Jaarverslag 2015
Onze impact in 2015
Drinkwater en sanitatie voor 74.301 mensen,
ruim 2.000 nieuwe vaste donateurs

‘‘Nu we toiletten hebben,
mag onze school openblijven’’
Hoofddocent Maranga, Kenia

‘‘ Voor het eerst in mijn
leven heb ik thuis water’’
Nguyen Thi Thu, Vietnam
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Voorwoord

“Onvoorstelbaar hoeveel impact
simpele aanpassingen hebben”
“Met grote spijt neem ik afscheid als voorzitter van Stichting Water for
Life, ik kan niet anders zeggen. Als de statuten niet zouden voorschrijven
dat mijn tijd er na acht jaar op zit, zou ik heel graag aangebleven zijn.
Waarom? Omdat Stichting Water for Life zo’n ontzettend effectieve
manier van hulp bieden is. Dankzij de slimme constructie met Vitens
Evides International kunnen we zonder kosten te maken elke gedoneerde
euro écht besteden aan onze projecten. De inkomsten van Stichting
Water for Life zijn in de afgelopen jaren gestaag gestegen en dat betekent
dat Nederland onze toegevoegde waarde ziet en erkent. Dat geldt ook
voor steeds meer partners die graag de samenwerking met ons aangaan:
aannemersbedrijf A.Hak, Plan en Football for Water met de KNVB in de
hoofdrol. Mijn laatste Stichting Water for Life-reis bracht me naar Ghana,
waar we sanitaire voorzieningen op een aantal scholen openden en samen
met Aron Winter en Afrikaanse voetbalhelden een mooi potje voetbal
speelden. Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe doeltreffend het is om
kinderen spelenderwijs te leren hoe belangrijk het is minimaal vijf keer per
dag hun handen te wassen. Het is voor ons Nederlanders niet voor te
stellen hoeveel impact het heeft op mensenlevens als je een bestaand
waterleidingnetwerk driehonderd meter verder doortrekt zodat een heel
dorp aangesloten wordt. Over die concrete impact op het leven van
inwoners van Afrikaanse en Aziatische landen gaat dit jaarverslag.”
Ed Nijpels, voorzitter Stichting Water for Life
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750.000.000 mensen ter
wereld hebben geen toegang
tot schoon en veilig drinkwater
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Over Stichting Water for Life

1

Wat is het probleem?
Ongeveer 750.000.000 mensen ter wereld
hebben geen toegang tot schoon en veilig
drinkwater. En 2,3 miljard mensen kunnen geen
gebruik maken van schone sanitaire voorzieningen.
Dat heeft gevolgen: mensen worden ziek en
sterven, kinderen moeten elke dag ver lopen
voor drinkwater en missen daardoor school.
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Wat doet Stichting Water for Life daaraan?
Stichting Water for Life maakt zich sterk voor verbeterde toegang tot
schoon water en sanitaire voorzieningen in landen in Afrika en Azië.
Wijken worden aangesloten op het drinkwaternetwerk door de aanleg
van waterleidingen en tappunten. Daarnaast worden op scholen wc’s
gebouwd en hygiënetrainingen verzorgd. Daarmee bereiken we elk jaar
tienduizenden mensen in arme gebieden.

Hoe zien de projecten van Stichting Water for Life eruit?
Hoe doet Stichting Water for Life dat?

Het bestuur van Stichting Water for Life beoordeelt per

Stichting Water for Life is het klantenfonds van de

jaar de ingediende projectvoorstellen. Dat gebeurt aan

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en Waterbedrijf Groningen.
Dankzij een slimme samenwerking met Vitens Evides International (VEI)* komt al het ingezamelde geld bij de projecten
terecht. Klanten van Vitens kunnen vaste donateur worden
via hun waterrekening. Alle andere Nederlanders kunnen
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de hand van criteria. Leidt het project tot lange termijn
verbeteringen? Zijn er bij de uitvoering van het project
lokale organisaties betrokken? Is er sprake van kennisoverdracht? Sluit het project aan bij bestaande VEIprojecten? Voldoet het water aan de kwaliteitseisen?
En leidt het project tot opbrengsten voor het lokale

donateur worden via een automatische incasso.

drinkwaterbedrijf om onderhoud uit te voeren? Dat

Ook kan iedereen in Nederland via de website van

laatste criterium heeft te maken met duurzaamheid:

Stichting Water for Life een eenmalige donatie doen

opbrengsten zijn nodig om onderhoud te financieren en

of via het bankrekeningnummer geld doneren.

op die manier de toekomst van een project te waarborgen.

