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“Het gaat goed met Water for Life. In 2019 hebben 53.451 
mensen duurzame toegang gekregen tot water via een publiek 
tappunt of een kraan thuis. Daarnaast hebben nog eens 28.457 
mensen via publieke voorzieningen op markten en scholen 
toegang gekregen tot water en/of sanitaire voorzieningen of 
hygiëne voorlichting gekregen. Zelf heb ik tijdens mijn bezoek  
aan Ghana gezien hoe belangrijk ons werk is. Op diverse scholen 
heb ik ervaren hoe noodzakelijk het is als er toiletten zijn op 
scholen zodat meisjes naar school kunnen blijven gaan en geen 
leer achterstand oplopen. Dat leidt tot structurele verbetering.  
Ik was hiervan diep onder de indruk. 

Afgelopen jaar zijn we als stichting opnieuw gegroeid. Er zijn 
2.210 vaste donateurs bijgekomen en we hebben in totaal meer 
dan 1 miljoen euro aan donaties binnengehaald. In 2019 hebben 
we 9 mooie projecten afgerond in 5 landen. We zien een grote 
betrokkenheid van de Nederlandse waterbedrijven en ook in 
toenemende mate betrokkenheid van derden. Naast de ‘vrienden’ 
van Water for Life, zoals de Cees Kant Stichting en de Rotary, 
weten ook bedrijven en andere organisaties ons steeds vaker te 
vinden. Zo hebben we in 2019 donaties ontvangen van onder 
meer Holland Sail, Happy Tosti Deventer en Rook Pijpleidingbouw. 
Daarnaast zijn we aanwezig op grote evenementen zoals Pinkpop 
en zetten diverse werknemers van de waterbedrijven eigen acties 
op, met in het bijzonder Lieke Nijk van Vitens. Afgelopen jaar heeft 
zij met twee vriendinnen 1.100 kilometer door Kenia gefietst 
waarbij zij maar liefst 11.262 euro heeft opgehaald voor Water for 
Life. Een hele prestatie!

Groei betekent voor ons als bestuur een grotere verantwoorde-
lijkheid. Het afgelopen jaar zijn wij daarom aan de slag gegaan om 
het CBF keurmerk te verkrijgen. Dit is gelukt en dat maakt Water 
for Life een door het CBF Erkend Goed Doel. Het CBF is een 
onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van 
geld voor goede doelen. Het CBF heeft erkend dat iedere euro die 
aan Water for Life wordt besteed op een verantwoorde manier 
besteed wordt aan onze doelstelling: kraanwater vanzelfsprekend 
maken voor iedereen.   

Wereldwijd hebben nog steeds meer dan 884 miljoen mensen 
geen toegang tot water en hebben 2,4 miljard mensen geen 
toegang tot sanitaire voorzieningen. Met de betrokkenheid van de 
Nederlandse waterbedrijven, vrienden, onze vaste donateurs en 
alle particulieren en bedrijven die eenmalig doneren, hoop ik dat 
wij in 2020 nog meer water- en sanitaire voorzieningen kunnen 
realiseren in landen waar dit nog niet vanzelfsprekend is. Ik hoop 
op uw steun!”

Martien den Blanken,
voorzitter Stichting Water for Life
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Jaarverslag 2019
‘Groei betekent 

voor ons een 
grotere verant-

woordelijkheid’

Op pagina 3 leest u 
meer over de wijze 
waarop wij onze 
fondsen werven.

‘Wat onze stichting 
doet’ om drinkwater 
en sanitatie toegan-
kelijk te maken leest 
u op pagina 2.

Onze behaalde resulta-
ten, de jaarrekening en 
de controleverklaring 
vindt u vanaf pagina 4.

 100% van de donaties 
wordt besteed aan de 

projecten.

Door de samenwerking 
met lokale drinkwater-
bedrijven borgen wij de 
duurzaamheid van de 

projecten.

Nederlandse drink-
waterexperts zorgen 
er, met hun kennis en 
kunde van water, voor 
dat alle giften kwali-
tatief goed besteed 

worden.

Onze unieke punten:
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Zaituni Kanenja werkt bij het waterbedrijf in Nakuru - Kenia. Dit waterbedrijf is verantwoor-
delijk voor het leveren van drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de hele stad. Zaituni 
is manager van de afdeling die ervoor zorgt dat er ook voorzieningen komen in wijken die 
juist voor de arme mensen toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar zijn. Samen met haar 
collega’s schreef zij een projectvoorstel om in Nakuru drinkwater toegankelijk te maken. 

Gertrude Majunga is een 36-jarige vrouw uit Namadidi, een dorp in het zuiden van Malawi. Ze 
is getrouwd en heeft vijf kinderen. Zij verdient haar geld door groenten te verbouwen, welke 
ze op de markt verkoopt. Haar dag begint voor zonsopgang met het halen van water bij een 
waterput die gedeeld wordt met vier andere omliggende dorpen. Wanneer de waterput niet 
werkt, wat regelmatig gebeurt door intensief gebruik, moet er water gehaald worden uit een 
vervuilde waterbron buiten het dorp. Een alternatief voor schoon drinkwater is er helaas niet. 
Met de toegang tot schoon drinkwater van het drinkwaterbedrijf in Zomba en financiering van 
Water for Life, verbetert de gezondheid van Gertrude en de andere mensen in het dorp.

Wat onze stichting doet

Internationale samenwerking 
waterbedrijven via VEI

Wat doen wij hieraan?
Stichting Water for Life vindt dat ieder-
een recht heeft op betrouwbaar drinkwa-
ter en een toilet. De Nederlandse en de 
lokale drinkwaterbedrijven staan cen-
traal in onze werkwijze. Als zelfstandige 
stichting ondernemen wij, samen met de 
waterbedrijven, twee kernactiviteiten om 
onze droom van universele watervoorzie-
ning waar te maken, namelijk:

1  Wij werven vrijwillige giften bij particu-
lieren, bedrijven en instellingen, samen 
met onze partner Nederlandse drink-
waterbedrijven;

2    Wij financieren en laten ideële
  projecten uitvoeren op het gebied van 

watervoorziening en sanitatie in lage 
inkomenslanden, samen met het lokale 
drinkwaterbedrijf en de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven.

Toegang tot drinkwater of sanitatie
De lokale waterbedrijven schrijven, met 
ondersteuning van Nederlandse drink-
waterexperts, voorstellen om mensen 
toegang te geven tot betaalbaar en 
betrouwbaar drinkwater en/of sanitatie, 
ook in arme wijken. Daarbij kijken zij onder 
andere of er voldoende water beschik-
baar is en hoe dit water van de bron bij 
de klant komt. Klanten kunnen meestal 
wel hun waterrekening betalen maar niet 
de aansluiting, wat opgelost kan worden 
met een subsidie op de wateraansluiting. 
Als klanten zelfs niet de waterrekening 
kunnen betalen vanwege een gebrek aan 
vast inkomen, werkt het beter om een 
publiek waterpunt aan te leggen, waar 
mensen per ‘jerrycan’ hun water kunnen 
kopen.
 
