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Voorwoord

“Een waterput is direct zichtbaar”
“Ondanks de situatie in Nederland, blijven onze waterklanten gelukkig geld geven aan Water for Life.
Blijkbaar is men zich er héél goed van bewust hoe belangrijk water is voor ieder mens op aarde.”
“Dat blijkt uit het aantal donateurs van Water for Life: vorig jaar werden er dat opnieuw meer. De stijging was
licht, maar duidelijk een stijging. Met deze nieuwe vrienden erbij zitten we inmiddels op een aantal van bijna
23.000 actieve donateurs. De stijging heeft vast en zeker ook te maken met de zichtbaarheid van onze resultaten. Wat wij doen in landen in Afrika en Azië, is heel concreet en kan iedereen direct zien. We slaan een waterput, leggen een leidingnetwerk aan en bouwen een toiletgebouw. Mensen in de projectlanden profiteren daar
meteen van.”
“Samenwerken is het thema van dit jaarverslag en dat is niet voor niets. Samenwerken is essentieel voor Water
for Life, en dat was ook in 2012 weer het geval. Ik denk dan meteen aan samenwerken met het Nederlandse
aannemersbedrijf A.Hak, dat mensen en materialen levert aan onze projecten en daar niks voor terug hoeft te
hebben. We hebben een langdurige samenwerking ondertekend met deze partner en daar zijn we ontzettend
blij mee.”
“Zelf was ik dit jaar op bezoek in Ambo, Ethiopië. Elk bezoek aan een projectland is weer bijzonder. Zo ook dit
bezoek. Het was indrukwekkend om te zien hoe blij de mensen zijn met de opening van een openbaar water
tappunt. Dankzij het tappunt hoeven ze geen kilometerslange weg meer af te leggen om schoon en veilig drinkwater te halen. Tegelijkertijd leren ze de waarde van water op een heel andere manier kennen: ze betalen een
kleine bijdrage voor het water dat ze aftappen. Met het geld worden de tappunten en de infrastructuur onderhouden. Wat me het meest bijbleef aan mijn tijd in Ambo, was de ontmoeting met de kinderen van de school
waar tappunten, douches en toiletten werden gebouwd door Water for Life. De kinderen waren er zó blij mee!
Ze gingen in geuren en kleuren aan ons uitleggen waarom het zo belangrijk is om een douche te hebben en
waarom handen wassen echt moet.”
“Het aantal donateurs is dus iets gestegen maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Er is nog
genoeg te doen. Als we kijken naar de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties zien we dat de waterdoelstelling inmiddels is behaald en dat is goed nieuws. Het aantal mensen dat geen toegang had tot schoon drinkwater,
is gehalveerd. Maar de problemen zijn niet opgelost en dat geldt in het bijzonder voor sanitatie. Teveel mensen
hebben nog steeds geen fatsoenlijke toiletten en leven onder uitermate onhygiënische omstandigheden. Er zijn
dus nog altijd miljoenen mensen die ons nodig hebben. Om hen goed te helpen, hebben wij op onze beurt weer
goede samenwerkingspartners nodig. Een mooie uitdaging voor het komende jaar is dan ook: nóg meer mooie
samenwerkingsverbanden creëren!”
Ed Nijpels
Voorzitter Water for Life
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Samenwerken is slim
Samenwerken is op meerdere vlakken het sleutelwoord voor Water for Life. De stichting is het klantenfonds dat hoort bij
Vitens Evides International; een slimme samenwerking tussen Vitens en Evides Waterbedrijf, de twee grootste drinkwaterbedrijven van Nederland.

Via Vitens Evides International slaan deze bedrijven de handen
ineen om samen te strijden tegen de wereldwijde drinkwater- en
sanitatieproblematiek. Waar Vitens Evides International actief is in
stedelijke gebieden van landen in Azië en Afrika, zet Water for
Life zich in binnen de peri urbane gebieden van de steden waar
VEI werkzaam is. De projecten worden gefinancierd met het geld
dat klanten doneren via het klantenfonds. Het aantal donateurs
steeg ook weer in 2012: naar een kleine 23.000 actieve vaste
donateurs.