*De drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen en PWN willen niet werkeloos toekijken terwijl zoveel mensen
onnodig sterven door een gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en hebben zich daarom met elkaar verbonden in Vitens Evides International (VEI).
Door middel van samenwerking en het delen van kennis en ervaring probeert VEI het management en de bedrijfsvoering van lokale waterbedrijven te verbeteren.
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Onze impact in 2015

Zo financierden we in 2015 ons werk:

2013

Samen met de donateurs die
Stichting Water for Life al steunden,
doneerden zij in 2015

nieuwe donateurs

Ruim

Dit bereikten we in 2015:

€ 693.033

€ 65.718

werd ingezameld met eenmalige

101

watertappunten

60

kilometer

nieuwe waterleiding

donaties, giften en ludieke acties

Het totaal aan eigen fondsenwerving komt daarmee op

€ 758.751

Bijdrage A.Hak € 300.000, bijdrage Aqua for All € 53.600, bijdrage KNVB – F4W € 201.205
Het totaal aan bijdragen van partners komt daarmee op

€ 602.305

Totaal ontvangen:

€ 1.361.056

Stichting Water for Life financierde in 2015:
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74.301

mensen met verbeterde toegang
tot water en/of sanitatie

561
nieuwe toiletten

projecten in
verschillende
landen

11

nieuwe projecten

9
afgeronde projecten
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De Stichting Water for Life Optelsom

11 jaar Stichting Water for Life, dat zijn:

99

Azië
Afrika

projecten
(23 lopend, 76 afgerond)

28.050

vaste donateurs

1.110.516
mensen met verbeterde toegang
tot water en sanitatie

Hoe verdeelden we ons geld (2004-2015)

Mozambique 34%

Ethiopië 3%

Ghana 16%

Kenia 11%

Vietnam 13%

Uganda 1%

Mongolië 7%

Rwanda 2%

Malawi 1%

Bangladesh 7%

De Filipijnen 1%

Overige landen 4%
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Nederlandse drinkwaterbedrijven die
verbonden zijn aan Stichting Water for Life

12.023.051
miljoen uitgegeven euro’s
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In 11 jaar tijd gaven we
ruim 1 miljoen mensen
verbeterde toegang
tot water en sanitatie
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De projecten

Mozambique
- Lichinga
- Nampula, Angoche, Nacala
- Beira
- Chimoio Piloto
North & Augustino Neto
- Chimoio
- Nametil
- Moamba
- Manhiça
- Mozambique III
- Chimoio

15.000
54.000
10.856

Kenia
- Nakuru
- Malindi
- Mombasa Vikobani
- Kisumu & Nakuru
- Mombasa
- Kenia III
- Kisumu
- Naivasha

€210.000
€203.000
€131.000

7.200
3.476
4.923
3.304
3.200
7.741
4.907
8.000

€117.000
€84.000
€160.000
€154.000
€215.000
€111.067
€62.504
€94.225

7.527 €159.000
5.014
€85.000
13.560 €132.000
8.900 € 125.000
2.000
€ 35.000
12.230 €171.206
8.376 €101.197

Ghana
- Accra Ashaiman
- Accra en Tamale
- Elmina
- Tamale Sakasaka
- Greater Accra & Cape Coast

5.398
324
4.373
2.693
4.994

€160.000
€125.000
€115.350
€ 65.489
€137.993
Bangladesh
- Dhalmakot & Hazi 10.345
- Dhalmakot II
11.993
- Dhalmakot III
10.380