Deze voorstellen kunnen twee keer per 
jaar worden ingediend bij het bestuur. 
Het bestuur besluit al dan niet of ze deze 
projecten willen financieren. De beoorde-
ling gebeurt aan de hand van criteria die 
gericht zijn op de duurzaamheid van het 
project: Sluit het project aan bij het lokale 

drinkwaterbedrijf? Leidt het project tot 
lange termijn verbeteringen? Zijn er bij de 
uitvoering van het project lokale orga-
nisaties betrokken die na afronding van 
het project zelf eigenaar worden van de 
nieuwe infrastructuur? Is er sprake van 
kennisoverdracht om de hoogst mogelij-
ke kwaliteit te kunnen waarborgen? Vol-
doet het water aan de kwaliteitseisen? 
En leidt het project tot opbrengsten voor 
het lokale drinkwaterbedrijf om onder-
houd uit te voeren? 

Indien de financiering wordt toegekend 
kan de uitvoering starten. De projecten 
worden lokaal aanbesteed. Vervolgens 
worden door lokale aannemers of het 
waterbedrijf zelf de leidingen gelegd 
en de toiletten gebouwd. Dit gebeurt 
onder goede supervisie. Nadat de nieuwe 
infrastructuur is getest, wordt dit over-
gedragen aan het lokale waterbedrijf. Zij 
zijn verantwoordelijk voor het leveren van 
voldoende, veilig en betaalbaar drinkwa-
ter aan de nieuwe klanten.   

Duurzaamheid geborgd
De partnerschappen tussen de Ne-
derlandse waterbedrijven en de lokale 
water bedrijven zijn voor de lange termijn. 
Hierdoor kunnen we ook na afronding 
zien of de mensen daadwerkelijk toegang 
houden tot drinkwater of het gebouwde 
toilet. Om te beoordelen of projecten 
ook na oplevering nog functioneren en 
goed onderhouden worden, bezoeken de 
Nederlandse waterexperts regelmatig 
de door Water for Life gefinancierde 
projecten. Op basis van het eindrapport 
wordt, samen met het lokale waterbedrijf, 
een plan van aanpak gemaakt voor het 
repareren of vernieuwen van faciliteiten. 
Waar nodig worden de lokale verant-
woordelijken bijgestuurd of worden extra 
onderhoudstrainingen gegeven. De eva-
luaties bieden aanknopingspunten voor 
concrete verbeteringen van een project 
en leerpunten voor nieuwe projecten.

Iedere dag sterven er meer dan 1.300 kinderen onder de vijf jaar aan diarree veroorzaakt door vervuild drinkwater, slechte hygiëne en het ontbreken van 

goede sanitaire voorzieningen. Wereldwijd hebben nog steeds 884 miljoen mensen geen toegang tot drinkwater en 2,4 miljard mensen geen goede  

sanitaire voorzieningen. Maar liefst 73% van de mensen heeft geen toegang tot voorzieningen om handen te kunnen wassen met zeep en water.  

Ook de publieke voorzieningen zijn vaak bedroevend; zo heeft minder dan de helft van de scholen in lage inkomenslanden veilig drinkwater en een toilet.

Hoe bereiken wij onze donateurs?
Stichting Water for Life heeft een eigen 
website (www.waterforlife.nl) en social 
media kanalen. Op de website presenteren 
wij updates van acties, evenementen en 
projecten en hoe wij daadwerkelijk mensen 
bereiken. Via de website kan je je aanmel-
den om vaste donateur te worden of een 
eenmalige donatie te doen. Daarnaast kan 
je via de website contact opnemen indien 
je een actie wilt organiseren of als bedrijf/
organisatie een bijdrage wilt leveren aan 
Stichting Water for Life. 

Donateurs weten ons voornamelijk te 
vinden door onze partner Nederlandse 
drinkwaterbedrijven die aandacht geven 
aan Water for Life bij hun klanten, via 
bijvoorbeeld hun klantennieuwsbrief, hun 
social media kanaal of bijvoorbeeld als hun 
klanten de meterstanden moeten doorge-
ven. Bij het werven van fondsen voor Water 
for Life sluiten de partner drinkwaterbedrij-
ven zo veel mogelijk aan bij al bestaande 
activiteiten en processen, onder andere 
ten aanzien van facturatie en incasso van 
donaties maar ook in de communicatie naar 
klanten.

Via de waterrekening
De waterbedrijven Vitens en Evides Water-
bedrijf bieden hun klanten de mogelijkheid 
om te doneren aan Water for Life via de 
reguliere waterrekening. Voor Stichting Wa-
ter for Life is dat al 15 jaar een belangrijke 
groep vaste donateurs. 

Op evenementen in hun voorzienings-
gebied
Zo leveren de drinkwaterbedrijven bijvoor-
beeld steeds vaker kraanwater op evene-
menten. WML heeft Stichting Water for 
Life al een aantal jaar meegenomen in hun 
sponsorbeleid. Op verschillende evene-
menten promoten zij Stichting Water for 
Life bij evenementenbezoekers. Zo stond 
WML ook dit jaar weer bij Limburgs Mooi-
ste, CulturaNova en natuurlijk bij Pinkpop.

Door werknemers van de waterbedrijven
Ook medewerkers zelf zetten zich in. Zo 
stapte een werkneemster van Vitens, 
Lieke Nijk, afgelopen jaar met twee vrien-
dinnen op de fiets en haalde zij geld op voor 
Stichting Water for Life. Ook heeft de ver-
koop van tweedehands materiaal van WML 
een mooi bedrag opgeleverd en doneerden 
medewerkers van Vitens, Evides Waterbe-
drijf en VEI hun kerstpakket.

Door bedrijven
Er zijn steeds meer bedrijven die zich 
inzetten om zo invulling te geven aan hun 
MVO-beleid. Zo draagt het bedrijf Join the 
Pipe bij door een bedrag te doneren 
voor ieder publiek tappunt dat zij plaat-
sen in samenwerking met Waterbedrijf 
Groningen en Vitens. Maar er zijn 
ook bedrijven die ons direct weten 
te vinden. Zo doneerde Holland Sail 
in het kader van hun jubileum, deed 
Rook Leidingbouw een donatie en 
zette Wetsus een actie op samen 
met medewerkers.

Door vrienden
Er zijn veel organisaties in 
Nederland die zich inzetten 
om toegang tot drinkwa-
ter- en sanitaire voorzie-
ningen te realiseren. Wij 
werkten al samen met 
de Cees Kant Stichting, 
die ons structureel 
steunt en steeds meer 
mensen aan ons ver-
bindt. Sinds 2019 zijn 
wij ook steeds meer 
gaan samenwerken 
met Rotary Clubs. 
Deze samenwerking 
levert duidelijk 
synergie op, waar-
door wij nog meer 
kunnen doen.  