“Mooi werk”
Esther Kersten van Glocal Discovery was in Ambo
Esther Kersten van Glocal Discovery bezocht het project in Ambo
en zag het werk dat Water for Life daar verzette. Er werden
publieke watertappunten gebouwd waar de inwoners van Ambo
schoon en veilig drinkwater konden gaan halen. Bovendien werden
er sanitaire units gebouwd met toiletten, douches en wasbakken.
Een hele verbetering! Esther liet regelmatig van zich horen op de
website van Water for Life en op de bijbehorende Facebookpagina. Zo zei ze tijdens haar bezoek aan Ambo: “Er is ruim
twaalf kilometer infrastructuur aangelegd voor publieke waterpunten. Op dit netwerk kan het waterbedrijf ook particulieren
en kleine bedrijfjes aansluiten. Met deze extra omzet gaat het
waterbedrijf de publieke waterpunten in de toekomst onderhouden
en financieren. Geweldig om met eigen ogen te zien dat het
project naast veilig drinkwater voor de armste mensen allerlei
nieuwe kansen biedt voor Ambo. Een mooi begin voor een
duurzame drinkwateroplossing in Ambo. De inwoners zelf zetten
massaal hun schouders onder het project. Er wordt gebouwd aan
een gezonde toekomst voor Ambo!”
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Donateurs
De klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen helpen door
donateur te worden van Water for Life. Met elke gedoneerde euro
worden ter plekke de broodnodige investeringen gedaan, zoals
de aanleg van een waterleiding of watertappunt. De kosten voor
het gebruik van de bestaande systemen en processen van Vitens
en Evides voor beheer van donateursbestanden en de facturatie
en incasso van donaties worden door Vitens en Evides gedragen.
Ook worden alle contactmomenten die de moederbedrijven
hebben met hun klanten benut om Water for Life onder de
aandacht te brengen en hen te vragen donateur te worden.
Tevens wordt het Project Management door hen in het land zelf
uitgevoerd. Hierdoor maakt Water for Life zelf geen kosten voor
fondsenwerving en gaat elke euro rechtstreeks naar de projecten.
Daarin is Water for Life uniek.

Ghana, De Filipijnen, Kenia, Mongolië en
Mozambique
Nieuw in 2012 was Kenia als projectland, waar Water for Life ging
samenwerken met het lokale drinkwaterbedrijf KIWASCO. Ook de
stad Davao in de Filippijnen werd geholpen. De inwoners van
Tibungco, een kleine wijk aan de noordkant van de stad waren
voor hun drinkwater aangewezen op een dorpspomp die het
maar af en toe deed. Het Water for Life-project zorgde ervoor dat
de huishoudens aangesloten werden op het netwerk en de 1.156
inwoners schoon en veilig drinkwater kregen. In het najaar van
2012 werden nog eens vier nieuwe projecten goedgekeurd en in
gang gezet: in twee gebieden in Mozambique, in het noorden van
Ghana en het westen van Kenia. In totaal mocht Water for Life in
2012 € 1.8 miljoen inzetten in de projectlanden. Daarmee worden
82.196 mensen verspreid over de hele wereld geholpen.

Krachten bundelen
Water for Life werkt niet alleen samen met lokale drinkwaterbedrijven in de projectlanden. Ook met andere, soms verrassende
organisaties en initiatieven bundelen we graag onze krachten. In 2012 waren dat onder meer Join the Pipe, A.Hak en de KNVB.

Football for Water: samenwerken met een
hoofdletter ‘S’
Water for Life is in 2012 nauw betrokken geraakt bij Football for
Water; een programma dat het leven gaat verbeteren van kinderen
op basisscholen in drie Afrikaanse landen. Football for Water wil
kinderen van zo’n 1.100 scholen in Kenia, Ghana en Mozambique
betere leefomstandigheden bieden. Toegang tot veilig drinkwater
en sanitaire voorzieningen moeten daarvoor gaan zorgen.
Bovendien worden door de KNVB (de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond) WorldCoaches opgeleid die de kinderen via voetbaltrainingen ‘life skills’ zullen aanleren. De kinderen zullen spelenderwijs via voetbal gaan leren over persoonlijke hygiëne. Er wordt
een voetbalcompetitie georganiseerd en bij de scholen worden
voetbalveldjes aangelegd. Football for Water is een samenwerking
met een hoofdletter ‘S’ van maar liefst zeven verschillende partijen:
van de KNVB, Unicef, Simavi, Vitens Evides International, Aqua for
All, Akvo en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Water for Life
draagt namens VEI bij aan water en sanitatievoorzieningen op
scholen.

