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Woord vooraf
Het gaat goed met Stichting Water for Life. In 2021 hebben 112.632 mensen duurzame toegang gekregen
tot drinkwater via een publiek tappunt of een kraan thuis. Daarnaast hebben 8.046 mensen toegang gekregen tot sanitaire voorzieningen. Bijzonder trots zijn we op de 7.208 mensen die op scholen of in ziekenhuizen
toegang tot drinkwater of sanitaire voorzieningen hebben gekregen. Dit draagt in hoge mate bij aan de
ontwikkeling van deze kinderen en hun toekomstperspectief. Ondanks de gevolgen van COVID-19, hebben
we in 2021 samen met onze partners 13 projecten afgerond in 8 landen. Dat zijn mooie resultaten!
In het afgelopen jaar is de gezamenlijke fondsenwerving met de waterbedrijven succesvol geweest; er is
1.186.776 euro gedoneerd. Zo zijn er 3.813 vaste donateurs bijgekomen die doneren via de waterrekening
als klant van Vitens en Evides Waterbedrijf. Daarnaast zijn er acties opgezet door particulieren, kerken en
medewerkers van de waterbedrijven. Naast onze ‘vrienden’, de Cees Kant Stichting en de Rotary, weten ook
bedrijven en maatschappelijke organisaties ons steeds vaker te vinden. Zo hebben we in 2021 donaties
ontvangen van onder meer NX Filtration, 6 Mile en de Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd. Ook hebben
diverse scholen acties opgezet en in meerdere steden zijn tappunten gerealiseerd door Vitens en Waterbedrijf Groningen in samenwerking met Join the Pipe, waarvan een bijdrage naar Stichting Water for Life is
gegaan. Ontzettend bedankt allen!

“We merken dat steeds meer
bedrijven onze doelstelling
onderschrijven.”

We merken dat steeds meer bedrijven onze doelstelling onderschrijven en voor Stichting Water for Life
kiezen in hun streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ligt de focus voor 2022 dan ook op meer samenwerking met de zakelijke markt. Hoe mooi zou
het zijn als meer bedrijven ons kennen en en bijdragen aan de realisatie van water- en sanitaire voorzieningen
in landen waar dit nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Vanaf deze plek wil ik graag Marco Schouten hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet als directeur van
Stichting Water for Life. Marco, jouw enthousiasme is van groot belang geweest voor de stichting, hartelijk
dank daarvoor. Inmiddels is Toine Ramaker aangetreden als nieuwe directeur. Ik verheug me op de samenwerking met hem.
Want ook in 2022, hoop ik van harte, dat wij nog meer mensen toegang kunnen geven tot water- en sanitaire
voorzieningen. Ik reken op uw steun!
Martien den Blanken, voorzitter Stichting Water for Life
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Wat doet Stichting Water for Life?
Vervuild drinkwater, het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne zijn wereldwijd voor bijna 1 miljard mensen de
dagelijkse realiteit. Elke dag overlijden meer dan 2,000 mensen (bron
WHO) aan water gerelateerde ziekten, veroorzaakt door vervuild
drinkwater, het ontbreken van toiletten en slechte hygiënische
omstandigheden.
Stichting Water for Life is een initiatief van vijf Nederlandse
drinkwaterbedrijven: Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterbedrijf
Groningen, WML en PWN. Zij vinden dat iedereen recht heeft op
betrouwbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen. Er zijn 2
kernactiviteiten, namelijk :
1. Het werven van vrijwillige giften bij particulieren, bedrijven en
instellingen en
2. Het financieren en laten uitvoeren van ideële projecten op het
gebied van watervoorziening en sanitatie in lage inkomenslanden,
samen met het lokale drinkwaterbedrijf en de Nederlandse
drinkwaterbedrijven.

Internationale samenwerking waterbedrijven via VEI
VEI begeleidt de financieringsaanvragen voor de Stichting
Water for Life van de collega drinkwaterbedrijven uit Afrika,
Azië en Latijns-Amerika, en verzorgt de implementatie van het
project. De drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf,
Waterbedrijf Groningen, WML, Brabant Water, PWN en
partner WLN, hebben zich met elkaar verbonden in VEI.
Door samenwerking met lokale waterbedrijven via Water
Operator Partnerships (WOPs) delen zij hun kennis en kunde
met collega drinkwaterbedrijven in lage inkomenslanden.
www.vei.nl

5

Janet de Zeeuw - GK Schoonrewoerd
“Wij hebben ons verbonden aan Stichting Water for Life en dragen bij aan het realiseren
van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen op een school in Tanzania. Wij hebben
voor Stichting Water for Life gekozen omdat 100% van de donaties daadwerkelijk aan
ons project wordt besteed. Op de school in Tanzania wordt voor de kinderen schoon
drinkwater en toegang tot goede sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Ook komen er
speciale voorzieningen voor gehandicapte kinderen. Door de toiletten en het schone
water op school kunnen ook meisjes tijdens hun menstruatie naar school blijven komen,
waardoor ze niet langer een leerachterstand oplopen.
Door onze bijdrage aan Stichting Water for Life investeren we in de toekomst van deze
jonge generatie en verbeteren we structureel hun leefomstandigheden. Hierbij waarderen
we ook de samenwerking met de plaatselijke drinkwaterbedrijven zodat kennis en kunde
gedeeld worden.”