Via institutionele 
fondsen
Aqua for 
All heeft 
afgelopen 
jaren al 
vaak bijge-
dragen aan 
Stichting 
Water for 
Life. Ook 
dit jaar 
co-finan-
cierden zij 
één van 
onze pro-
jecten in 
Kenia. 

Hoe werven we 
onze fondsen?
Vier Nederlandse publieke drinkwaterbedrijven, Vitens, Evides Waterbedrijf, 

Water bedrijf Groningen en WML zijn onze partners en zij activeren hun  

klanten in Nederland om ook een vrijwillige bijdrage te leveren aan de  

Stichting Water for Life. In 2019 ontving Water for Life 1.109.554 aan  

donaties en giften uit fondsenwerving. 

Martien den Blanken: “Tijdens onze bestuursreis bezochten wij het project in Bronyibina in 
Ghana. Het was erg bijzonder en ik realiseerde mij dat het lokale waterbedrijf inmiddels al 
10 jaar drinkwater levert aan deze wijk, dankzij de financiering van Water for Life.”

Voldoende, veilig en 
betaalbaar drinkwater

VEI begeleidt de financieringsaanvragen voor de stichting Water for Life 
van de collega drinkwaterbedrijven uit Afrika, Azië en Latijns Amerika, en 
borgt de implementatie van het project. De drinkwaterbedrijven Vitens, 
Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen, Brabant Water en WLN, 
hebben zich met elkaar verbonden in VEI. Door middel van samenwerking 
met lokale waterbedrijven via Water Operator Partnerships (WOPs) delen 
zij hun kennis en kunde met collega drinkwaterbedrijven in ontwikkelings-
landen. www.vei.nl
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vaste donateurs:

35.339
Toename 

vaste donateurs:

2.210
Vaste donateurs 

doneerden: 

€ 860.090
Eenmalige donaties:

€ 249.464

€ 1,1 miljoen 

Totaal aan  
fondsenwerving in 2019:

2019
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Cagayan de Oro - Fillipijnen
Cagayan de Oro is één van de snelst 
groeiende steden op het eiland Midanao 
op de Fillipijnen. Deze stad wordt vaak 
geteistert door zware regeval. Vaak zijn 
het de armste mensen die in de gebieden 
rond de rivier wonen. Met externe 
financiering van onder andere de lokale 
overheid zijn er nieuwe wijken aangelegd 
voor deze mensen. Zij hebben straks 
toegang tot kraanwater.

Water for Life financiert een project dat 
wordt uitgevoerd in samenwerking met 
Cagayan de Oro City Water District 
(COWD). Dankzij de financiering van 
Water for Life, krijgen 3.894 mensen 
toegang tot drinkwater. Hiervoor wordt 
2,04 km leidingnetwerk aangelegd en 
worden 649 aansluitingen gepromoot. 
Het waterbedrijf organiseert campagnes 
en trainingen voor deze nieuwe klanten.

Mwanza - Tanzania
Een onderzoek in de lage inkomenswijken in 
Mwanza laat zien dat juist de mensen in 
arme wijken meer betalen voor kraanwater, 
omdat ze dit kopen bij de buren die wel een 
aansluiting hebben. Soms halen ze het uit 
de lokale rivier. Mariam is één van deze 
mensen. Tijdens ons onderzoek liet zij 
weten dat ze heel graag een eigen water-
voorziening wil hebben, zodat zij niet meer 
ver hoeft te lopen en haar tijd anders kan 
besteden.

Water for Life financiert het project in 
Mwanza om voor 22.480 mensen drink-
watervoorzieningen te realiseren. Alle 
inwoners zijn straks klant van het lokale 
waterbedrijf en hebben een kraan aan huis.

Beira - Mozambique
Cycloon Idai zorgde in 2019 voor grote 
problemen in Beira. De Nederlandse 
drinkwaterbedrijven werken al lange tijd 
samen met FIPAG om de watervoorziening 
in Beira te verbeteren. Water for Life draagt 
bij door in 4 van deze arme wijken leiding-
netwerk te realiseren. Op dit moment  
liggen de leidingen in de grond en worden  
er trainingen gegeven over hygiëne en veilig 
watergebruik om ziektes als cholera en 
diarree zoveel mogelijk te voorkomen.

Water for Life financiert 3 projecten om 
een duurzame watervoorziening te realise-
ren in Manga, Munhava, Mecano en Goto.  
In totaal hebben hierdoor straks bijna 
44.000 mensen toegang tot drinkwater. 

Okataban - Ghana
De mensen in Okataban – Ghana kunnen nu betaalbaar water kopen 
dankzij bij het lokale waterbedrijf (GWCL). Tijdens de overhandiging van 
het waterleidingnetwerk in december 2019, noemde de lokale chief het 
belang van drinkwater als een start naar de ontwikkeling in de wijk.

Water for Life financierde 9 km leidingnetwerk en de aanleg van publieke 
waterpunten. Inwoners die zelf geen huisaansluiting kunnen betalen 
kunnen gebruik maken van een subsidie. In totaal hebben 16.000 
mensen in deze wijk straks toegang tot betaalbaar drinkwater.
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Afgeronde projecten  

9

publieke toiletten
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Njuguini - Kenia
‘Bedankt, voor het eerst sinds de 60 jaar dat ik hier woon hoef ik geen moeite meer 
te doen en komt er nu gewoon water uit de kraan’ (inwoner Njuguini). In Njuguini 
wonen met name kleine boeren. Inkomsten krijgen zij door dat wat zij verbouwen op 
de lokale markt te verkopen. Eerst was er geen kraanwater - mensen vingen regen-
water en kochten water bij lokale verkopers die dit uit de rivier haalden. Nu hebben 
mensen een kraan en zijn zij geen tijd meer kwijt met het halen van water. 

Water for Life heeft in Njuguini Kenia, samen met het lokale waterbedrijf Nakuru Rural 
Water and Sanitation Company, 58 kilometer waterleiding aangelegd, 1 waterreser-
voir gebouwd en zijn er 4 oude waterreservoirs opgeknapt. Hierdoor hebben alle 
22.000 bewoners van Njuguini nu toegang tot water.

School sanitatie in Ghana, Ethiopië en Mozambique
Water for Life werkt al 10 jaar op scholen. Ook nu nog 
hebben veel scholen in lage ontwikkelingslanden geen 
goede water- en sanitaire voorzieningen. Deze scholen zijn 
publiek en staan midden in de gemeenschap. Door te 
investeren in scholen werken de lokale waterbedrijven aan 
hun zichtbaarheid in de wijken en bereiken we enorm veel 
mensen wat betreft educatie. 