A.Hak: een mooie mijlpaal in 2012
Al een tijdje werkt Water for Life samen met het Nederlandse
aannemersbedrijf A.Hak. Het bedrijf ontwerpt onder- en bovengrondse infrastructuur en legt het aan. Het aannemersbedrijf
levert al een paar jaar zonder vergoeding mensen en materiaal
aan Water for Life. In 2012 leverde deze samenwerking een
belangrijke mijlpaal op. Op 2 juli 2012 overhandigde de heer Van
Geenhuizen van A.Hak een cheque van maar liefst € 1.200.000 aan
Ed Nijpels, voorzitter van Water for Life, en Gerhard van den Top,
directeur van Vitens Evides International. Op deze dag werd de
samenwerking beklonken die vanaf 2012 tot en met 2015 jaarlijks
€ 300.000 voor Water for Life oplevert. In 2012 werd dit geld
besteed aan Water for Life projecten in Mozambique. Met deze
project worden 28.000 mensen bereikt.

Join the Pipe: honderden tappunten
Sinds 2012 werkt Water for Life samen met Join the Pipe. Van
de tappunten die in het voorzieningsgebied van Vitens en het
pilotproject van Evides werden geplaatst was een deel van de
opbrengst voor Water for Life.
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Football for Water

“Onbetaalbaar om de vreugde
van die kindertjes te zien”
Ex-voetballer Aron Winter (international, 46 jaar, 84 interlands, 6 goals) is ambassadeur van World
Coaches. Hij bezocht Ghana voor de lancering van het in 2012 gestarte project Football for Water,
een initiatief onder de vlag van WorldCoaches waarbij voetbal een middel is om een brug te slaan
naar veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op scholen in ontwikkelingslanden. Vitens
Evides International is partner van Football for Water en via Water for Life wordt een bijdrage aan het
project geleverd.
“We hebben scholen bezocht in achterstandswijken in de Ghanese hoofdstad Accra, waar schoon water bij
lange na niet zo vanzelfsprekend is als bij ons in Nederland”, vertelt Aron Winter. “Dat wist ik ik natuurlijk wel
maar ik heb het nu nog weer eens een keer met mijn eigen ogen gezien. En dat maakte diepe indruk. Het mooie
van dit project is dat het niet alleen ondersteund wordt door ‘ons’ – ex-spelers met een internationale bekendheid –
maar ook door de KNVB, de overheid en diverse Nederlandse waterbedrijven, zoals ook Vitens Evides International
en daaraan gelieerd het klantenfonds Water for Life.”

Verbeelding
“Bij dit project zijn ook vroegere Ghanese internationals betrokken, zoals Anthony Baffoe, Abedi Pele en Sammy
Kuffour. Samen met Anthony Baffoe ben ik op twee scholen geweest. Het is werkelijk een onbetaalbare en
onvergetelijke ervaring om de blijdschap van die kindjes te zien als je daar bezig bent. De kinderen zijn nog heel
jong en kennen mij natuurlijk niet als ex-voetballer. De voormalige Ghanese internationals zijn er veel bekender
en spreken tot de verbeelding.”

Bouwkeet
“De scholen zijn klein gehuisvest, maar afgeladen vol. Onvoorstelbaar. Gemiddeld zitten er tussen de vier- en vijfduizend kinderen op zo’n school! Wat me enorm verbaasde was het sanitaire gedeelte. De toilettenblokken staan
gewoon buiten, als een soort bouwkeet, jongens en meisjes gescheiden. Van een fatsoenlijke afvoer is nauwelijks
sprake. Als ze klaar zijn, moeten de kinderen buiten in emmers of een grote teil hun handen wassen. Dat is
natuurlijk niet erg hygiënisch en juist dáár probeert Football for Water met zijn projecten verandering in te brengen.”