Hoe bereiken wij onze donateurs?
Stichting Water for Life is een initiatief van vijf Nederlandse drinkwaterbedrijven: Vitens, Evides Waterbedrijf,
Waterbedrijf Groningen, WML en PWN. Samen met de aangesloten Nederlandse drinkwaterbedrijven stellen wij ieder
jaar een plan op voor de fondsenwerving per doelgroep. Hiervoor maken wij zoveel mogelijk gebruik van bestaande
processen van de waterbedrijven. Via de nieuwsbrief, onze website en social media delen wij concrete verhalen uit onze
projecten: we laten het probleem zien en wat we hieraan doen en laten diverse manieren zien hoe je als donateur bij kan
dragen. De vijf drinkwaterbedrijven verspreiden deze boodschap via hun eigen communicatiemiddelen, zoals social media
en nieuwsbrieven, naar hun klanten. Op deze manier bereiken we ieder jaar veel mensen met de boodschap dat
drinkwater niet overal vanzelfsprekend is en dat de Nederlandse drinkwaterklant via Stichtling Water for Life een
steentje kan bijdragen. Bij de waterbedrijven Vitens en Evides Waterbedrijf is het mogelijk om te doneren via de reguliere
waterrekening.

Wouter Roskam - donateur via de waterrekening
“Ik doneer aan Stichting Water for Life via mijn waterrekening
van Vitens. Met een bijdrage van 5 cent per dag, steun ik
Stichting Water for Life zodat zij waterleidingen en toiletten
kunnen financieren voor mensen die dat nodig hebben. Voor
ons, in Nederland, is drinkwater uit de kraan heel normaal maar
dat is wereldwijd helaas niet het geval. Mensen moeten vaak
iedere dag kilometers lopen met een jerrycan om water te
halen. Met mijn bijdrage aan Stichting Water for Life hoop ik een
groot verschil te maken. Stichting Water for Life is transparant
en geeft geen geld uit aan reclames, zodat mijn donatie ook
echt terecht komt waar het nodig is.”
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Wie zijn onze donateurs?
Iedereen kan bijdragen aan Stichting Water for Life op zijn eigen manier. Wij zorgen ervoor dat iedere euro voor 100%
naar de projecten gaat. Onze donateurs zijn:

Edwin Duinkerken - Webpuccino
“Als ondernemer heb je de kans om de
wereld beter te maken. Dat begint met het
leveren van producten en diensten van
hoge kwaliteit en het bieden van een goede
service. Maar het gaat verder dan dat. Met
Webpuccino laten wij bomen planten met
de inkomsten van de websites die wij
ontwikkelen en ondersteunen, en helpen we
iedere maand 2 mensen aan schoon
drinkwater via Stichting Water for Life. Op
die manier hopen wij een positieve impact
te hebben en een essentieel verschil te
maken voor vele mensen die geen toegang
tot betrouwbaar drinkwater hebben.”
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•	Particulieren: via de website kan je vaste donateur worden, een eenmalige schenking of een periodieke schenking met
belastingvoordeel doen. Daarnaast kun je als klant van Vitens of Evides Waterbedrijven donateur worden via de
waterrekening. Op dit moment zijn 43.642 klanten op deze manier vaste donateur van Stichting Water for Life.
• Vrienden: wij werken samen met twee vrienden, namelijk de Cees Kant Stichting en Rotary Midden-Nederland.
Zij organiseren acties en mobiliseren hun achterban om ook bij te dragen aan concrete projecten.
•	 Bedrijven: er zijn steeds meer bedrijven die zich inzetten om zo invulling te geven aan hun MVO-beleid.
Op dit moment doneren 85 bedrijven via de waterrekening. Daarnaast zijn bedrijven soms kort of langdurig
verbonden aan Stichting Water for Life.
•	Medewerkers van de waterbedrijven: steeds meer medewerkers komen in actie en zetten zich in om geld in te
zamelen voor Stichting Water for Life. Zo doneerden het afgelopen jaar veel medewerkers een kerstpakket of
werd een maandelijkse bijdrage gedaan.
•	Evenementen: helaas zijn er in 2021 door COVID-19 weinig evenementen geweest, waardoor er met evenementen
minder geld opgehaald is voor Stichting Water for Life.

Kees Kant – Vriend van Stichting Water for Life
“Ik draag als vriend en vertegenwoordiger van de Cees Kant
Stichting al enkele jaren bij. Waarom juist Stichting Water for
Life? Omdat Stichting Water for Life door de samenwerking
met vijf Nederlandse drinkwaterbedrijven uniek is. De ondersteuning van Nederlandse drinkwaterexperts in het buitenland
is professioneel, 100 % van alle donaties gaat naar projecten
en er is een goede terugkoppeling over de besteding van de
fondsen via de website en social media. Door deze speciale
aanpak help je met een donatie van € 0,05/dag al elk jaar 1
persoon aan schoon drinkwater.”

Een project: van voorstel naar eindbestemming
Een Water for Life project begint altijd met een projectvoorstel. Het projectvoorstel wordt geschreven door experts
van het lokale en het Nederlandse drinkwaterbedrijf. Op
deze manier is de kwaliteit geborgd. Door de intensieve
betrokkenheid van het lokale waterbedrijf is het onderhoud
en beheer van de nieuwe water infrastructuur verzekerd.
Hierdoor krijgen mensen nu, maar ook in de toekomst
toegang tot drinkwater of sanitaire voorzieningen.
Stap 1: Het projectvoorstel
Samen met collega’s van drinkwaterbedrijven in Afrika en
Azië maken we een plan om toegang tot betaalbaar en
betrouwbaar drinkwater en/of sanitaire voorzieningen te
realiseren. Zij kijken welke infrastructuur nodig is - een
pomp, waterzuivering of waterleidingnetwerk - om te
zorgen dat er voldoende drinkwater van goede kwaliteit
beschikbaar is. Vaak worden openbare tappunten gebouwd,
waar de inwoners een jerrycan water kunnen kopen. Ook
kunnen de inwoners een betaalbare wateraansluiting bij hun
huis aanvragen, soms met subsidie. Naast de aanleg van de