Water for Life financierde in 2019 de bouw van toiletten, 
wateraansluitingen en educatieprogramma´s op 43 
scholen in Ghana, Ethiopië en Mozambique. 

publieke waterpunten         
208

scholen        

43

huisaansluitingen   

794
91 

km leidingnetwerk   

mensen duurzame  
toegang tot water via 

 een publiek tap punten  
of een kraan thuis

53.451

28.457
mensen via publieke  

voorzieningen op scholen, 
gezondheidscentra  

en markten nu water 
 en een toilet 
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De mensen achter Water for Life

Het bestuur
Stichting Water for Life heeft een onaf-
hankelijk bestuur, waarin kennis en affini-
teit met de doelstelling zijn geborgd.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit 
zes natuurlijke personen en wel uit twee 
bestuursleden A en vier bestuursleden 
B. Eén bestuurslid A van de stichting is 
benoemd door Vitens en één bestuurslid 
A is benoemd door Evides Waterbedrijf. 
De bestuursleden B worden benoemd 
door het bestuur. Een bestuurslid B kan 
niet een werknemer van Vitens of Evides 
Waterbedrijf of een werknemer van één 
van de dochtermaatschappijen van Vitens 
of Evides Waterbedrijf zijn.

Bestuursleden worden benoemd voor 
een periode van vier jaar. Een bestuurslid 
A kan twee maal worden herbenoemd en 
een bestuurslid B kan eenmaal worden 
herbenoemd.

Directeur
Eind 2019 is er een één-hoofdige directie 
die vervuld wordt door:
-  M.A.C. (Marco) Schouten, directeur
  Benoemd: november 2014, tevens 

directeur van VEI B.V.
  Nevenfunctie: lid bestuur Wetskills;  

lid Raad van Advies Platform for Inter-
national Education

Bezoldigingsbeleid
Bestuurders ontvangen ter zake van de 
door hen in die hoedanigheid voor de 
stichting verrichte werkzaamheden geen 
andere beloning dan een niet bovenmatige 
vacatievergoeding. Deze vergoedingen 
worden in de jaarrekeningen zichtbaar 
gemaakt en nader toegelicht. Bestuurs-
leden A ontvangen geen vergoeding. De 
directeursfunctie is onbezoldigd.

Wijze van toezicht
Het bestuur van Stichting Water for Life 
beheert de donaties en giften en houdt
toezicht op de juiste besteding daarvan. 
De directeur is verantwoordelijk voor de 
algemene en dagelijkse leiding van de 
stichting en de implementatie van be-
stuursbesluiten. De verdeling van verant-
woordelijkheden, bevoegdheden en taken 
is vastgelegd in het directiestatuut.

In 2019 is het bestuur twee keer bij-
eengekomen. Onderwerpen die bij elke 
vergadering aan de orde zijn geweest 
zijn: financiële verantwoording van de 
stichting, fondsenwervingsactiviteiten 
en -resultaten, de beoordeling van nieuwe 
projectaanvragen en de monitoring, voort-
gang en evaluatie van lopende projecten. 
Daarnaast zijn onderwerpen als goed-
keuring jaarverslag 2018, meerjarenplan 
2020-2022 en samenwerkingsverbanden 
behandeld. In 2019 hebben er geen be-
stuurswijzigingen plaatsgevonden.

DE CIJFERS

Operationele risico’s
Indien de stichting het projectvoorstel 
goedkeurt wordt deze onder verantwoor-
delijkheid van VEI uitgevoerd. VEI is een 
dochterorganisatie van de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven Vitens en Evides die 
actief is in Afrika, Azië en Latijns Amerika. 
VEI neemt voor Water for Life de risico’s 
voor de projectuitvoering, kosten voor 
supervisie, valutarisico’s en eventuele 
budgetoverschrijdingen voor hun rekening. 
Na goedkeuring start VEI met de aanbe-
steding, waarna de beste aanbieder wordt 
gecontracteerd. Uitbetaling wordt gedaan 
op basis van verantwoording van de kos-
ten, conform budget en onderworpen aan 
supervisie door de vertegenwoordigers van 
VEI en het lokale waterbedrijf.

Financiële risico’s
Per bestuursvergadering worden de inge-
diende voorstellen voor co-financiering 
getoetst aan de beschikbare fondsen voor 
doelstelling: getoetst wordt of de direct 
beschikbare middelen (fondsen) voldoen-
de zijn om een projectvoorstel goed te 
keuren. De projecten worden uitgevoerd 
door VEI, welke iedere bestuursvergadering 
een voortgangsrapportage indient bij het 
bestuur. Indien nodig kan er tijdig worden 
bijgestuurd en dienen aangepaste voor-

stellen te worden voorgelegd ter goedkeu-
ring aan het bestuur. De financiële risico’s 
zijn voor rekening van VEI.

Financiële verslaggeving en wet- en 
regelgeving
De jaarrekening van de Stichting Water for 
Life wordt opgesteld in overeenstemming 
met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organi-
saties’. De jaarrekening wordt door een 
onafhankelijke accountant gecontroleerd. 
De controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant is onderdeel van het jaarverslag.

Financiële beleid en financiële resultaten
Het financiële beleid van de Stichting Wa-
ter for Life is om geen financiële risico’s te 
lopen. Het saldo van baten en lasten over 
2019 bedraagt een tekort van € 122.199. 
Dit bedrag is onttrokken aan de overige re-
serves. Het saldo van de overige reserves 
van € 202.595 wordt in de komende jaren 
besteed aan nieuwe projecten overeen-
komstig de statuten en projectcriteria van 
de Stichting Water for Life. Er waren geen 
bijzondere baten en lasten in 2019.

Beleid ten aanzien van de functie en 
omvang van reserves en fondsen
De Stichting Water for Life loopt geen 

financiële risico’s en heeft derhalve geen 
continuïteitsreserve. Projecten worden gefi-
nancierd vanuit direct beschikbare fondsen.

Beleggingsbeleid
De Stichting Water for Life heeft geen 
beleggingen. Beschikbare middelen worden 
ieder half jaar toegekend aan nieuwe 
projecten.

Baten
In de jaarrekening 2019 wordt ingegaan op 
een kwalitatieve analyse van de baten, de 
gehanteerde fondsenwervingsmethode(n) 
en de verhouding tussen wervingskosten 
en geworven baten.

Lasten
In de jaarrekening 2019 wordt ingegaan op 
besteed aan doelstelling, lasten besteed 
aan doelstelling en kosten van beheer en 
administratie.

Impact COVID-19
Er bestaat geen materiële onzekerheid ten 
aanzien van de going concern verwachting 
voor de Stichting Water for Life. De Stich-
ting heeft en krijgt geen liquiditeitsproble-
men omdat uitsluitend direct beschikbare 
financiële middelen worden aangewend 
voor de doelstelling.