Malawi
- Lilongwe

Rwanda
- Runda
- Muyumbu

2.368 €60.000

Ethiopië
- Harar
20.880
7.600
4.480

€106.000
€139.500

€210.000
€385.500
€246.000

Oeganda
- Kamdini & Oyam

7.000

Vietnam
- Tra Vinh

9.860

€194.000

€92.639

€165.000

Deze projecten hebben we in 2015 afgerond

Football for Water (KNVB)
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Zo veranderde Stichting Water for Life mijn leven

Nguyen Thi Thu
Groenteverkoopster uit Vietnam, woont al haar hele leven in het dorp
My Hoa, dronk voorheen water uit een ondiepe, vervuilde bron.

Maranga
Hoofddocent op een basisschool in Kenia, kreeg een waarschuwing van
de overheid vanwege de slechte sanitaire voorzieningen op zijn school.

Meali Said
Leerlinge van de Mrima basisschool in Kenia, waar veel kinderen zich
niet konden wassen doordat ze thuis geen water hebben.

Anthony Awotwe
Verkoopt water in Ghana, in een dorp waar mensen voorheen kilometers
moesten lopen voor schoon en veilig drinkwater.

Ojera Francis
Locatiemanager van het waterbedrijf in Oeganda, zorgt voor het
onderhoud van de nieuwe leidingen, kiosken en watertappunten en
heeft daar een full time baan aan.
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Nguyen Thi Thu

“Voor het eerst in mijn leven
heb ik drinkwater aan huis”
“Ik ben Nguyen Thi Thu, 56 jaar en ik woon in My Hoa, een dorpje
op het platteland van Vietnam. Ik verkoop groenten. My Hoa is
mijn geboortedorp en ik woon er samen met mijn man, die
werkt als bouwvakker. Tot voor kort dronken we water uit een
bron van zo’n zes meter diep. Dat water was allesbehalve
schoon; na een paar dagen zag ik bezonken vuil op de bodem
van de emmer waarmee we water uit de bron haalden.
Ik maakte me zorgen over de kwaliteit van dit water en sprak
er veel over met mijn buren. Ook zij waren er niet gerust op
maar een oplossing hadden we niet. Gelukkig kwam er hulp:
Stichting Water for Life kwam met leidingen, sloot ons aan op
het waterleidingnetwerk en zorgde ervoor dat wij nu voor het
eerst in ons leven schoon en veilig drinkwater aan huis hebben!
Mijn buren en ik zijn ontzettend blij. We gebruiken het water
om te drinken en om mee te koken. Er zijn altijd veel mensen
ziek in dit dorp en ik verwacht echt dat dit minder zal zijn nu
we schoon water hebben. We betalen het waterbedrijf voor dit
water en hoeven nu niet langer veel geld neer te tellen voor
flessenwater.”
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Maranga

“Nu we toiletten en
wasbakken hebben, mag
onze school openblijven”
“Ik heet Maranga en ik ben de hoofddocent van de Nyathuna
Primary School in Nakuru. Dat ligt in Kenia. Onze school is
onderdeel van het Football for Water-project waarbij ook
Stichting Water for Life betrokken is. In 2015 is hier het Football
for Water-project van start gegaan. De latrines die we hadden,
waren in zeer slechte staat. Bovendien waren het er veel te
weinig voor de 460 leerlingen die onze school telt. We hadden
een waarschuwing van de overheid gekregen en onze school zou
gesloten worden als de situatie niet zou verbeteren. We vroegen
het drinkwaterbedrijf van Nakuru om hulp en zo kwamen we in
contact met Stichting Water for Life. Dit programma zorgt voor
water en sanitatie op scholen in Afrika en leert kinderen hoe
belangrijk hygiëne is. Handen wassen met water en zeep na het
toiletbezoek bijvoorbeeld en de toiletten en wasbakken schoon
houden. Football for Water combineert dit met het organiseren
van voetbalcompetities op de deelnemende scholen. Op onze
school zijn nu zestien toiletten; tien voor de jongens, inclusief
urinoirs, en zes voor de meisjes. Daarnaast hebben we in elk
toiletblok twee wasbakken gekregen. Alles wordt schoongehouden
door de kinderen zelf. Speciale supervisors houden in de gaten
of het echt gebeurt. Deze nieuwe voorzieningen hebben
voorkomen dat onze school gesloten wordt. Daardoor kunnen
we de kinderen van Nakuru onderwijs blíjven bieden. Hun situatie
is zelfs sterk verbeterd: ze kunnen nu op school naar een schoon
toilet. Dat is goed voor hun gezondheid. Kortom: een betere
toekomst voor onze leerlingen!”
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Meali Said
Kijk en luister hier naar schoolgenootjes van Meali!