infrastructuur organiseren we bijeenkomsten met de
mensen in de gemeenschap over het belang van schoon
drinkwater en goede hygiëne door toezicht te houden en
ondersteunen we bij de bouw van goede water- en
sanitatievoorzieningen. Ook investeren we in verschillende
wijken in drinkwaterinfrastructuur en toiletten op scholen
en/of ziekenhuizen. Tot slot worden er ook hygiëne-trainingen gegeven. Projectvoorstellen kunnen twee keer per jaar
worden ingediend bij het bestuur. Voor het beoordelen van
de projecten worden deze getoetst op de volgende criteria:
Draagt het bij aan de toegang tot water, sanitatie of
hygiëne? Is het project gericht op arme en kwetsbare
groepen? Is de investering duurzaam? En is er een optimale
besteding van middelen om maximale impact te bereiken?
Stap 2: De uitvoering
Indien de financiering wordt toegekend, kan de uitvoering
starten. De projectuitvoering gebeurt via VEI. Na
aanbesteding worden de leidingen aangelegd of toiletten
gebouwd door lokale aannemers, mensen uit de
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Samen met lokale partners ontwikkelen we een projectvoorstel

gemeenschap of door het waterbedrijf zelf. Dit gebeurt
onder goede supervisie van het lokale waterbedrijf en VEI.
Nadat de nieuwe infrastructuur is getest, wordt de
verantwoordelijkheid overgedragen aan het lokale
waterbedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van
voldoende, veilig en betaalbaar drinkwater aan de nieuwe
klanten.
Stap 3: Duurzaamheid geborgd
De partnerschappen tussen de Nederlandse en lokale
waterbedrijven zijn voor de lange termijn. Om te beoordelen
of projecten ook na oplevering nog functioneren en de
infrastructuur goed wordt onderhouden, bezoeken de
Nederlandse waterexperts regelmatig de projecten. Indien
nodig, wordt samen met het waterbedrijf een plan gemaakt
voor het repareren of vernieuwen van faciliteiten, of worden
extra trainingen gegeven zoals over onderhoud. Daarnaast
bieden deze evaluaties ook inzicht in mogelijkheden voor
verbeteringen en leerpunten voor nieuwe projecten.
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Samen met de waterbedrijven
voeren wij de projecten uit

Mensen zoals Mavis hebben nu en later,
toegang tot drinkwater of een toilet

De projecten in 2021

Ethiopië
bereikte mensen 22.558

Filipijnen
bereikte mensen 17.014

Kenia
bereikte mensen 16.063

Ghana
bereikte mensen 9.206

Tanzania
bereikte mensen 25.022

Indonesië
bereikte mensen 4.203

Malawi
bereikte mensen 2.569

Mozambique
bereikte mensen 31.250
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Van donaties
tot stromend
water
Wie doneert aan Stichting
Water for Life, kan ervan op
aan dat de donatie goed
terechtkomt. In 2021
kregen, dankzij Stichting
Water for Life, 127.886
mensen toegang tot
drinkwater en/of sanitaire
voorzieningen. Lees de
verhalen van Martha, Mavis,
William en Simon uit Ghana
over wat toegang tot water
voor hen betekent.
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Mavis

Mijn naam is Simon. Ik woon samen
met mijn vrouw en zeven kinderen. Ik
heb een tuin waarin ik verschillende
groenten verbouw en waar ik eenden
houd. In 2021 kregen wij een eigen
wateraansluiting en dus toegang tot
drinkwater. We gebruiken het water om
te drinken, koken, wassen en voor onze
eenden. Daarvóór hadden we echt een
groot waterprobleem en was het
vreselijk om hier te wonen. We
moesten vervuild water drinken of het
water voor een hoge prijs kopen. Het
water wat we nu hebben is bijna 90%
goedkoper. Toen ik mijn waterrekening
kreeg, was ik erg blij. Ik houd nu veel
meer geld over, bijvoorbeeld voor
schoolgeld voor mijn kinderen.”

Ik heet Mavis. Ik woon samen met mijn drie
kinderen in Katamanso. Mijn man is vijf jaar geleden
overleden. Om geld te verdienen voor mijn kinderen,
rook ik vis die ik verkoop hier in het dorp. De vis
moet eerst schoongemaakt worden met water
voordat ik deze kan roken. Vroeger moest ik lang
lopen om water te halen bij de rivier en moest ik dit
water eerst nog koken voordat ik het kon gebruiken.
Nu we een wateraansluiting aan huis hebben, is het
leven veel makkelijker geworden. Ik loop naar buiten
met mijn vis en kan deze meteen bij mijn eigen
kraan wassen. Dat bespaart me heel veel tijd, die ik
weer kan besteden aan mijn bedrijf en mijn kinderen.
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Simon

William

Mijn naam is Martha. In januari 2021 heb ik mijn eigen school
opgericht voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. We hadden hier
eerst geen toegang tot drinkwater. Iedere dag liep ik vóór
schooltijd drie keer op en neer om ver weg water voor de
kinderen te halen. Nu hebben wij water op school voor de
kinderen om te drinken, om hun handen te wassen en om de
kleine kinderen te baden als ze een ongelukje hebben gehad.
De ouders van de kinderen en ik zijn heel blij dat de school nu
een fijne en hygienische plek is geworden.