Juridische structuur
De Stichting Water for Life is statutair 
gevestigd in Utrecht en staat inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 08122687. Corres-
pondentieadres is: Stichting Water for 
Life, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle. 
Sinds 1 januari 2008 is Stichting 
Water for Life door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI; RSIN nummer 
816131041). Sinds 1 januari 2020 is 
Stichting Water for Life door het CBF 
erkend als Erkend Goed Doel.

Onze aanpak om mensen in arme wijken duurzaam van water en sanitatie 
te voorzien werkt. Ieder jaar groeien we en leren steeds meer mensen 
ons kennen en willen zich via Water for Life inzetten om duurzame toe-
gang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen te realiseren. Wij vinden 
dat iedereen drinkwater en een toilet verdient.  

De komende jaren zullen we daarom inzetten op het versterken van onze 
organisatie. In Nederland door met de Nederlandse water bedrijven slim 
samen te werken met onze vrienden, medewerkers en donateurs. Geza-
menlijk zullen we campagnes organiseren, op festivals staan, de fiets op 
stappen om samen zoveel mogelijk mensen te bereiken die een bijdrage 
willen leveren.

Samen met onze collega’s en de waterbedrijven zullen we daarom projec-
ten opzetten en uit voeren waarbij iedere bijdrage van de donateur daad-
werkelijk bijdraagt aan duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voor-
zieningen voor mensen in arme wijken; zodat zij betaalbaar voldoende en 
veilig drinkwater en een toilet hebben via een publieke voorziening in de 
buurt of via een toilet of een kraan thuis. Ons doel voor 2020 is om 1,2 mil-
joen euro aan fondsen te werven, waarmee wij voor 80.000 mensen duurza-
me toegang tot drink water- of sanitaire voorzieningen willen realiseren.

Vooruitblik impact COVID-19
De Stichting Water for Life houdt vooralsnog rekening met een daling van 
de fondsenwerving van 10-30%. Daarnaast is er de verwachting dat er 
minder mensen worden bereikt, enerzijds doordat er minder donaties bin-
nenkomen, anderzijds doordat projecten in de uitvoering zullen vertragen.

Risico’s en onzekerheden

M.G M. (Martien) den Blanken
voorzitter (bestuurslid B) Benoemd: mei 
2016, oud directeur PWN Waterleiding-

maatschappij Noord-Holland Nevenfunc-
ties: voorzitter Bestuur Stichting Waternet, 

Lid Raad van Toezicht Aqua for All, Lid RvC 
NV STUCO (Statia Utility Company), Lid RvC 

NV HVC, voorzitter RvC Blooming Bedrij-
vengroep, voorzitter Kerkbestuur ‘Bron van 
Levend water’ en H.Corneliusparochie, lid 

Adviescollege NV KIWA.

“Water for Life is bijzonder omdat, met 
donaties van Nederlandse drinkwaterklan-

ten, steeds meer mensen in gebieden waar 
veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelf-
sprekend is, op dezelfde wijze als hier van 
dit kostbare goed kunnen genieten. Dat 

gebeurt met inzet van deskundigheid van 
de drinkwaterbedrijven op een zodanige 
wijze dat de voorziening voor lange tijd is 

gegarandeerd en dat er geen schade wordt 
toegebracht  aan het milieu.”

A.M. (Annette) Ottolini
secretaris (bestuurslid A)  

Benoemd: november 2014, algemeen 
directeur Evides Waterbedrijf

  Nevenfuncties: lid Raad van Commissa-
rissen Nederlandse Waterschapsbank 

N.V., lid Raad van Commissarissen 
Delfluent B.V., bestuurslid Deltalinqs, 

bestuurslid Stichting Rotterdam Philhar-
monic Festival, lid Raad van Commissa-
rissen Spaarnelanden N.V., lid Raad van 

Commissarissen Woningstichting 
Ons Doel (tot 18 mei 2019)

 “Met Water for Life zorgen onze drink-
waterexperts – door donaties van klanten 
en relaties – voor duurzame watervoorzie-

ningen in gebieden waar schoon drinkwater 
geen vanzelfsprekendheid is. Een mooie 
combinatie van hulpverlening en kennis-

deling, gekoppeld aan de SDG’s.”

 J.J. (Jelle) Hannema 
(bestuurslid A)

  Benoemd: september 2017, voorzitter 
Directie Vitens Nevenfuncties: 

lid Auditcommissie en Raad van Toezicht 
Wetsus, bestuurslid VEWIN.

“Een betere naam voor ‘Water for Life’ is er 
niet. Water = leven en Water for Life zorgt 
ervoor dat mensen blijven leven en dat er 
minder zieken zijn. En dat tegen de laagst 
mogelijke overhead en kosten, met een 

zeer hoge impact. En vooral: door mensen 
die 100% verbonden zijn aan de doelen van 
Water for Life en de mensen waarvoor we 

het doen. Ik ben vereerd dat ik zitting heb in 
het bestuur van Water for Life.”

miljoen totale fondsen-
werving in 15 jaar

Water for Life:

projecten  
(112 volledig afgerond)

139

lopend en 1 algemeen  
onderhoudsproject

26

Nederlandse partners
5
16,5

mensen bereikt en te  
bereiken met verbeterde 
toegang tot drinkwater  

of sanitatie met alle  
projecten

1.151.451

15 jaar

Vooruitblik 2020

Eind 2019 bestond het bestuur uit:

W.J. (Wim) den Hertog
penningmeester (Bestuurslid B)  

Benoemd: juni 2018, adjunct directeur 
Waterbedrijf Groningen

 “Tijdens mijn bezoek aan Ghana was het 
erg indrukwekkend om te zien hoe blij en 

trots de lokale bevolking was met de 
gerealiseerde sanitaire voorzieningen en 

een openbaar watertappunt. Zo levert 
Water for Life een bijdrage aan de hygiëne 
op basisscholen en is de lokale bevolking 
niet langer afhankelijk van commerciële 

waterverkopers.”

 C.S. (Rolien) Sasse 
(bestuurslid B)

Benoemd: november 2018, Consultant / 
Adviseur Water, Peace, Security

Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht 
Stichting WASTE.

“Water for Life is voor mij uniek omdat het 
een heel directe link legt tussen onze 

goede watervoorzieningen hier in Neder-
land en de wens om ook in andere delen 

van de wereld te helpen om voor iedereen 
dat recht op goed drinkwater te vervullen.”

 A.W.P. (Allard) Stapel 
(bestuurslid B)

  Benoemd: november 2018
  Nevenfuncties: jurylid Jan Wolkers Prijs, 

bestuurslid van de stichting Prins 
Bernhard Natuurfonds.

“Tijdens mijn bezoek aan het Water for Life 
project in Neiva – Colombia was het 

geweldig om te zien hoe mensen in de 
allerarmste wijken, met steun van Water 

for Life, aangesloten zijn op het waternet. 
Ze zijn ontzettend trots dat ze dit voor 

elkaar hebben gekregen! Een prima voor-
beeld van wat we met Water for Life 

kunnen bereiken.”

