 1.768

Sanctuaire de Chimpanzés Tchimpounga, Congo

€0

Maun Animal Welfare Society, Botswana

€ 1.812

Global March for Elephants, Rhinos and Lions, Botswana

€ 02

Elephants Without Borders, Botswana

€ 5.681

Notes:
1
2

Nog uit te keren donaties, ontvangen in 2016: € 317
Dit evenement is rechtstreeks gesponsorde door bedrijven in Maun en door
leden van het bestuur.

Financieel
Onderstaand is een weergave van de inkosten en uitgaven van het afgelopen boekjaar,
almede de planning voor het komende boekjaar:

2016
Inkomsten:
Ontvangen donaties t.b.v. projecten
Bestuursdonaties t.b.v. admin kosten

Planning 2017

14,133.83
1,364.43

30,000.00
2,000.00
15,498.26

Uitgaven:
Uitgekeerde donaties
Lidmaatschappen
Educatie
Bankkosten

13,816.83
545.26
189.25
203.26

32,000.00

30,000.00
600.00
300.00
600.00
14,754.60 /-

31,500.00 /-

Batig saldo:

743.66

500.00

waarvan uit te keren donaties
Saldo t.b.v. admin kosten

317.00 /426.66

Planning 2017
In 2017 zal gestreefd worden naar het uitbreiden van het aantal landen waar vanuit
belastingvriendelijk gedoneerd kan worden, dit middels erkenning door de betreffende
belastingdiensten.
Verder zullen de huidige ondersteunde projecten worden geëvalueerd en zullen nieuwe
projecten worden toegevoegd.
Onze donateurs en andere geïnteresseerden zullen hiervan op de hoogte worden
gehouden middels onze eerdergenoemde sociale media-sites.
Voorschoten, 11 februari 2017
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