Martha

Bekijk
hier het
filmpje over
Martha!
Mijn naam is William. Ik ben 66 jaar.
Toen ik klein was, moest ik elke dag
vóór schooltijd om 3 uur ’s nachts 2 uur
lopen om water te halen voor mijn
familie. Het water haalden we bij de
rivier en het was zo vies dat ik altijd
mijn ogen dicht deed als ik het dronk.
Nu ik oud ben halen mijn kinderen of
kleinkinderen water voor mij. Maar als
zij er een dag niet zijn, weet ik niet hoe
ik aan water moet komen. Nu heb ik
gelukkig thuis mijn eigen kraan. We
hebben het hier heel zwaar gehad, maar
ik ben heel blij dat we hier nu altijd
schoon water hebben.
12

Dit bereikten we in 2021
127.886
mensen bereikt met toegang
tot drinkwater en/of sanitaire
voorzieningen

112.632
mensen kregen duurzame toegang
tot drinkwater via een publiek
tappunt of een kraan thuis
(246 km leidingnetwerk en maar
liefst 25.498 huisaansluitingen)

8.046
mensen kregen
toegang tot sanitaire
voorzieningen

88

publieke toiletten

7.208

mensen kregen toegang tot sanitaire voorzieningen of water via ziekenhuizen of op scholen
(14 aansluitingen op scholen en ziekenhuizen)

56

publieke
waterpunten
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projecten in 8 landen afgerond
3.813 nieuwe vaste donateurs in 2021
1.186.776 euro aan donaties in 2021

Stichting Water for Life
maakt gebruik van de
capaciteit en kennis van
medewerkers van de drinkwaterbedrijven Vitens,
Evides Waterbedrijf, WML,
Waterbedrijf Groningen,
PWN en VEI. De kosten van
de inzet, 7,2% van de fondsenwerving, worden vergoed door de drinkwaterbedrijven en VEI, waardoor
100% van de giften besteed kan worden aan het
realiseren van duurzame
toegang tot water en sanitatie voor iedereen.
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De mensen achter
Stichting Water for Life
Het bestuur
Stichting Water for Life heeft een
onafhankelijk bestuur, waarin kennis en
affiniteit met de doelstelling zijn
geborgd. Het bestuur van de stichting
bestaat uit zes natuurlijke personen;
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 2021 is er een één-hoofdige
directie die vervuld wordt door:
A.B. (Toine) Ramaker, directeur.
Benoemd: 15 september 2021,
tevens directeur van VEI B.V.

Bezoldigingsbeleid
Bestuurders ontvangen ter zake van de
door hen in die hoedanigheid voor de
Stichting Water for Life verrichte
werkzaamheden geen andere beloning
dan een niet bovenmatige vacatievergoeding. Deze vergoedingen worden in
de jaarrekeningen zichtbaar gemaakt en
nader toegelicht. Bestuursleden 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 bestuursbesluiten. De
verdeling van verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en taken is vastgelegd
in het directiestatuut.
In 2021 is het bestuur twee keer
bijeengekomen. Onderwerpen die bij
elke vergadering aan de orde zijn:
financiële verantwoording van de
Stichting Water for Life, fondsenwervingsactiviteiten en -resultaten,

beoordeling van nieuwe projectaanvragen en de monitoring, voortgang en
evaluatie van lopende projecten.
Daarnaast zijn onderwerpen als
goedkeuring jaarverslag 2020,
meerjarenplan 2022-2024, strategie,
COVID-19 impact en samenwerkingsverbanden behandeld. In 2021 hebben
de volgende bestuurswijzigingen
plaatsgevonden: directeurswijziging.
Integriteitsbeleid
Integriteit is onderdeel van selectie en
benoeming van bestuursleden voor
Stichting Water for Life. Tevens wordt
deze geëvalueerd tijdens de jaarlijkse
zelfevaluatie. De Stichting Water for
Life heeft zelf geen personeel in dienst.
De werkzaamheden ten behoeve van
Stichting Water for Life worden
uitgevoerd door medewerkers van VEI
en de aangesloten waterbedrijven. De
gedragscode en het integriteitsbeleid
van VEI en de aangesloten waterbedrijven zijn ook van toepassing op inzet
voor Stichting Water for Life
activiteiten. Er zijn geen meldingen van
schendingen gemaakt voor Stichting
Water for Life activiteiten.

Eind 2021 bestond het bestuur uit:
M.G M. (Martien) den Blanken,
voorzitter (bestuurslid B)
Herbenoemd: november 2020,
oud-directeur PWN Waterleidingmaatschappij Noord-Holland.
Nevenfuncties: voorzitter Bestuur
Stichting Waternet, Lid Raad van
Toezicht Aqua for All, Lid RvC NV STUCO
(Statia Utility Company), voorzitter RvC
Blooming Bedrijvengroep, voorzitter
Kerkbestuur ‘Bron van Levend water’ en
H. Corneliusparochie, lid Adviescollege
NV KIWA.

C.S. (Rolien) Sasse,
(bestuurslid B)
Benoemd: november 2018,
adviseur en mediator op het
gebied van klimaat/water en
conflict. Nevenfunctie:
voorzitter Raad van Toezicht
Stichting WASTE.
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A.M. (Annette) Ottolini,
secretaris (bestuurslid A)
Herbenoemd: november 2018,
algemeen directeur Evides
Waterbedrijf.
Nevenfuncties: lid Raad van
Commissarissen Nederlandse
Waterschapsbank N.V., lid Raad
van Commissarissen Delfluent
B.V., bestuurslid Deltalinqs,
bestuurslid Stichting Rotterdam
Philharmonic Festival.

W.J. (Wim) den Hertog,
penningmeester
(bestuurslid B)
Benoemd: juni 2018,
adjunct-directeur
Waterbedrijf Groningen.