“We hebben nu zelfs douches
op school!”
“Ik ben Meali Said en zit op de Mrima Primary School in Mombasa,
Kenia. De daken van onze oude toiletgebouwen waren in zeer
slechte staat. Als het hard regende, liep er zóveel water de
gebouwen in, dat we de toiletten niet konden gebruiken.
Pas als de regen gestopt was, konden we weer naar de wc.
Tot die tijd deden we onze behoeftes maar gewoon buiten,
of we hielden het op. Dat is nu verleden tijd: we hebben mooie
en stevige nieuwe toiletgebouwen gekregen. En: we hebben
nu douches op school! Veel van mijn schoolgenootjes hebben
thuis geen douche. Dankzij onze nieuwe faciliteiten kunnen
zij nu op school een frisse douche nemen. Daar zijn ze heel
blij mee.”
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Anthony Awotwe

“Ik verdien hier een extra
zakcentje”
“Ik ben Anthony Awotwe, 48 jaar, ik heb een vrouw en drie
kinderen. De community en drinkwaterbedrijf Ghana Water
Company Ltd hebben mij aangesteld als waterverkoper.
Ik beheer en verkoop water bij een van de openbare tappunten
die Stichting Water for Life bouwde. Dat doe ik naast mijn
werk als beveiliger. Op de dagen dat ik werk, neemt mijn
vrouw de verkoop van water over. Wie een emmer water komt
halen bij mijn tappunt, betaalt twintig Pesuas, dat is nog geen
vijf eurocent. Voor duizend liter komt dat neer op ongeveer
twaalf Cedis; bijna drie euro. Elke twee weken komt een
medewerker van Ghana Water Company Ltd. langs om de
meter af te lezen en het geld dat ik verdiend heb te innen.
Ik betaal hem vier Cedis voor elke duizend liter die ik verkocht
heb. Dagelijks heb ik ongeveer zestig klanten dus ik maak
een winst van ongeveer 150 Cedis per maand; 35 euro.
Het geeft me een trots gevoel om veilig drinkwater te
mogen verkopen. Voordat deze tappunten er waren,
moesten de 4.000 mensen in deze omgeving altijd ver
lopen voor water. Dat is nu verleden tijd.”
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Ojera Francis
“Ik beheer wat Stichting
Water for Life heeft neergezet”
“Ik ben Ojera Francis en ik woon in het dorp Kamdini in het
noorden van Oeganda. Ik werk als locatiemanager voor het
waterbedrijf Jowa Engineering Services Ltd, dat watervoorzieningssystemen beheert. Voor het Stichting Water for Lifeproject in Kamdini werd ik nauw betrokken bij de aanleg van de
nieuwe leidingen, kiosken en watertappunten. En daar blijft het
niet bij want nu moeten de faciliteiten netjes onderhouden
worden, zodat ze in goede staat blijven. Ik zorg voor dit
onderhoud en beheer en dat geeft me een full time baan.
Dat ik werk heb, heeft natuurlijk positieve gevolgen voor mijn
privéleven. Daarnaast hebben de inspanningen van Stichting
Water for Life grote positieve impact op de hele omgeving.
De lokale bevolking van Kamdini heeft nu een betere toegang
tot veilig drinkwater. Daarnaast hebben ook de vele reizigers
die elke dag langs Kamdini komen profijt van de nieuwe
voorzieningen.”  
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In 2015 zorgden we voor 101
openbare watertappunten
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Vooruitblik 2016