Voetbal verbindt
“Voetbal is een perfect middel om kinderen in Afrika ‘life skills’ bij te brengen. Ik heb het zelf aan den lijve ondervonden: voetbal is een bindmiddel. Op het moment dat er een bal rolt, denken kinderen in de sloppenwijken niet
meer aan de misère en slechte omstandigheden waarin ze leven en hebben ze plezier. Bovendien is voetbal heel
makkelijk te spelen. Je hebt er weinig voor nodig: twee stokjes in de grond en je hebt een doel en je maakt heel
simpel zelf een bal van papier. Het spel verbroedert, waardoor mensen meer openstaan voor elkaar. Zo krijg je
gemakkelijker sociaal-maatschappelijke projecten van de grond. In samenwerking met de KNVB leidt de Ghanese
voetbalbond lokale coaches op, die ook meteen worden geschoold op sociaal-maatschappelijk gebied. Die coaches
krijgen een band met de kindertjes. Ze fungeren als rolmodel en kunnen zo beter tot hun spelers doordringen.
Ze zijn voor die kansarme kids een voorbeeld van hoe je je aan je dagelijkse ellende kunt ontworstelen. Daarbij
maken de coaches ook een praktische vertaling naar het dagelijks leven van hier en nu. Bijvoorbeeld wat het
onschatbare belang is van hygiëne en ook om aids of hiv tegen te gaan.”
“Als oud-voetballer ben ik in de positie om iets terug te doen. Ik heb een zekere bekendheid en wil die gebruiken
om mijn steentje bij te dragen. Ik wil wat doen voor mensen die het minder hebben dan wij en wil hen helpen in
de hoop dat ze vroeg of laat ook een eigen carrière in, rond of – voor de meesten – buiten het voetbal kunnen
krijgen en zo een beter bestaan kunnen opbouwen.”
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Samen werken, samen leren
Ook op een alledaagser niveau is samenwerking een
belangrijk thema voor Water for Life. In de projectlanden
werken waterexperts van Vitens en Evides Waterbedrijf
elke dag opnieuw samen met lokale drinkwatercollega’s.
Ze laten hun buitenlandse collega’s zien hoe we hier in Nederland
werken met water en zoeken samen naar de beste oplossing
voor lokale problemen. Ze werken en leven met hen samen,
leren elkaar kennen en proberen samen de situatie ter plekke
te verbeteren. Samenwerken met mensen uit andere culturen
is interessant, leerzaam en soms een uitdaging. Dat weten de
mensen die voor Vitens Evides International voor korte of lange
tijd in het buitenland hebben gezeten als geen ander.

“iedereen werkte het weekend mee,
zodat we woensdag thuis konden zijn.”
Richard van Kampen van Evides Waterbedrijf was in Ghana
“Zes maart is Onafhankelijkheidsdag in Ghana; een nationale
feestdag. Die woensdag kon er niet gewerkt worden volgens de
locals. Maar omdat ik een vol programma had meegekregen,
was er geen tijd om een werkdag te schrappen. Mijn begeleider
loste het als volgt op. We gingen het weekend voorafgaand aan
Onafhankelijkheidsdag door met het programma, dus werkten op
zaterdag en zondag, zodat we woensdag thuis konden zijn. Ook
de mensen van het regionale waterbedrijf werden ingeschakeld
om het weekend mee te werken. Ik werd ‘s ochtends opgepikt en
meegenomen naar Independance Square waar de Onafhankelijk
heidsdag groots werd gevierd. De kans dat ik die feestdag nog
een keer zo kan meemaken is niet zo heel groot. Bijzonder om
erbij te zijn, dus”.
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“Flexibel omgaan met afspraken”
Guus Witvoet van Vitens was in Mozambique
“Het belangrijkste wat me opviel tijdens mijn werk in Mozambique
is de flexibiliteit die mensen hebben ten aanzien van afspraken.
Als het vandaag niet lukt, dan voor morgen maar een nieuwe
afspraak maken! Dat is anders dan hoe wij Nederlanders omgaan
met afspraken. Als je in Mozambique een afspraak hebt staan, is
het slim om rond de afgesproken tijd te bellen en te vragen of
diegene al in de buurt van kantoor is.”

