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Inleiding
Stichting Happy Wings is opgezet vanuit de wens van valkeniers Martin en Max Doderer om
kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking een onvergetelijke
dag te bezorgen.
Martin Doderer werkt sinds zijn jeugd met roofvogels. Sinds 2009 is hij professioneel
valkenier. Hij heeft diverse roofvogels en uilen onder zijn hoede. Alle vogels zijn zogeheten
'rescue-vogels', dieren die gekweekt zijn door mensen en later verwaarloosd werden door de
eigenaar. Martin kiest in de uitoefening van zijn beroep niet voor grote roofvogelshows, maar
juist voor educatieve, kleinschalige lezingen op scholen en uilenworkshops, waar mensen op
een ontspannen manier met de dieren in aanraking kunnen komen. Door dit werk kwam
Martin in contact met zorginstellingen en hun cliënten. Hij merkte hoeveel plezier zijn
bezoeken opleverde en hoeveel voldoening het hem gaf om zijn vak uit te oefenen voor juist
deze doelgroep. Dit bleek de aanleiding om de stichting Happy Wings in het leven te roepen.
Valkenier Max Doderer is de zoon van Martin. Hij is vaak te vinden bij de dieren en gaat
regelmatig mee als zijn vader Martin een educatieve workshop geeft of een bezoekje brengt
aan een zorginstelling. Naast de valkeniers zijn er diverse vrijwilligers die regelmatig
ondersteuning verlenen bij het uitvoeren van de activiteiten.
De activiteiten van Martin en Max Doderer op het gebied van educatie hebben er in 2016 toe
geleid dat zij zijn uitgeroepen tot erkend leerwerkbedrijf voor het VMBO. Ook zijn zij in het
bezit van alle vergunningen die met het houden van roofvogels en uilen gepaard gaan.
Daarmee kan rustig gesteld worden dat onze valkeniers uitermate zorgvuldig omgaan met
zowel hun vogels als hun publiek. Aan alle eisen wordt voldaan, zowel in de huisvesting van
de vogels als aan de voorwaarden die gelden bij hun openbare activiteiten.
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Uitgangssituatie
De Stichting Happy Wings is reeds in 2015 opgericht met dezelfde doelstelling, zoals die nu
in het beleidsplan wordt geformuleerd. Het toenmalig bestuur is echter door persoonlijke
omstandigheden niet in staat gebleken om de mooie woorden en vele ideeën in daden om te
zetten. Dat heeft er toe geleid dat de Stichting vrijwel inactief is geweest in 2016, en er nog
geen ervaringscijfers zijn. Het afgelopen jaar is daarom gezocht naar een nieuw en
slagvaardig bestuur om de Stichting gestalte te geven. Op dit moment bestaat het bestuur uit
een minimale bezetting van voorzitter, secretaris en penningmeester. In de toekomst is het
zeer wel mogelijk dat er uitbreiding wordt gezocht in het speelveld van Stichting: mensen met
een uitgebreid netwerk in de zorgsector die zich hard willen maken voor het goede werk wat
Happy WIngs denkt te kunnen doen.

Doelstelling
Met Stichting Happy Wings willen de valkeniers bezoeken brengen aan ernstig zieke
kinderen en volwassen, kinderen en volwassenen met een beperking en senioren, zonder
winstoogmerk en gesponsord door ondernemers en donateurs.

Missie
Met Stichting Happy Wings willen de valkeniers op een kleinschalige, persoonlijke en
ontspannen manier, kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking met roofvogels in aanraking laten komen, waarbij plezier voor en verrijking van het
leven voorop staan.