Stichting Water for Life wil ook in de toekomst samen met
Vitens Evides International blijven bijdragen aan de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties door het vergroten
van de toegang tot drinkwater en het versterken van de bedrijfsvoering van stedelijke waterbedrijven, zowel in ontwikkelingslanden als in andere steden waar sprake is van grootschalig gebrek
aan toegang tot betrouwbaar water en waardige sanitaire
voorzieningen voor iedereen.
De projecten van Stichting Water for Life zijn gericht op de
aanleg van infrastructuur die een directe bijdrage levert aan het
verbeteren en uitbreiden van water en sanitaire voorzieningen
voor de armste groepen in de steden waar Vitens Evides
International actief is.
Voor 2016 zijn de volgende prioriteiten geformuleerd:
-  Consolidatie bestaande donateurs en ambitieuze groei van
nieuwe vaste donateurs en van donaties en incidentele giften.
-  In het kader van duurzaamheid: het uitvoeren van een onderhoudsprogramma voor afgeronde projecten.
-  Stichting Water for Life projecten realiseren die toegang
geven tot water en sanitatie voor 50.000 arme stedelingen.
-  Verder verbeteren van effectiviteit en efficiency, onder andere
door het verkorten van de doorlooptijd van de project-uitvoering.
-  Verder betrekken en integreren van nieuwe partners in
Stichting Water for Life.
Conform het beleidsplan en de begroting 2016 is naar verwachting circa € 1,3 miljoen beschikbaar uit fondsenwerving voor
nieuwe projectvoorstellen die voldoen aan de doelstelling en
projectcriteria van Stichting Water for Life.
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De mensen achter Stichitng Water for Life

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, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle.
Sinds 1 januari 2008 is Stichting Water for Life door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut

Eind 2015 bestond
het bestuur uit:

Beogende Instelling (ANBI; RSINnummer 816131041). Stichting Water for Life heeft geen eigen staf maar
maakt gebruik van capaciteit en kennis van medewerkers van de drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf,
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Waterbedrijf Groningen. De directeur van de stichting is dr. M.A.C.

• Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels - Voorzitter (Bestuurslid B) 
Benoemd: oktober 2008 - Herbenoemd: april 2012

(Marco) Schouten (tevens directeur van Vitens Evides International B.V.). Stichting Water for Life hoeft voor
deze inhuur van capaciteit en kennis van de drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbe-

• Drs. M. (Milou) Halbesma (Bestuurslid B)

drijf Groningen op het gebied van directie, communicatie, fondsenwerving, projectmanagement en administratie

Benoemd: juni 2010 - Herbenoemd: november

geen vergoeding te betalen.

2014 Sectormanager Publiekszaken Van Gogh
Museum

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zes natuurlijke personen en wel uit twee bestuursleden A en ten minste vier bestuursleden B. Eén bestuurslid A van de stichting wordt benoemd door Vitens en

• Ir. P. (Paul) van Koppen (Bestuurslid B)

één bestuurslid A wordt benoemd door Evides Waterbedrijf. De bestuursleden B worden benoemd door het

Benoemd: juni 2010 - Herbenoemd: november

bestuur. Een bestuurslid B kan niet zijn een werknemer van Vitens of Evides Waterbedrijf of een werknemer

2014 - O.a. Manager WASH bij Netherlands

van één van de dochtermaatschappijen van Vitens of Evides Waterbedrijf. Het zelfstandig bestuur van Stichting

Water Partnership

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 2015 is

• L.C.A. (Lieve) Declercq MSc (Bestuurslid A) 
Benoemd: oktober 2012 Voorzitter Directie Vitens
• Ir. A.M. (Annette) Ottolini - Secretaris

het bestuur twee keer bijeengekomen en zijn er twee schriftelijke rondes geweest voor de goedkeuring van