“Samen werken wordt steeds
meer samenwerken”
Eri Salome van Vitens was in Mozambique
“Vele jaren heb ik in het buitenland doorgebracht als short termer.
In het verleden voor adviesbureaus en de laatste jaren namens
Vitens. In Mozambique bijvoorbeeld. Wat me de laatste jaren is
opgevallen in dat land, is dat de professionaliteit van de partners
toeneemt. De lokale drinkwaterbedrijven worden steeds efficiënter en gezonder. Dat is mede een verdienste van onze mensen en
daar mogen we best trots op zijn! Het is niet zo dat de samenwerking met de lokalen daardoor per se makkelijker wordt. Wel interessanter, omdat we door de drinkwaterbedrijven in de
projectlanden nu kritischer aangesproken en gevolgd worden.
Samen werken wordt steeds meer écht samenwerken.”

De resultaten
Vanaf de oprichting van de Water for Life is er voor € 8,4 miljoen aan projectvoorstellen goedgekeurd en uitgevoerd, waarvan sommige
projecten nog in uitvoering zijn. Hiermee kregen circa 831.500 mensen (verbeterde) toegang tot drinkwater en/of sanitaire voorzieningen.
Hiermee hebben ook schoolkinderen, een vluchtelingenkamp en bezoekers van markten en een ziekenhuis verbeterde toegang tot
drinkwater en sanitaire voorzieningen gekregen. Gemiddelde kosten per begunstigde bedragen tot nu toe € 9,69.
Verdeling verstrekte project subsidies 2004-2012 per land in percentage
Overige landen

Totaal verstrekte projectsubsidies 2004-2012 per land in euro
Overige landen
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* In 2011 kon Water for Life geen gebruik maken van de mogelijkheid
van cofinanciering van projecten door Aqua for All. Dit was een jaar
waarin Aqua for All geen financieringsovereenkomst had met DGIS.
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De mensen achter Water for Life
Water for Life is statutair gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08122687. Sinds
1 januari 2008 is de stichting Water for Life door de belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting Water for Life heeft geen eigen staf maar maakt
gebruik van capaciteit en kennis van medewerkers van de
drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf en Waterleiding
Maatschappij Limburg. De directeur van de stichting is dr. ir.
G.M. (Gerhard) van den Top (ook directeur van Vitens Evides
International B.V.). De stichting Water for Life hoeft voor deze
inhuur van capaciteit en kennis van de drinkwaterbedrijven Vitens,
Evides Waterbedrijf en WML op het gebied van directie, communicatie, fondsenwerving, projectmanagement, administratie, geen
vergoeding te betalen.

Het zelfstandig bestuur van 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 2012 is het bestuur drie keer bijeengekomen. Onderwerpen die
bij iedere vergadering aan de orde zijn geweest zijn financiële
verantwoording van de stichting, fondsenwervingsactiviteiten en
resultaten, beoordeling nieuwe projectaanvragen, monitoring
voortgang en evaluatie van lopende projecten. Daarnaast zijn
onderwerpen als goedkeuring jaarverslag 2011, beleidsplan en
begroting 2013 en samenwerkingsverbanden behandeld.
De bestuursleden ontvangen alleen een vacatiegeldvergoeding
van € 250 per vergadering. Bestuursleden benoemd door Vitens
en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van het bestuur kan niet meer dan twee maal worden (her)benoemd.
In 2012 bestond het bestuur uit:
Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels – Voorzitter
- Benoemd: 15-10-2008
- Herbenoemd: 16-4-2012
- O.a. Voorzitter NL Ingenieurs
Drs. M. (Milou) Halbesma
- Benoemd: 01-06-2010
- Directeur Onderwijs & Natuur bij de Turing Foundation
Ir. P. (Paul) van Koppen
- Benoemd: 01-06-2010
- O.a. Manager WASH bij Netherlands Water Partnership

L.C.A. (Lieve) Declercq MSc
- Benoemd: oktober 2012
- Voorzitter directie Vitens
Ir. P. (Peter) Vermaat MBA – Secretaris
- Benoemd: 09-06-2008
- Algemeen directeur Evides Waterbedrijf
Drs. H.H. (Harry) Vos RA – Penningmeester
- Benoemd: 01-01-2005
- Herbenoemd: 01-01-2009
- Fiscalist, voormalig partner bij KPMG

Prof. dr. C. (Cees) van Riel
- Benoemd: 01-01-2005
- Herbenoemd: 01-01-2009
- Hoogleraar Corporate Communicatie, Erasmus Universiteit
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Jaarrekening 2012
Balans per 31 december 2012
31-12-2012