Visie
Happy Wings wil in de komende periode zich ontwikkelen tot een begrip binnen de
zorginstellingen, waarbij zoveel mogelijk mensen met een beperking even hun beperking
kunnen vergeten en een onvergetelijke ervaring kunnen opdoen.
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Werkwijze
Roofvogels en uilen laten zich niet leiden door de mogelijkheden en beperkingen van een
persoon. Dat geeft een kind of volwassene met een beperking in interactie met deze dieren
de mogelijkheid om even ‘vrij’ te zijn van datgene waarmee ze dagelijks geconfronteerd
worden. Een bezoek van Happy Wings werkt daarmee letterlijk en figuurlijk bevrijdend voor
de doelgroep: er zijn geen eisen of wensen waaraan de deelnemer hoeft te voldoen.
Valkeniers Martin en Max zijn door hun jarenlange ervaring zeer goed in staat om in te
schatten hoe zij de deelnemers moeten benaderen, en hoe ze de vrijheid te geven op de
voor hen meest ontspannen manier in contact te treden met de vogels. Niets hoeft, en veel,
heel veel kan en mag. Na afloop van een bezoek zien ze de deelnemers regelmatig met
hernieuwde energie vertrekken.
Zorginstellingen hebben in deze tijd van bezuinigingen veel moeite met het organiseren van
extra activiteiten voor ouderen en jongeren met een beperking vanwege hun beperkte
budget. Terwijl het juist deze activiteiten zijn die – naast de noodzakelijke medische of
geestelijke zorg – verlichting kunnen brengen voor de cliënten, en daarmee ook voor
hulpverleners en eventuele mantelzorgers. De stichting Happy Wings denkt hierin een
belangrijke rol te kunnen spelen; via de stichting kunnen wij de gelegenheid bieden aan
partners of ondernemers die een zorginstelling een warm hart toedragen, een bezoek door
onze valkeniers te sponsoren. Daarmee kunnen zij de zorginstelling indirect helpen en
tegelijkertijd hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Tegelijkertijd nemen we daarmee
de zorginstelling een last uit handen: zonder aantasting van het toch al beperkte budget
kunnen zij hun cliënten waardevolle extra activiteiten aanbieden.
Voor een bezoek van één dagdeel door de Stichting Happy Wings wordt een vast bedrag
van € 500, - in rekening gebracht, ongeacht de afstand tot de zorginstelling (binnen
Nederland). Het afgelopen jaar is al gebleken dat er grote belangstelling is voor onze
activiteiten, en heeft de Stichting al diverse, al dan niet gesponsorde bezoeken afgelegd. Met
niet gesponsord wordt bedoeld dat in bepaalde gevallen de zorginstelling zelf de kosten van
het bezoek heeft opgebracht.
De stichting Happy Wings staat al in contact met diverse zorginstellingen en (potentiële)
sponsors. De verwachting is dat er jaarlijks tenminste 20 gesponsorde bezoeken worden
afgelegd, met een toename van 10 bezoeken per jaar. Voor het boekjaar 2017 zijn vier
sponsors gevonden die zich door middel van een vijfjarig contract aan de stichting zullen
verbinden voor een nog overeen te komen aantal bezoeken. De komende jaren wordt
gewerkt aan het werven van nieuwe sponsoren, zodat de doelstelling van 30 bezoeken per
jaar behaald kan worden.
De tegenprestatie voor de gesponsorde bezoeken wordt in overleg met de sponsor bepaald:
dit kan variëren van vermelding op onze website en social media tot uitgebreide aandacht en
naamsvermelding tijdens een bezoek en in de (pers)berichtgeving.
Uiteraard wordt privé personen eveneens de mogelijkheid geboden de stichting te
ondersteunen door middel van donaties.

5

Financiën en begroting
De stichting Happy Wings denkt op jaarbasis tenminste 20 gesponsorde bezoeken te
kunnen brengen, en kan dat uitbreiden tot 30.
Overige inkomsten worden gegenereerd uit het werven van donateurs dan wel het uitvoeren
van inzamelingsacties.
Het drukwerk zal bestaan uit het laten drukken van briefpapier en enveloppen.
De reiskosten betreffen de reiskosten van de bestuursleden en van de valkenier.
De bestuurskosten bestaan uit kosten voor vergaderingen en een jaarlijks uitje voor de
bestuursleden.
Onder administratiekosten valt o.a. een accountantsverklaring voor sponsoring of subsidies.
Het komende jaar zal worden besteed aan het verder bekend maken van de Stichting, wat
het bedrag voor marketing en PR verklaart.
Als er iets uitgevoerd moet worden voor een sponsor of voor subsidie dan valt dat onder
projectkosten. Verder is het van belang sponsorbijeenkomsten te organiseren om de
doelstelling van de stichting te verduidelijken, om zo het aantal sponsoren uit te breiden en
het aantal bezoeken steeds verder te verhogen. De Stichting vraagt tevens de ANBI status
aan om de activiteiten en het ondersteunen van de Stichting Happy Wings nog
aantrekkelijker te maken..
Het komende jaar zal blijken of de cijfers van de nu nog bescheiden begroting waargemaakt
kunnen worden. Tevens is er dan meer duidelijkheid over de kosten die gemaakt moeten en
zullen worden.

Bijlage 1: Begroting 2017
Uitgaven

Inkomsten
Sponsoring
Donaties

Totaal

10000
2000

12000

inhuur valkenier
kosten
betalingsverkeer
Drukwerk/portokosten
reiskosten
Bestuurskosten
Administratiekosten
PR/marketing
projectkosten
sponsorbijeenkomsten
Totaal

7000
250
300
400
300
750
1500
750
750
12000
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