(Bestuurslid A) Benoemd: november 2014

projecten. Onderwerpen die bij elke vergadering aan de orde zijn geweest zijn financiële verantwoording van de

Algemeen directeur Evides Waterbedrijf

stichting, fondsenwervingsactiviteiten en -resultaten, beoordeling nieuwe projectaanvragen en de monitoring,
voortgang en evaluatie van lopende projecten. Daarnaast zijn onderwerpen als goedkeuring jaarverslag 2014,

• P. (Peter) Tieleman - Penningmeester

beleidsplan en begroting 2016 en samenwerkingsverbanden behandeld. De bestuursleden ontvangen alleen

(Bestuurslid B) Benoemd: mei 2014 O.a. lid

een vacatiegeldvergoeding (voor onkosten) van € 250

Dagelijks Bestuur Koninklijke Nederlandse

per vergadering. Bestuursleden benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

Boekverkopersbond

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid A kan twee maal worden herbenoemd en een bestuurslid B kan één maal worden herbenoemd. In 2015 zijn er geen bestuurswijzigingen geweest.
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Jaarrekening 2015

Algemene Toelichting

Balans per 31 december 2015
bedragen in €

referentie

31-12-2015

De statutaire doelstelling van Stichting Water for Life
Het doel van Stichting Water for Life is tweeledig. Stichting 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

31-12-2014

Activa			
Vorderingen

1

245.260

221.529

Liquide middelen

2

228.278

468.284

Totaal activa		

473.538

689.813

Om deze doelen te bereiken, financiert Stichting 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.

			
Passiva			
Bestemmingsfonds

3

309.615

689.813

Kortlopende schulden

4

163.923

0

Totaal passiva		

473.538

689.813

Na bestemming van saldo van baten en lasten.

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”.

Staat van baten en lasten over 2015
bedragen in €

Referentie

werkelijk 2015

begroting 2015

werkelijk 2014

Fondsenwerving				
Donaties, giften		

758.751

870.000

792.007

Baten uit eigen fondsenwerving		

758.751

870.000

792.007

Subsidies overheden en samenwerking partners		

602.305

400.000

538.417

5

1.361.056

1.270.000

1.330.424

Financiële baten en lasten		

1.399

1.000

1.133

Overige baten en lasten		

-967

500

3.265

Som der baten		

1.361.488

1.271.500

1.334.822

Subtotaal beschikbaar uit fondsenwerving

				
				
Besteed aan doelstelling				
Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten

1.741.686

1.271.500

1.037.003

Lasten		 1.741.686

6

1.271.500

1.037.003

				
Saldo van baten en lasten		

-380.198

0

297.819

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 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.
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Jaarrekening 2015

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

1 Vorderingen

5 Beschikbaar uit fondsenwerving

bedragen in € 		

31-12-2015 31-12-2014

bedragen in €

Referentie werkelijk 2015 begroting 2015 werkelijk 2014

Vordering op Aqua for All		

93.563

44.131

Overige vorderingen		

151.697

124.898

Donaties en giften van donateurs		

717.715

0

52.500

Donaties op basis van acties		

41.036

60.000

76.638

245.260

221.529

		 758.751

870.000

792.007

Nog te ontvangen bijdrage Football For WATER
Totaal		

Fondsenwerving				
810.000

715.369

Bijdragen en giften samenwerking met partners				

De vordering op Aqua for All betreft de door Aqua for All toegezegde projectbijdrage en
afrekeningen inzake gerealiseerde projecten.
De overige vorderingen hebben onder meer betrekking op donaties van donateurs en worden
geïnd door Vitens en Evides Waterbedrijf (€ 98.872). De donaties van deze donateurs worden
in de maand na facturatie en inning afgedragen aan Stichting Water for Life. Daarnaast betreft
dit nog te ontvangen giften van derden, rente en bijdrage in project Bangladesh over 2015.
2 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deze zijn vrij opneembaar.
3 Verloopoverzicht Bestemmingsfonds
bedragen in € 		

31-12-2015 31-12-2014

Bestemmingsfonds per 01-01		

689.813

391.994

Saldo van baten en lasten		

-380.198

297.819

Bestemmingsfonds per 31-12		

309.615

689.813

Het Bestemmingsfonds wordt in de komende jaren besteed aan nieuwe projecten.
4 Kortlopende schulden
bedragen in € 		

31-12-2015 31-12-2014

Vitens Evides International BV		

163.923

0

Totaal		

163.923

0

De schuld aan Vitens Evides International betreft nog te betalen projectbudget voor
goedgekeurde projecten en nog te verrekenen projectafrekeningen.