A.W.P. (Allard) Stapel,
(bestuurslid B)
Benoemd: november 2018,
directeur externe betrekkingen
Wereld Natuur Fonds.
Nevenfuncties: jurylid Jan
Wolkers Prijs, bestuurslid van de
stichting Prins Bernhard
Natuurfonds, treasurer bij de
Resilient Foundation.

J.J. (Jelle) Hannema,
(bestuurslid A)
Herbenoemd: december 2021,
voorzitter Directie Vitens.
Nevenfuncties: lid Auditcommissie
en Raad van Toezicht Wetsus,
bestuurslid VEWIN, Bestuurslid
Netherlands Water Partnership
(NWP).

Vooruitblik 2022
Veel mensen kregen in 2021 toegang tot water en sanitaire
voorzieningen dankzij onze projecten. Er is nog een lange
weg te gaan om in 2030 universele toegang tot drinkwater
en sanitaire voorzieningen te realiseren (SDG6). Daarnaast
kampen overheden en drinkwaterbedrijven wereldwijd met
grote uitdagingen. Steeds meer mensen trekken naar de
stad, regens worden heviger en droge perioden duren
steeds langer. Daarom neemt de vraag naar ondersteuning
en financiering toe, juist om ook de kwetsbare mensen in
arme wijken te bereiken. In deze wijken ligt vaak nog geen
leidingnetwerk waardoor vaak de vrouwen en kinderen ver
moeten lopen of water uit een rivier of andere onveilige bron
halen. Ook is er vaak geen toegang tot goede sanitaire
voorzieningen thuis of op de scholen. Met projecten van
Stichting Water for Life lukt het de waterbedrijven wel om
ook deze mensen toegang te geven tot drinkwater of
sanitaire voorzieningen.
Drinkwater is niet zo vanzelfsprekend als het soms lijkt.
Daarom zullen wij, samen met Vitens, Evides Waterbedrijf,
WML, Waterbedrijf Groningen en PWN, fondsen blijven
werven. In 2022 hopen wij 1,35 miljoen euro op te halen. Via
de waterrekening of eenmalig, bij particulieren of zakelijke
klanten, door een actie alleen, of met een groep: iedereen
kan bijdragen. Iedere euro gaat vervolgens voor 100% naar
de aanleg van infrastructuur en campagnes over hygiëne. In
2022 kunnen we daarmee projecten implementeren om
samen met de lokale waterbedrijven 75.000 mensen
toegang te geven tot drinkwater of een toilet.
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Risico’s en onzekerheden
Operationele risico’s
Zodra het bestuur van de Stichting Water for Life een
projectvoorstel goedkeurt, wordt deze onder verantwoordelijkheid van VEI uitgevoerd. VEI is een dochterorganisatie
van de Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens en Evides
Waterbedrijf die actief is in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
VEI neemt als projectuitvoerder de risico’s voor de projectuitvoering, kosten voor supervisie, valutarisico’s en

eventuele budgetoverschrijdingen voor haar rekening.
Stichting Water for Life heeft geen operationele risico’s. Na
goedkeuring van een projectvoorstel door het bestuur van
Stichting Water for Life, start VEI met de aanbesteding,
waarna de beste aanbieder wordt gecontracteerd volgens
de geldende aanbestedingsprocedures. Betalingen worden
gedaan op basis van verantwoording van de kosten,
conform budget en onderworpen aan supervisie door de
vertegenwoordigers van VEI en het lokale waterbedrijf.
Financiële risico’s
Per bestuursvergadering worden de ingediende voorstellen
voor cofinanciering getoetst aan de beschikbare fondsen
voor doelstelling: getoetst wordt of de direct beschikbare
middelen (fondsen) voldoende 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 relevante
projectaanpassingen te worden
voorgelegd aan het bestuur ter
goedkeuring. De financiële risico’s
van projectuitvoering zoals meerwerk en valutarisico’s zijn voor
rekening van VEI.
Financiële verslaggeving en weten regelgeving
De jaarrekening van de Stichting
Water for Life wordt opgesteld in
overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’. De jaarrekening wordt door een
onafhankelijke accountant gecontroleerd. De
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controleverklaring van de onafhankelijke accountant is
onderdeel van het jaarverslag.
Financiële beleid
Het financiële beleid van de Stichting Water for Life is om
geen financiële risico’s te lopen. Het saldo van baten en
lasten over 2021 bedraagt een tekort van € 19.309.
Dit bedrag is onttrokken aan de overige reserves. Het saldo
van de overige reserves van € 196.355 wordt in de
komende jaren besteed aan nieuwe projecten overeenkomstig de statuten en projectcriteria van de Stichting Water
for Life. Er waren geen bijzondere baten en lasten in 2021.
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 gefinancierd vanuit direct beschikbare fondsen.
Beleggingsbeleid
De Stichting Water for Life heeft geen beleggingen.
Beschikbare middelen worden ieder half jaar toegekend aan
nieuwe projecten.
Juridische structuur
De Stichting Water for Life is statutair gevestigd in Utrecht
en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 08122687. Correspondentieadres is: Stichting
Water for Life, Reactorweg 47, 3542 AD Utrecht. Sinds 1
januari 2008 is Stichting Water for Life door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI; RSIN nummer 816131041). Sinds 1 januari
2020 is Stichting Water for Life door het CBF erkend als
Erkend Goed Doel.