Stichting Water for Life maakt gebruik van de capaciteit en kennis van  

medewerkers van de drinkwater bedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, 

WML, Waterbedrijf Groning en en VEI. De kosten van de inzet, 6,7 % 

van de fondsenwerving, worden vergoed door VEI, waardoor 100% 

van de giften gespendeerd worden aan het realiseren van duurzame 

toegang tot water en sanitatie voor iedereen.

224.325
mensen bereikt en te  
bereiken op scholen,  

markten en gezondheids-
centra met drinkwater, 

een toilet en hygiëne 
voorlichting
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Balans per 31 december 2019
  referentie 31-12-2019 31-12-2018
bedragen in €    
   
Activa   
Vorderingen en overlopende activa 1 117.925 148.040
Liquide middelen 2 265.904 177.673
Totaal activa  383.829 325.713
   
Passiva   
Reserves en fondsen 3  
Overige reserves  202.595 324.794
   202.595 324.794
   
Kortlopende schulden 4 181.234 919
Totaal passiva  383.829 325.713

Algemene Toelichting
De statutaire doelstelling van Stichting Water for Life
Het doel van Stichting Water for Life is tweeledig. Stichting Water for Life heeft ten doel:
1  het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het 

gebied van watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden;
2  het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en 

sanitatie in ontwikkelingslanden, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitsluitend financieren van en/of bijdragen aan:
1  projecten als bedoeld onder doelstelling die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van VEI op 

basis van not for profit – not for loss; en,
2  projecten als bedoeld onder doelstelling die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van mede-

werkers van VEI op basis van not for profit – not for loss.

Staat van baten en lasten over 2019

bedragen in € Referentie werkelijk begroting werkelijk
   2019 2019 2018
Baten:    
Baten van particulieren  894.180 890.000 844.313
Baten van bedrijven  51.378 50.000 93.246
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  82.250 0 0
Baten van andere organisaties zonder winststreven  111.245 10.000 12.500
Som van de geworven baten  1.139.053 950.000 950.059
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten  1.367 0 1.325
Overige baten  51.384 50.000 44.672
Som van de baten 5 1.191.804 1.000.000 996.056
    
Lasten:    
Besteed aan doelstellingen    
Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten  1.231.753 1.000.000 937.856
Wervingskosten  17.173 0 0
Kosten beheer en administratie  62.624 3.000 -4.175
Som van de lasten 6 1.311.550 1.003.000 933.681
    
Saldo voor financiële baten en lasten  -119.746 -3.000 62.375
Saldo financiële baten en lasten 7 -2.453 -2.000 -2.706
Saldo van baten en lasten  -122.199 -5.000 59.669
    
Bestemming saldo van baten en lasten:    
Onttrekking / Toevoeging aan:    
- Overige reserves  -122.199 -5.000 59.669
   -122.199 -5.000 59.669

Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Presentatie in de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
“Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties”.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie en na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Verstrekte financiering aan projecten worden geheel ten laste gebracht van het
verslagjaar waarin het besluit tot toekenning is meegedeeld, ongeacht in welk verslagjaar de financiering wordt 
uitgekeerd.

Going Concern
Er bestaat geen materiële onzekerheid ten aanzien van de going concern verwachting voor de Stichting Water 
for Life. De Stichting heeft en krijgt geen liquiditeitsproblemen omdat uitsluitend direct beschikbare financiële 
middelen worden aangewend voor de doelstelling van de Stichting. 

De toekomstige omvang van de activiteiten, het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op 
het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden, zal door de verwachte daling in de fond-
senwerving ook lager zijn. De uitvoering van reeds goedgekeurde projecten zal naar verwachting een vertraging 
van 6 maanden oplopen.

Toelichting op de balans
1 Vorderingen en overlopende activa
bedragen in €  referentie 31-12-2019 31-12-2018
Vordering op Aqua for All i 9.620 0
Vordering op VEI   41.296
Overige vorderingen ii 108.305  106.744
Totaal   117.925 148.040

(i) De vordering op Aqua for All betreft de 3e termijnbetaling voor co-financiering van een project.

(ii) De overige vorderingen hebben onder meer betrekking op donaties en giften die worden geïnd door de  
partners Vitens, Evides Waterbedrijf en WML (€ 79.454). Daarnaast betreft dit nog te ontvangen toegezegde 
giften van bedrijven en organisaties in 2019 (€ 28.851).

2 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deze zijn vrij opneembaar.

3 Reserves en Fondsen
De Stichting Water for Life heeft alleen overige reserves. Op het huidige saldo overige reserves heeft Stichting 
Water for Life geen verbonden verplichtingen. De overige reserves zijn vrij besteedbaar voor nieuwe projecten 
overeenkomstig de statuten van Stichting Water for Life. Wat betreft de lopende projecten komt meerwerk ten 
laste van VEI. De benaming van de reserves en fondsen is in 2019 gewijzigd van bestemmingsfonds in overige 
reserves.

Verloopoverzicht Overige Reserves
bedragen in €  referentie 31-12-2019 31-12-2018
Overige reserves per 01-01  324.794 265.125
Saldo van baten en lasten  - 122.199 59.669
Overige reserves per 31-12  202.595 324.794

4 Kortlopende schulden

bedragen in €  referentie 31-12-2019 31-12-2018
Schuld aan VEI i 173296 0
Overige kortlopende schulden ii 7.938 919
Totaal  181.234 919

(i) De schuld aan VEI betreft nog te betalen projectbudgetten voor goedgekeurde projecten in 2019 (€ 184.125) 
verminderd met nog te vorderen bijdrage van VEI in de kosten van Stichting Water for Life (€ 10.829).

(ii) De overige kortlopende schulden betreft rente op banktegoeden en kosten betalingsverkeer over 4e kwartaal 
2019 (€ 678) en kosten controle jaarrekening (€7.260).

Toelichting op de staat van baten en lasten

5 Baten

bedragen in € Referentie werkelijk begroting werkelijk
  2019 2019 2018
Baten:    
Baten van particulieren I 894.180 890.000 844.313
Baten van bedrijven II 51.378 50.000 93.246
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven III 82.250 0 0
Baten van andere organisaties zonder winststreven IV 111.245 10.000 12.500
Som van de geworven baten  1.139.053 950.000 950.059
Baten als tegenprestatie voor levering V 1.367 0 1.325
  van producten en/of diensten
Overige baten VI 51.384 50.000 44.672
Som van de baten  1.191.804 1.000.000 996.056

(I) Baten van particulieren
De baten van particulieren bestaan volledig uit donaties en giften. De donaties van vaste donateurs bedragen 
€860.090 en incidentele donaties en giften bedragen €34.090. De baten van particulieren zijn met 4.180 iets 
hoger dan begroot. Het aantal vaste donateurs stijgt geleidelijk en is in 2019 toegenomen met 2.210 ten opzich-
te van 2018 tot 35.339 (toename van 6,7%). De toename van het aantal vaste donateurs via de waterrekening 
blijft iets achter bij de begroting. 