Susidies overheden; Aqua for All & Football for Water

1

254.805

30.000

185.917

Bijdragen partners

2

347.500

370.000

352.500

Totaal		 1.361.056

1.270.000

1.330.424

De eigen fondsenwerving is iets lager dan 2014 en lager dan begroot voor 2015. Het aantal
vaste actieve donateurs is in 2015 toegenomen met 2.013 ten opzichte van 2014 tot 28.050
(toename 7,7%). De donaties en giften van op basis van acties en eenmalige giften zijn lager
dan begroot en voorgaand jaar.
De subsidies en bijdragen in het kader van samenwerking met partners hebben betrekking op:
-	Cofinanciering van projecten door Aqua for All (1)
	Aqua for All heeft in 2014 een nieuw contract afgesloten met DGIS (Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking) voor een 4-jarig programma. In 2015 is 1 project goedgekeurd
voor cofinanciering; totale projectomvang € 120.000 en bijdrage Aqua for All € 53.600.
Twee projecten zijn in behandeling; mogelijke cofinanciering in 2016.
-	KNVB - Football for Water (1)
	Het Football for Water-programma is eind 2012 gestart. Dit betreft een school-sanitatieprogramma in Ghana, Kenia en Mozambique. De totale bijdrage van Stichting 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. Dit programma is in 2015 uitgebreid. In 2015 zijn
vier projectvoorstellen goedgekeurd met een totale projectomvang van € 579.000 en met
een bijdrage van de KNVB (Football for WASH) van € 201.205.
- Samenwerking A. Hak (2)
	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 Stichting Water for Life
projecten is voorzien. In 2015 is verdere invulling gegeven aan de inhoud van deze samenwerking.
-	Simavi
	Simavi draagt bij aan projecten in Bangladesh. In 2015 ging het om een bijdrage van € 47.500.
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-	Kosten eigen fondsenwerving
	Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor fondsenwerving. 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.
6 Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies aan projecten
In het financiële jaar 2015 zijn elf projectvoorstellen goedgekeurd door het bestuur van
Stichting Water for Life. Totale omvang van de goedgekeurde projecten bedraagt € 1,8 miljoen.