Financiële resultaten en ratio’s
Baten
bedragen in €
Baten van particulieren

Lasten
werkelijk

begroting

1.025.739

940.000

Bedragen in €

werkelijk

begroting

1.206.085

1.200.000

Wervingskosten

43.911

34.000

Kosten beheer en administratie

67.558

92.000

1.317.554

1.326.000

gerealiseerd

gewenst

91,5%

90,5%

Wervingskosten

3,3%

2,6%

Kosten beheer en administratie

5,1%

6,9%

101,6%

100,0%

3,4%

2,6%

Besteed aan doelstelling

Baten van bedrijven

78.683

35.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven

44.672

175.000

0

10.000

Som van de lasten

37.682

40.000

		

1.186.776

1.200.000

116.072

130.000

1.302.848

1.330.000

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten
Overige baten
Som van de fondsenwerving
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Som van de baten

Verhouding tussen de lasten:
Besteed aan doelstelling

		
Besteed aan doelstelling in verhouding tot de fondsenwerving
Wervingskosten in verhouding tot som van de baten

De totale baten zijn € 27.152 lager dan begroot. De baten van verbonden organisaties
betreffen een bijdrage in de lasten van Stichting Water for Life. De totale lasten van de
Stichting, inclusief de financiële lasten, waren € 13.928 lager dan begroot en hiermee zijn
ook de baten van verbonden partijen lager dan begroot.
De som van de fondsenwerving is € 13.224 lager dan begroot. De vaste donaties van
particulieren en bedrijven bedragen € 1.017.387, zijnde 85,7% van de som van de fondsenwerving. De toename van het aantal vaste particuliere donateurs is hoger dan begroot, terwijl
het gedoneerde bedrag per donateur iets is gedaald.
De incidentele baten van andere organisaties zonder winststreven en de overige baten zijn
lager dan begroot, mogelijke oorzaak is COVID-19 vanwege het wegvallen van baten uit
evenementen. In 2021 zijn er geen incidentele baten ontvangen als tegenprestatie voor
levering van producten en/of diensten.

18

De lasten van de Stichting, zijnde de wervingskosten en kosten van beheer en administratie,
zijn €14.531 lager dan begroot. Een geplande projectevaluatie is als gevolg van COVID-19
uitgesteld naar 2022. De lasten van de Stichting worden gedragen door de verbonden
organisaties. Hierdoor kunnen geworven donaties voor 100% worden besteed aan de
doelstelling.

Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021
bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2021
referentie

31-12-2021

31-12-2020

bedragen in €

Referentie

werkelijk

begroting

werkelijk

2021

2021

2020

				

			

Activa			

				

Vorderingen en overlopende activa

1

Baten:				

Liquide middelen

2

26.997

66.849

Baten van particulieren		

1.025.739

940.000

Totaal activa		

204.773

222.421

Baten van bedrijven		

78.683

35.000

51.333

			

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven		

116.072

130.000

114.325

Passiva			

Baten van andere organisaties zonder winststreven		

44.672

175.000

40.238

177.776

155.572

959.590

Som van de geworven baten		

1.265.166

1.280.000

1.165.486

3

196.355

215.664

Baten als tegenprestatie voor levering van producten		

0

10.000

905

Totaal reserves en fondsen		

196.355

215.664

en/of diensten
37.682

40.000

41.144

1.302.848

1.330.000

1.207.535

Reserves en fondsen			
Overige reserves

			
Kortlopende schulden

Overige baten		

4

8.418

6.757

Totaal passiva		

204.773

222.421

Som van de baten

5

				
Lasten:				
Besteed aan doelstellingen				

Algemene Toelichting

Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten		

1.206.085

1.200.000

1.080.142

De statutaire doelstelling van Stichting Water for Life

			

1.206.085

1.200.000

1.080.142

Het doel van Stichting Water for Life is tweeledig:

Wervingskosten		

43.911

34.000

55.102

1.	Het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het

Kosten beheer en administratie		

67.558

92.000

54.516

1.317.554

1.326.000

1.189.760

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

Som van de lasten

6

				

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

Saldo voor financiële baten en lasten		

kan zijn.

Saldo financiële baten en lasten

-14.706

4.000

17.775

7

-4.603

-4.000

-4.706

Saldo van baten en lasten		

-19.309

0

13.069

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

Bestemming saldo van baten en lasten:				

basis van not for profit – not for loss; en,
2.	Projecten als bedoeld onder doelstelling die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van VEI op basis van not for profit – not for loss.
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Toevoeging / onttrekking aan:				
- Overige reserves		

-19.309

0

13.069

			

-19.309

0

13.069

Grondslagen waardering en resultaatbepaling

(i) De vordering op VEI betreft nog te ontvangen minderwerk projecten in 2021 (€ 47.752) en nog te ontvangen

Presentatie in de jaarrekening

bijdrage in kosten administratie en beheer 2021 (€16.124).

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving “Richtlijn 650 Fond(ii) De overige vorderingen hebben onder meer betrekking op donaties en giften die worden geïnd door de part-

senwervende organisaties”.

ners Vitens, Evides Waterbedrijf en WML (€ 88.064). Daarnaast betreft dit nog te ontvangen toegezegde bijdraVorderingen

gen en giften van bedrijven en organisaties in 2021 (€ 25.836).

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en na eer2 Liquide middelen

ste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deze zijn vrij opneembaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3 Reserves en Fondsen
De Stichting Water for Life heeft alleen overige reserves. Op het huidige saldo overige reserves heeft Stichting

Kortlopende schulden

Water for Life geen verbonden verplichtingen. De overige reserves zijn vrij besteedbaar voor nieuwe projecten

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden worden na eerste verwer-

overeenkomstig de statuten van Stichting Water for Life. Wat betreft de lopende projecten komt meerwerk ten

king gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

laste van VEI.