31-12-2011

Vorderingen

571.593

90.124

Liquide middelen

348.099

66.131

Totaal activa

919.692

156.255

Besteedbaar vermogen

129.845

152.255

Schulden op korte termijn

789.847

4.000

Totaal passiva

919.692

156.255

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Donaties, giften

740.049

780.000

725.537

Beschikbaar uit eigen fondsenwerving

740.049

780.000

725.537

Subsidies overheden en samenwerkende partners

982.045

350.000

85.250

1.285

1.500

1.614

-8.590

-8.500

-7.405

1.714.789

1.123.000

804.996

Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten

1.737.199

1.100.000

1.218.725

Totaal besteed aan doelstelling

1.737.199

1.100.000

1.218.725

-22.410

23.000

-413.729

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

66.131

313.867

Fondsenwerving

740.049

725.537

Ontvangen subsidies overheden en partners

982.045

85.250

-1.737.199

-1.218.725

Bedragen in €

Activa

Passiva

Staat van baten en lasten over 2012
Bedragen in €

Fondsenwerving

Financiële baten en lasten
Overige baten en lasten
Beschikbaar voor doelstelling

Besteed aan doelstelling

Overschot (tekort) is toegevoegd (onttrokken) aan
Vrij besteedbaar vermogen

Kasstroomoverzicht 2012
Bedragen in €

Liquide middelen 1 januari

Verstrekte subsidies projecten
Financiële baten
Kasstroom doelstelling
Uitvoeringskosten eigen organisatie
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1.285

1.614

-13.820

-406.324

-8.590

-7.405

Mutatie werkkapitaal

304.378

165.993

Kasstroom exploitatie

295.788

158.588

Liquide middelen 31 december

348.099

66.131
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De statutaire doelstelling van Water for Life
Het doel van Water for Life is tweeledig. Water for Life wil:
1. Gelden werven bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening
en sanitatie in ontwikkelingslanden.
2. Ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden financieren, uitvoeren of doen uitvoeren.
Om deze doelen te bereiken, financiert Water for Life uitsluitend:
1. Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Vitens Evides International B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161.
2. Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van Vitens Evides International B.V.

Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Presentatie in de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Richtlijn Fondsenwervende instellingen’.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Verstrekte subsidies aan projecten worden
geheel ten laste gebracht van het verslagjaar waarin het besluit tot toekenning is meegedeeld, ongeacht in welk verslagjaar de subsidie
wordt uitgekeerd.

Toelichting op de balans
Vorderingen

31-12-2012

31-12-2011

Vorderingen op Aqua for All

386.117

23.500

Vordering op KNVB - Football for Water

127.976

Bedragen in €

Overig

57.500

66.624

Totaal

571.593

90.124

De vordering op Aqua for All bestaat uit de gestorte bijdragen door Water for Life en verdubbeling door Aqua for All voor goedgekeurde
projecten, verminderd met ontvangen voorschotten voor projecten en gefactureerde projectkosten. De vordering op de KNVB betreft de
door de KNVB toegezegde bijdrage in projecten die worden uitgevoerd in het kader van Football for Water. De overige vorderingen hebben
betrekking op donaties van vaste donateurs en worden geïnd door Vitens en Evides Waterbedrijf. De donaties van deze vaste donateurs
worden in de maand na facturatie afgedragen aan Water for Life.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Verloopoverzicht besteedbaar vermogen
Bedragen in €

31-12-2012

31-12-2011

Besteedbaar vermogen per 01-01

152.255

565.984

Saldo van baten en lasten

-22.410

-413.729

Vrij besteedbaar vermogen per 31-12

129.845

152.255

Het vrij besteedbaar vermogen wordt in 2013 besteed aan nieuwe projecten.