(II)  Baten van bedrijven
De baten van bedrijven betreffen incidentele donaties en giften van bedrijven ten bedrage van € 51.378.

(III) Baten van verbonden organisaties zonder winststreven. 
Dit betreft de bijdrage van VEI van €82.250 - in de wervingskosten van €17.173, de kosten van beheer en  
administratie van €62.624 en het saldo van financiële baten en lasten van €2.453.

(IV) Baten van andere organisaties zonder winststreven
De baten van andere organisaties zonder winststreven van € 111.245 hebben betrekking op bijdrage van Aqua 
for All in projecten (€ 96.245), de Cees Kant Stichting (€ 15.000).

(V) Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten
De baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten van € 1.367 hebben betrekking op ver-
koop van producten en diensten door partners van Stichting Water for Life en bedrijven en organisaties. 

(VI) Overige baten
De overige baten hebben betrekking op incidentele giften vanuit evenementen en acties. 
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Aan: het bestuur van Stichting Water for Life 

Verklaring over de jaarrekening 2019
 
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 
van Stichting Water for Life (‘de stichting’) 
een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de 
stichting op 31 december 2019 en van 
het resultaat over 2019 in overeenstem-
ming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’ van de Nederlandse Raad voor 
de Jaarverslaggeving (RJ 650).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2019 van Stichting Water for 
Life te Utrecht gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•  de balans per 31 december 2019;
•  de staat van baten en lasten over 2019; en
•  de toelichting met de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslagge-
ving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving 
dat is gebruikt voor het opmaken van de 
jaarrekening is RJ 650.
 
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd vol-
gens Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hier-
van zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Water 
for Life zoals vereist in de Verordening in-
zake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assuranceopdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijk-
heidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).
 
Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie
 
Naast de jaarrekening en onze controle-
verklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:
•  Het bestuursverslag bestaande uit de 

volgende onderdelen: Voorwoord, wat 
onze stichting doet, hoe werven we onze 
fondsen?, de cijfers, de mensen achter 
WfL, risico’s en onzekerheden en vooruit-
blik 2020;

•  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaam-
heden zijn wij van mening dat de andere 
informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en 

geen materiële afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van RJ 

650 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen 
en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcon-
trole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij 
voldaan aan de vereisten in de Nederland-
se Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de andere informatie, waar-
onder het bestuursverslag in overeen-
stemming met RJ 650.
 
Verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening en 
de accountantscontrole
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur 
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•  het opmaken en het getrouw weergeven 

van de jaarrekening in overeenstemming 
met RJ 650; en voor

•  een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet 
het bestuur afwegen of de stichting in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit 
voort te zetten. Op grond van genoemde 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van 
de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het bestuur het voornemen heeft om de 
stichting te liquideren of de bedrijfsactivi-
teiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

 Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig 
plannen en uitvoeren van een contro-
leopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate 
van zekerheid te verkrijgen over de vraag of 
de jaarrekening als geheel geen afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of van fouten en een controleverkla-
ring uit te brengen waarin ons oordeel is op-
genomen. Een redelijke mate van zekerheid 
is een hoge mate maar geen absolute mate 
van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen 
van materieel belang ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg 
van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang 
van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van 
onze verantwoordelijkheden is opgenomen 
in de bijlage bij onze controleverklaring.

Utrecht, 18 mei 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:
drs. M. Hendriks RA

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

In het financiële jaar 2019 zijn 13 projectvoorstellen goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Water for 
Life. Totale omvang van de goedgekeurde projecten bedraagt € 1,4 miljoen. Er is 1 projectvoorstel aangepast 
waardoor een bedrag van € 32.000 niet is besteed aan projecten maar beschikbaar is gekomen voor nieuwe 
projectvoorstellen. Er zijn 9 projecten afgerond en financieel afgerekend met een totaal aan minderwerk van  
€ 97.697 (minderwerk van 9% van project budget).

Projecten  Bedrag Aantal Datum
  in € begunstigden goedkeuring
Mozambique - Beira; Mecanagro, Goto  245.000 11.111 mei 2019
Zimbabwe - Bulawayo - Cowdray park  60.200 7.015 mei 2019
Tanzania - Arusha  171.000 8.613 mei 2019
Colombia - Neiva  40.700 2.231 mei 2019
Zambia - Kaloma  34.500 2.028 mei 2019
Ethopia - Addis Abeba  118.500 10.116 mei 2019
Kenia - Kisumu: aanvulling  96.250 4.750 mei 2019
  766.150 45.864 
    
Zambia - Mulenga  120.000 11.388 november 2019
Ghana - Santoe  134.100 15.000 november 2019
Vietnam - Long My  54.500 5.033 november 2019
Ethiopia - Akaki  54.450 9.270 november 2019
Malawi - Changalume  137.250 6.000 november 2019
Zimbabwe - Hopley  95.000 15.500 november 2019
  595.300 62.191 
    
Totaal goedgekeurde projectvoorstellen in 2019 1.361.450 108.055 
Ingetrokken en aangepaste voorstellen in 2019  -32.000  
Minderwerk afgeronde projecten in 2019  -97.697  
Totaal besteed aan doelstelling  1.231.753

Bestedingsratio; Van de baten over 2019, exclusief de baten van verbonden organisaties zonder winststreven 
(zijnde de bijdrage van VEI in de kosten van Stichting Water for Life) en het vrij beschikbare saldo van de overige 
reserves is 86% besteed aan de doelstelling in 2019.

(II) Communicatie en Wervingskosten
Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor fondsenwerving. Dat maakt Stichting Water for Life uniek. 
De kosten van fondsenwerving worden gedragen door de drinkwaterbedrijven die bij Stichting Water for Life zijn 
aangesloten. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande processen bij Vitens, Evides Waterbedrijf, 
WML en Waterbedrijf Groningen met name ten aanzien van facturatie, inning en afdracht van vaste donaties en  
de communicatie. De wervingskosten van Stichting Water for Life bedragen € 17.173, dit is 1,4 % van de totale 
baten. Deze kosten worden vergoed door VEI.

(III) Personeelskosten en vergoeding bestuur
Stichting Water for Life heeft zelf geen personeel in dienst. De personele lasten worden gedragen door VEI B.V. 
en de aangesloten waterbedrijven. Gemiddeld aantal werknemers is derhalve 0.

De directeursfunctie van Stichting Water for Life is gewaardeerd met 315 bsd punten conform de regeling belo-
ning directeuren van goede doelen organisaties. Stichting Water for Life heeft een onbezoldigde directeur.

Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2019 is € 1.000 betaald aan vacatiegelden aan de gezamenlijke bestuurders (2018 € 750). 
Alleen bestuursleden B kunnen een onkostenvergoeding ontvangen of zien daar vanaf. Twee bestuursleden ont-
vingen een vergoeding en twee bestuursleden hebben daarvan afgezien. Bestuursleden A benoemd door Vitens 
en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

bedragen in €   Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
M.G.M. den Blanken bestuurslid B - -
W. J. den Hertog bestuurslid B - -
C. S. Sasse bestuurslid B 500 -
A.W.P. Stapel bestuurslid B 500 -
A.M. Ottolini bestuurslid A onbezoldigd onbezoldigd
J.J. Hannema bestuurslid A onbezoldigd onbezoldigd
   
M. Halbesma* bestuurslid B  250
P. van Koppen* bestuurslid B  500
P. Tieleman* bestuurslid B  -
   
Totaal  1.000 750

*Dit zijn oud-bestuursleden

(IV) Kosten beheer en administratie
Project uitvoering; Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor uitvoering van de projecten. De uitvoe-
ringskosten voor begeleiding en toezicht worden gedragen door VEI. De activiteiten vinden plaats in landen waar 
VEI al actief is in het kader van Water Operator Partnerships. Hierdoor liften de Stichting Water for Life projecten 
maximaal mee op reeds lopende projecten voor management-ondersteuning van lokale waterbedrijven. Door de 
hulp vanuit Stichting Water for Life te koppelen aan de ondersteuning van lokale waterbedrijven door VEI, kan de 
continuïteit en duurzaamheid van de met Stichting Water for Life gefinancierde projecten beter worden gewaar-
borgd.

Kantoor en algemene kosten; 
De overige kosten van beheer en administratie bestaan uit kosten van de accountant voor controle van de 
jaarrekening en ANBI inschrijving ten bedrage van € 7.741. De totale kosten van beheer en administratie van  
de Stichting Water for Life, inclusief de personele inzet, bedragen € 62.624, dit is 5,3% van de totale baten.  
Deze kosten worden vergoed door VEI.

Bijdrage VEI in de kosten van de Stichting Water for Life. 
Alle kosten van de stichting zoals wervingskosten, kosten beheer en administratie en de financiële lasten worden 
vergoed door VEI. Het in de jaarrekening opnemen van de kosten, die door VEI worden gedragen, is een wijziging 
van de systematiek. Ook alle in natura gemaakte kosten zijn vanaf 2019 in de jaarrekening verwerkt.

7 Financiële baten en Lasten
De financiële lasten ten bedrage van € 2.453 bestaan uit rentelasten en bankkosten.

8 Gebeurtenissen na balansdatum
De verwachting is dat de COVID-19 uitbraak enige impact zal gaan hebben op de toekomstige activiteiten van de 
Stichting Water for Life. De Stichting Water for Life is afhankelijk van vrijwillige donaties en giften van particulie-
ren, bedrijven en organisaties. Hoe groot die impact op toekomstige donaties en giften van particulieren, bedrij-
ven en organisaties zal zijn is op dit moment lastig in te schatten. De Stichting Water for Life houdt vooralsnog 
rekening met een daling van de fondsenwerving van 10-30%.

Resultaatbestemming
Het tekort van 2019, zijnde € 122.199 wordt onttrokken aan de Overige Reserves. Het vorenstaande is reeds 
verwerkt in de jaarrekening 2019 van Stichting Water for Life. De Overige reserves eind 2019 van € 202.595 
worden in de komende jaren besteed aan nieuwe projecten.

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2019
Hiermee verklaart het bestuur van Stichting Water for Life dat de jaarrekening 2019 van de genoemde stichting is 
opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.

Deze jaarrekening is definitief vastgesteld op 18 mei 2020.

Utrecht, 18 mei 2020
Stichting Water for Life

Het bestuur en directie:

Overige gegevens
Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming
Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

6 Lasten

Toelichting bestedingen referentie Besteed aan doelstelling Wervingskosten Kosten beheer en Administratie Totaal werkelijk 2019 Begroot 2019 Totaal werkelijk 2018
Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten I 1.231.753   1.231.753 1.000.000 937.856
Communicatie - wervingskosten  II    0  0
Personeelskosten III  17.173 54.883 72.056 2.000 750
Kantoor- en algemene kosten IV   7.741 7.741 1.000 -4.925
Totaal bestedingen  1.231.753 17.173 62.624 1.311.550 1.003.000 933.681

Besteed aan doelstelling

(I) Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten

M.G.M. den Blanken, Voorzitter W.J. den Hertog, Penningmeester A.M. Ottolini, Secretaris

C.S. Sasse, Bestuurslid A.W.P. Stapel, Bestuurslid J.J. Hannema, Bestuurslid

M.A.C. Schouten, Directeur

In aanvulling op wat is vermeld in onze con-
troleverklaring hebben wij in deze bijlage 
onze verantwoordelijkheden voor de con-
trole van de jaarrekening nader uiteengezet 
en toegelicht wat een controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de 
accountant voor de controle van de 
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole pro-
fessioneel-kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvor-
ming toegepast in overeenstemming met 
de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijk-
heidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:
•  Het identificeren en inschatten van de ri-

sico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van 
fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van con-
trolewerkzaamheden en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzette-
lijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing.

•  Het verkrijgen van inzicht in de interne 
beheersing die relevant is voor de contro-
le met als doel controlewerkzaamheden 
te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit 
te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting.

•  Het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan.

•  Het vaststellen dat de door het bestuur 
gehanteerde continuïteitsveronderstel-
ling aanvaardbaar is. Ook op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststel-
len of er gebeurtenissen en omstandig-
heden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze ver-
klaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeur-
tenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handha-
ven.

•  Het evalueren van de presentatie, struc-
tuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen en het 
evalueren of de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de onderliggende trans-
acties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder 
andere over de geplande reikwijdte en ti-
ming van de controle en over de significan-
te bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne 
beheersing.

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019  
van Stichting Water for Life
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2019 in beeld

Reactorweg 47
3542 AD Utrecht
www.vei.nl

Dutch Water Operators

Postbus 1205
8001 BE Zwolle
www.vitens.nl

Postbus 24
9700 AA Groningen
www.waterbedrijfgroningen.nl

Postbus 4472 
3006 AL Rotterdam
www.evides.nl

Een speciale dank 
aan onze vrienden:
Cees Kant Stichting

Wij bedanken alle donateurs voor hun bijdrage!

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van  
Stichting Water for Life
Ontwerp: Remke Beckers (remke.nu)
Fotografie en teksten: Water for Life

De Cees Kant Stichting steunt Water for Life 
om hun doel, water voor iedereen, waar te 
maken: “De zin van het leven is een leven met 
een doel”.

De Rotary Midden-Nederland en Water for 
Life slaan de handen ineen om het bewust-
zijn, van water wereldwijd toegankelijk maken, 
te vergroten.

Rotary Midden- 
Nederland

Postbus 1060
6201 BB Maastricht 
www.wml.nl 