Baten en lasten

Verloopoverzicht Overige Reserves

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

bedragen in €

31-12-2021

31-12-2020

toekenning is meegedeeld, ongeacht in welk verslagjaar de financiering wordt uitgekeerd.

Overige reserves per 01-01		

215.664

202.595

Saldo van baten en lasten		

-19.309

13.069

Overige reserves per 31-12		

196.355

215.664

31-12-2021

31-12-2020

referentie

Toelichting op de balans
1 Vorderingen en overlopende activa
4 Kortlopende schulden
bedragen in €

referentie

31-12-2021

31-12-2020

Vordering op VEI

i

63.876

37.298

Overige vorderingen

ii

113.900

118.274

referentie
i

Totaal		

			
Totaal		

bedragen in €
Overige kortlopende schulden

177.776

8.418

6.757

8.418

6.757

155.572
(i) De kortlopende schulden betreffen kosten voor controle jaarrekening, rente en betalingsverkeer.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
5 Baten
bedragen in €

Referentie

werkelijk

begroting

werkelijk

2021

2021

2020

			

				

(III) Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Dit betreft de bijdrage van partners in de wervingskosten van € 43.911, de kosten van beheer en administratie
van € 67.558 en het saldo van financiële baten en lasten van €4.603.

Baten:				
Baten van particulieren

I

1.025.739

940.000

959.590

Baten van bedrijven

II

78.683

35.000

51.333

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

III

116.072

130.000

114.325

Baten van andere organisaties zonder winststreven

IV

44.672

175.000

40.238

Som van de geworven baten		

1.265.166

1.280.000

1.165.486

V

0

10.000

905

VI

37.682

40.000

41.144

Som van de baten		

1.302.848

1.330.000

1.207.535

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

(IV) Baten van andere organisaties zonder winststreven
De baten van andere organisaties zonder winststreven van €44.672 hebben betrekking op bijdrage van de Cees
Kant Stichting (€16.722) en overige organisaties (€27.950).
(V) Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten
De baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten hebben betrekking op verkoop van
producten en diensten door Stichting Water for Life. In 2021 zijn er geen baten ontvangen voor levering van

Overige baten

producten en diensten.
(VI) Overige baten
De overige baten hebben betrekking op incidentele giften van met name acties zoals, sponsoracties en

(I) Baten van particulieren

kerstactie.

De baten van particulieren bestaan volledig uit donaties en giften. De donaties van vaste donateurs bedragen
€984.802 en incidentele donaties en giften bedragen €40.937. De baten van particulieren zijn met €85.739
hoger dan begroot. Het aantal vaste particuliere donateurs stijgt geleidelijk en is in 2021 toegenomen met 3.802
ten opzichte van 2020 tot 43.642 (toename 9.5%). De toename van het aantal vaste particuliere donateurs is
hoger dan begroot. Het gedoneerde bedrag per donateur is iets gedaald.
(II) Baten van bedrijven
De baten van bedrijven betreffen donaties van vaste donateurs ten bedrage van €32.585 en incidentele
donaties en giften ten bedrage van €46.098. Het aantal vaste donateurs via de waterrekening eind 2021 is 85.

6 Lasten
Toelichting bestedingen

referentie

Besteed aan doelstelling

Wervings- kosten

Kosten beheer en Administratie

Totaal werkelijk 2021

Begroot 2021

Totaal werkelijk 2020

1.200.000

1.080.142

							
Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten

I

1.206.085			

Communicatie - wervingskosten

II		

9.644

30.500

17.927

Personeelskosten

III		

34.445

51.997

86.442

82.500

73.959

Kantoor- en algemene kosten

IV			

15.561

15.561

13.000

17.732

67.558

1.317.554

1.326.000

1.189.760

Totaal bestedingen		

21

1.206.085

9.644		

1.206.085

43.911

Besteed aan doelstelling

(III) Personeelskosten en vergoeding bestuur

(I) Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten

Stichting Water for Life heeft zelf geen personeel in dienst. De personele lasten worden gedragen door VEI B.V.

In het financiële jaar 2021 zijn 10 projectvoorstellen goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Water for

en de aangesloten waterbedrijven. Het aantal werknemers is derhalve 0. De directeursfunctie van Stichting

Life. Totale omvang van de goedgekeurde projecten bedraagt € 1.330.928. Er is één projectvoorstel ingetrokken

Water for Life is gewaardeerd met 320 bsd punten conform de regeling beloning directeuren van goede doelen

ten bedrage van € 34.500. Er zijn 13 projecten afgerond en financieel afgerekend met een totaal aan minderwerk

organisaties. Stichting Water for Life heeft een onbezoldigde directeur.

van € 90.343 (minderwerk van 6% van projectbudget).
Bezoldiging bestuur
Projecten		Bedrag
			

in €

Aantal

Datum

begunstigden

goedkeuring

				

In het verslagjaar 2021 is € 1.000 betaald aan vacatiegelden aan de gezamenlijke bestuurders (2020 €1.000).
Alleen bestuursleden B kunnen een onkostenvergoeding ontvangen of zien daarvan af. Twee bestuursleden
ontvingen een vergoeding en twee bestuursleden hebben daarvan afgezien. Bestuursleden A benoemd door

Mozambique, Quissico 		

60.000

2.893

mei 2021

Mozambique, Nampula		

116.067

8.850

mei 2021

Ethiopia, Sululta		

111.130

9.300

mei 2021

bedragen in € 		

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Bangladesh Dhaka		

135.000

7.779

mei 2021

M.G.M. den Blanken

bestuurslid B

-

-

Rwanda, Rwamagana		

220.000

7.310

mei 2021

W. J. den Hertog

bestuurslid B

-

-

			