Schulden op korte termijn
Bedragen in €

Vitens Evides International BV
Accountantskosten
Totaal

31-12-2012

31-12-2011

785.847
4.000

4.000

789.847

4.000

De kortlopende schuld aan Vitens Evides International B.V. heeft betrekking op nog uit te betalen projectbudgetten voor goedgekeurde
projecten (van eind oktober).
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Beschikbaar uit fondsenwerving

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

706.366

740.000

673.958

33.683

40.000

33.579

740.049

780.000

725.537

Subsidies overheden; Aqua for All & Football for Water

682.045

350.000

85.250

Bijdragen partners

300.000
1.130.000

810.787

Bedragen in €

Fondsenwerving
Donaties en giften van donateurs
Donaties op basis van acties

18.000

Donaties incidenteel voor specifiek project

Bijdragen en giften samenwerking met partners

Totaal

1.722.094

De fondsenwerving van donateurs bleef iets achter bij de begroting, maar neemt nog wel toe ten opzichte van voorgaand jaar. Toename
ten opzichte van 2011 is circa € 32.400 (toename van 4,8%). Het aantal vaste actieve donateurs is in 2012 toegenomen met 834 ten
opzichte van 2011 tot 22.764 (toename 3,8%). Ondanks de inspanningen om het aantal vaste donateurs en eenmalige donaties en
giften substantieel te verhogen blijkt dit in de huidige economische situatie lastig te zijn. Particulieren en bedrijven zijn minder genegen
om verplichtingen als vaste donateur aan te gaan en ook de eenmalige donaties en giften stijgen slechts licht. Het is op dit moment een
uitdaging om de vaste donateurs vast te houden en nieuwe donateurs te werven.
De subsidies en bijdragen in het kader van samenwerking met partners hebben betrekking op:
1) Cofinanciering van projecten door Aqua for All
In 2010 liep de financieringsovereenkomst van Aqua for All met DGIS af. Inmiddels heeft Aqua for All een nieuwe subsidiebeschikking
voor de periode 2012-2013. Water for Life kan vanaf 2012 weer volop gebruik maken van de mogelijkheid van cofinanciering van
projecten door Aqua for All. In 2012 heeft Aqua for All tien projectvoorstellen van Water for Life goedgekeurd voor cofinanciering.
De totale bijdrage van Aqua for All in deze voorstellen is €544.000. Aqua for All heeft nog drie voorstellen van Water for Life uit
2012 in behandeling.
2) KNVB - Football for Water
Het Football for Water programma is gestart. Dit betreft een school sanitatie programma in Ghana, Kenia en Mozambique.
De totale bijdrage van Water for Life in het programma voor een periode van 4 jaar is € 1,0 miljoen. Vanuit Football for Water
(KNVB) wordt deze bijdrage verhoogd met € 0,6 miljoen. In 2012 zijn de eerste drie voorstellen goedgekeurd met een bijdrage van
de KNVB (Football for Water) van € 127.000. In de begroting 2012 was nog geen rekening gehouden met deze samenwerking.
3) Samenwerking A. Hak
Met A. Hak is een samenwerkingsovereenkomst getekend in april 2012, waarin naast een cash bijdrage van € 1,2 miljoen voor een
periode van 4 jaar (€300.000 per jaar) ook de inzet van mensen en middelen van het aannemersbedrijf zelf in de aanleg van Water
for Life projecten is voorzien. In 2012 is een start gemaakt met het geven van inhoud aan deze samenwerking, in Mozambique.
In de begroting 2012 was nog geen rekening gehouden met deze bijdrage van A.Hak.
Kosten eigen fondsenwerving
Water for Life maakt zelf geen kosten voor fondsenwerving. De kosten van fondsenwerving worden gedragen (gesubsidieerd) door
Vitens en Evides Waterbedrijf. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande processen bij Vitens en Evides Waterbedrijf, met
name ten aanzien van facturatie, inning en afdracht van vaste donaties via de waternota en de communicatie.

Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies aan projecten
In het financiële jaar 2012 zijn elf projectvoorstellen goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Water for Life. Totale omvang van de
goedgekeurde projecten bedraagt € 1,8 miljoen. Hiermee krijgen circa 82.200 mensen en schoolkinderen (verbeterde) toegang tot drink
water en sanitaire voorzieningen. De gemiddelde kosten per begunstigde van deze projecten bedragen € 21,62.