Project		 Bedrag
		
in €

Aantal
begunstigden

Datum
goedkeuring

Bangladesh - Dhalmakot II		

385.500

11.993

maart 2015

Kenia - Naivasha		

120.000

8.000

maart 2015

		505.500

19.993

				
Football for Water - Mozambique Chimoio		

85.000

5.014

mei 2015

Vietnam - Tra Vinh		

194.000

9.860

mei 2015

		279.000

14.874

				
Football for Water - Ghana 		

125.000

324

september 2015

Football for Water - Kenia - Kisumu/Nakuru		

154.000

3.304

september 2015

Football for Water - Kenia - Mombasa		

215.000

3.200

september 2015

Malawi - Lilongwe		

60.000

2.368

september 2015

		554.000

9.196

Uitvoeringskosten projecten
Stichting 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 Stichting Water for Life projecten maximaal mee
op reeds lopende projecten voor managementondersteuning van lokale waterbedrijven. Door de
hulp vanuit Stichting Water for Life te koppelen aan de ondersteuning van lokale waterbedrijven
door Vitens Evides International, kunnen de continuïteit en duurzaamheid van de met Stichting
Water for Life gefinancierde projecten beter worden gewaarborgd.
Bestedingsratio
Van de baten over 2015 en het Bestemmingsfonds van begin 2015 is 89% besteed aan de
doelstelling in 2015 (toegekend aan nieuwe projecten). Vanaf oprichting van de stichting is er
€ 12 miljoen besteed aan de doelstelling, hiermee kregen circa 1.110.500 mensen toegang
of verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie voorzieningen. Gemiddelde kosten per
begunstigde bedroegen € 10,83.
Overige ratio’s
De overige ratio’s zijn niet vermeld in de jaarrekening van Stichting Water for Life omdat deze
niet van toepassing zijn. De kosten rondom huisvesting en personele lasten worden gedragen
door de waterbedrijven.
Gemiddeld aantal werknemers
Stichting Water for Life heeft geen personeel in dienst.
Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2015 is € 500 betaald aan vacatiegelden aan de gezamenlijke bestuurders
(2014 € 750). Alleen bestuursleden B kunnen een onkostenvergoeding ontvangen of zien daar
vanaf. Twee bestuursleden ontvangen een vergoeding en twee bestuursleden zien daarvan af.
Bestuursleden A benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

				
Rwanda- Runda		

106.000

7.600

november 2015

Bangladesh - Dhalmakot III		

246.000

10.380

november 2015

Mozambique - Nametil		

132.000

13.560

november 2015

		484.000

31.540

bedragen in € 		

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

E.H.T.M. Nijpels

bestuurslid B

-

-

M. Halbesma

bestuurslid B

250

500

				

P. van Koppen

bestuurslid B

250

250

Totaal goedgekeurde projectvoorstellen in 2015

P. Tieleman

bestuurslid B

-

-

L.C.A. Declercq

bestuurslid A

onbezoldigd

onbezoldigd

A.M. Ottolini

bestuurslid A

onbezoldigd

onbezoldigd

Totaal		 500

750

1.822.500

75.603

Ingetrokken voorstellen in 2015		

-		

Minderwerk afgeronde projecten in 2015		

-80.814		

Totaal besteed aan doelstelling		

1.741.686		
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Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2015

Overige gegevens

Hiermee verklaart het bestuur van Stichting Water for Life dat de jaarrekening 2015 van de
genoemde stichting is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.

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

Deze jaarrekening is definitief vastgesteld op 19 mei 2016

Resultaatbestemming
Het tekort van 2015, zijnde € 380.198 wordt onttrokken aan het Bestemmingsfonds.
Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van Stichting Water for Life.
Het Bestemmingsfonds eind 2015 van € 309.615 wordt in de komende jaren besteed aan
nieuwe projecten.

Utrecht, 19 mei 2016
Stichting Water for Life
Het bestuur en directie:

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
E.H.T.M. Nijpels,
Voorzitter

P. Tieleman,
Penningmeester

A.M. Ottolini,
Secretaris

M. Halbesma,
Bestuurslid

P. van Koppen,
Bestuurslid

L.C.A Declercq,
Bestuurslid

M.A.C. Schouten,
Directeur
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie van Stichting Water for Life
Verklaring over de jaarrekening 2015
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Water for Life op 31 december
2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming 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 2015 van Stichting Water for Life
te Utrecht (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2015;
• de staat van baten en lasten over 2015; en
•	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving 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 volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Water for Life zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van 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).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verantwoordelijkheden van de directie
De directie is verantwoordelijk voor:
•	het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
RJ 650, en voor

•	een zodanige interne beheersing die de directie 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 de directie afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheid 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. Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 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 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.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de
bijlage bij onze controleverklaring.
Mededeling betreffende het bestuursverslag
Wij hebben het bestuursverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties,
indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het bestuursverslag vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het bestuursverslag
alle informatie bevat die vereist is volgens RJ 650. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het bestuursverslag.

Groningen, 19 mei 2016,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door
drs. H.J. Kruisman RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015 van Stichting Water for Life
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle
inhoudt.

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

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 en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke
mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van
fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
•	Het identificeren en inschatten van de risico’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 controlewerkzaamheden 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 opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•	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 van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan.
•	Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden 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 verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 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 gebeurtenissen.
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