642.197

36.132

C. S. Sasse

bestuurslid B

500

500

				

Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

A.W.P. Stapel

bestuurslid B

500

500

Mozambique, Chibuto		

123.000

5.211

december 2021

A.M. Ottolini

bestuurslid A

onbezoldigd

onbezoldigd

Rwanda, Nyagatare		

211.731

34.050

december 2021

J.J. Hannema

bestuurslid A

onbezoldigd

onbezoldigd

Philipines, 5 areas		

170.000

14.000

december 2021

			

Ethiopia, Haro Kuliti		

109.000

10.463

december 2021

Totaal		

Ethiopia, 5 schools		

75.000

5.500

december 2021

688.731

69.224

			

				
Totaal goedgekeurde projectvoorstellen in 2021

1.330.928

1.000

1.000

(IV) Kosten beheer en administratie
105.356

Projectuitvoering. Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor uitvoering van projecten. De uitvoerings-

Ingetrokken en aangepaste voorstellen in 2021		

-34.500		

kosten voor begeleiding en toezicht worden gedragen door VEI. De activiteiten vinden plaats in landen waar VEI

Minderwerk afgeronde projecten in 2021		

-90.343		

actief is in het kader van langjarige Water Operator Partnerships (WOPs). Hierdoor liften de projecten van Stichting

Totaal besteed aan doelstelling

1.206.085			
Water for Life maximaal mee op al lopende projecten voor ondersteuning van lokale waterbedrijven. Door de hulp
vanuit Stichting Water for Life te koppelen aan de ondersteuning van lokale waterbedrijven door VEI, kan de continuï-

				

teit en duurzaamheid van de met Stichting Water for Life gefinancierde projecten beter worden gewaarborgd.

Bestedingsratio; Van de baten over 2021, exclusief de baten van verbonden organisaties zonder winststreven
(zijnde de bijdrage van partners in de kosten van Stichting Water for Life) en het vrij beschikbare saldo van de

De overige kosten van beheer en administratie bestaan uit kosten van de accountant voor controle van de jaar-

overige reserves aan het begin van het jaar, is 86% besteed aan de doelstelling in 2021.

rekening, kosten jaarverslag, CBF en ANBI inschrijving ten bedrage van €15.561. De totale kosten van beheer en
administratie van de Stichting Water for Life, inclusief de personele inzet, bedragen € 67.558, dit is 5,2% van de

(II) Communicatie en Wervingskosten

totale baten. Deze kosten worden vergoed door de partners van Stichting Water for Life.

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

Bijdrage partners in de kosten van de Stichting Water for Life.

aangesloten. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande processen bij Vitens, Evides Waterbedrijf,

Alle kosten van de stichting zoals wervingskosten, kosten beheer en administratie en de financiële lasten worden

WML, PWN en Waterbedrijf Groningen met name ten aanzien van facturatie, inning en afdracht van vaste dona-

vergoed door de verbonden partners van Stichting Water for Life. De in natura gemaakte kosten zijn in de jaarre-

ties en de communicatie. De wervingskosten van Stichting Water for Life bedragen € 43.911, dit is 3,4%

kening verwerkt.

van de totale baten. Deze kosten worden vergoed door VEI.
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7 Financiële baten en Lasten

Overige gegevens

De financiële lasten ten bedrage van €4.603 bestaan uit rentelasten, bankkosten en kosten betalingsverkeer.
Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming
8 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
Resultaatbestemming
Het tekort van 2021, zijnde € 19.309 wordt onttrokken aan de Overige Reserves. Het vorenstaande is reeds
verwerkt in de jaarrekening 2021 van Stichting Water for Life. De overige reserves eind 2021, zijnde € 196.355,
worden in de komende jaren besteed aan nieuwe projecten.
Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2021
Hiermee verklaart het bestuur van Stichting Water for Life dat de jaarrekening 2021 van de genoemde stichting
is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.
Deze jaarrekening is definitief vastgesteld op 30 mei 2022.
Utrecht, 30 mei 2022
Stichting Water for Life

Het bestuur en directie:
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
A.B. Ramaker, Directeur
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Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Water for Life

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Verklaring over de jaarrekening 2021

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

Ons oordeel

•

Woord vooraf

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Water for Life (‘de stichting’) een getrouw beeld van de grootte

•

Wat doet Stichting Water for Life?

en de samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in

•

Een project: van voorstel naar eindbestemming

overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslag-

•

De projecten van 2021

geving (RJ 650).

•

Van donaties naar stromend water

•

Dit bereikten we in 2021

Wat we hebben gecontroleerd

•

De mensen achter de Stichting Water for Life

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Water for Life te Utrecht gecontro-

•

Eind 2021 bestond het bestuur uit

leerd.

•

Vooruitblik 2022

De jaarrekening bestaat uit:

•

Risico’s en onzekerheden

•

de balans per 31 december 2021;

•

Financiële resultaten en ratio’s

•

de staat van baten en lasten over 2021; en

•

Overige gegevens

•	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is RJ 650.

•

alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist voor het bestuursverslag.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaar-

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

den vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaam-

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

heden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Onafhankelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Water for Life zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

overeenstemming met RJ 650.

accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

•	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.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening

•	Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsac-

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn

tiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

•	Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 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

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 controleverklaring uit te

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 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op

brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij

ontdekken.

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informa-

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die

tie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden

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.

kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
•	Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controle-

gebeurtenissen.

verklaring.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
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significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortko-

drs. F.S. van der Ploeg RA

mingen in de interne beheersing.
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