16

Water for Life Jaarverslag 2012

Goedgekeurde projectvoorstellen
Project

Bedrag in € Aantal begunstigden

Mongolië - Ger Area IV

165.000

Mozambique - Bunhiça

Datum

8.000

april 2012

100.000

4.000

april 2012

265.000

12.000

Ghana - Acherensua

130.000

9.000

juli 2012

India - Khandwa

180.000

5.500

juli 2012

Mozambique - Cuamba Muxtora

243.000

9.000

juli 2012

Mozambique - Angoche

173.000

9.000

juli 2012

726.000

32.500

Mozambique - Lichinga: Chi Tucuo Cheto

210.000

15.000

oktober 2012

Football for Water - Kenia: Kisumu

74.771

4.907

oktober 2012

Football for Water - Ghana: Tamale - Sakasaka

80.076

2.800

oktober 2012

Football for Water - Mozambique: Gondola/Manica

170.000

14.989

oktober 2012

WfL-monitoring en onderhoud projecten

250.000

pm

oktober 2012

785.847

37.696

1.776.847

82.196

Totaal goedgekeurde projectvoorstellen
Minderwerk afgeronde projecten
Totaal besteed aan doelstelling

-39.648
1.737.199

Uitvoeringskosten projecten
Water for Life maakt zelf geen uitvoeringskosten voor de gerealiseerde projecten. De uitvoeringskosten voor begeleiding en toezicht
worden gedragen door Vitens Evides International. De activiteiten vinden plaats in landen waar Vitens Evides International al actief is in
het kader van Water Operator Partnerships. Hierdoor liften de Water for Life projecten maximaal mee op reeds lopende projecten voor
managementondersteuning van lokale waterbedrijven. Door de hulp vanuit Water for Life te koppelen aan de ondersteuning van lokale
waterbedrijven door Vitens Evides International, kan de continuïteit en duurzaamheid van de met Water for Life gefinancierde projecten
beter worden gewaarborgd.
Bestedingsratio
Van de baten over 2012 en het vrij besteedbaar vermogen van begin 2012 is 93% besteed aan de doelstelling in 2012 (toegekend aan
projecten). Vanaf oprichting van de Stichting is er € 8,4 miljoen besteed aan de doelstelling, hiermee kregen circa 831.500 mensen,
schoolkinderen, vluchtelingen en bezoekers van markten toegang of verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie voorzieningen.
Gemiddelde kosten per begunstigde € 9,69.
Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2012 is € 3.750 betaald aan vacatiegelden aan de gezamenlijke bestuurders (2011 € 2.750).
Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
Resultaatbestemming
Het tekort van 2012, zijnde € 22.410 wordt onttrokken aan het vrij besteedbaar vermogen. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de
jaarrekening 2012 van de stichting Water for Life. Het vrij besteedbaar vermogen eind 2012 van € 129.845 wordt in 2013 besteed aan
nieuwe projecten.
Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2012
Hiermee verklaart het bestuur van stichting Water for Life dat de jaarrekening 2012 van de genoemde stichting is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van stichting Water for Life

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012
van stichting Water for Life te Utrecht gecontroleerd. Deze jaar
rekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat
van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw
dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
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accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van
mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en samenstelling van het vermogen van stichting Water
for Life per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 (BW) en de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat
ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel
2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Zwolle, 5 juni 2013.
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J. Hetebrij RA

Colofon
Uitgave van Vitens en Evides Waterbedrijf
Postadres
Stichting Water for Life
Vitens, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle
Evides Waterbedrijf, Postbus 4472, 3006 AL Rotterdam
Tekst
HubertNiessenVis Communicatie – Eemnes
Vormgeving
Bit Agency – Ewijk
Fotografie
Vitens Evides International (eigen bezit)
Jan Bogaerts
Foto Aron Winter: met dank aan de KNVB
Druk
Tuijtel – Hardinxveld-Giessendam

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-215-902355

gedrukt

FSC®
De totale oplage van dit jaarverslag is 250 stuks.
Papier Omslag : 250 g/m² Fastprint Gold FSC SCS-COC-000973.
Binnenwerk : 120 g/m² Fastprint Gold FSC SCS-COC-000973.

Bezoekadres
Reactorweg 47
3542 AD Utrecht

Bezoekadres
Schaardijk 150
3063 NH Rotterdam

Postadres
Postbus 1205
8001 BE Zwolle

Postadres
Postbus 4472
3006 AL Rotterdam

Tel. 088 8847911
www.vitens.nl

Tel. 010 2935478
www.evides.nl

www.waterforlife.nl

