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A

Woord vooraf

“Afgelopen jaar bezocht ik namens het bestuur van Stichting

beschikbaar is. De waterkiosken worden beheerd door lokale

Het internationale bedrijf Delta Electronics zamelde in 2017

Water for Life de projecten in Kenia. Ons project in de KCC

bewoners. Zij zijn aangenomen door het waterbedrijf. Vaak

bijna € 3.000 in tijdens de viering van haar 30-jarig jubileum.

Slum van Naivasha – waarover u ook verderop in dit jaarver-

zijn dit vrouwen, die de zorg voor de kinderen op deze manier

En water-grootverbruiker Conpro Condensor Bescherming BV

slag kunt lezen – maakte diepe indruk op me. In een van de

goed kunnen combineren met het genereren van inkomsten.

zorgde voor € 3.300. Daarnaast leverde ook het bedrijf BBA

armste wijken van de stad is door het lokale drinkwaterbedrijf

Nog steeds krijgen zij er elke dag nieuwe klanten bij; mensen

Pumps en de initiators van kinderboek Beer en Staartje

in samenwerking met vijf Nederlandse drinkwaterbedrijven

die gebruik willen maken van betaalbaar en betrouwbaar

prachtige bijdrages. Mooi om te ervaren dat steeds meer

via Vitens Evides International (VEI) en dankzij financiering

drinkwater. Prachtig om te zien! Ondertussen is het lokale

bedrijven voor ons kiezen in hun streven naar maatschappe-

van Stichting Water for Life drinkwater dichter bij de mensen

waterbedrijf bezig om op het nieuwe waterleidingnetwerk

lijk verantwoord ondernemen. Laten we ook de interne

gebracht. Er zijn leidingen aangelegd en er is een waterreser-

huisaansluitingen te genereren voor klanten die dit kunnen

fondsenwerving van de vier Nederlandse waterbedrijven die

voir gebouwd waarin een flinke voorraad schoon drinkwater

betalen. Zo zie je hoe relatief simpele infrastructuur het

achter onze stichting staan, niet vergeten. Zo zorgden twee

kan worden opgeslagen. Daarnaast zijn er watertappunten

waterbedrijf een nieuw toekomstperspectief geeft.

medewerkers van Waterleidingmaatschappij Limburg voor

gebouwd. De inwoners van KCC Slum zijn hierdoor niet langer

een kerstdonatie van ruim € 20.000 door de verkoop van

afhankelijk van de waterverkopers die met een door een ezel

Dit project had nooit uitgevoerd kunnen worden zonder de

oude hardware. Ik vind dit echt hartverwarmend en hoop ook

getrokken karretje door de wijk rijden en duur water van

bijdragen van al die Nederlandse donateurs, zowel particulieren

in 2018 weer veel van dit soort initiatieven te gaan zien!”

discutabele kwaliteit verkopen. Ze krijgen nu water tegen

als bedrijven. Sommigen geven al jaren trouw aan onze

een eerlijke prijs dat ook nog eens op elk moment van de dag

stichting! En elk jaar verwelkomen we weer nieuwe donateurs.

Martien den Blanken, voorzitter Stichting Water for Life
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Wat onze Stichting
Water for Life doet

Met wie Stichting Water for Life
samenwerkt
Stichting Water for Life is het klantenfonds van de drinkwaterbedrijven Vitens,
Evides Waterbedrijf, Waterleidingmaat-

Dit is er aan de hand

schappij Limburg (WML) en Waterbedrijf

Ongeveer 663 miljoen mensen

Groningen. De begeleiding van en

ter wereld hebben geen toe-

toezicht op met Stichting Water for Life

Duurzaam werken

gefinancierde projecten worden gedragen

Stichting Water for Life vindt het belang-

door deze vier Nederlandse drinkwater-

rijk dat haar projecten leiden tot structu-

bedrijven, via VEI. Projecten vinden plaats

rele verbetering. Oftewel: dat ze duur-

in landen waar VEI al actief is. Hierdoor

zaam zijn. De projecten worden

liften de Stichting Water for Life-projec-

geïmplementeerd door VEI samen met

ten maximaal mee op reeds lopende

het lokale waterbedrijf. Hier speelt de

gang tot schoon en veilig
drinkwater. Deze mensen
moeten vaak ver lopen om aan
water te komen en als er wel
water voorhanden is, is de
kwaliteit vaak slecht. Nog

Dit doet Stichting Water for Life

projecten voor managementondersteu-

samenwerking met VEI een rol: via VEI

eens 2,4 miljard mensen

daaraan

ning van lokale waterbedrijven. Al het

wordt de kennis en kunde van de Neder-

hebben geen toegang tot

Stichting Water for Life zorgt voor

door de stichting ingezamelde geld komt

landse waterbedrijven gedeeld met

goede sanitaire voorzieningen.

verbeterde toegang tot schoon water en

bij de infrastructuur terecht. Klanten van

waterbedrijven in Afrika en Azië, met als

sanitaire voorzieningen in landen in Afrika

Vitens kunnen vaste donateur worden

doel deze te versterken. Op deze manier

en Azië. Met geld van de Stichting wordt

via hun waterrekening. Ieder ander kan

draagt de samenwerking met VEI bij aan

bijvoorbeeld geïnvesteerd in een drink-

donateur worden via een automatische

beter projectmanagement, beheer en

Een ernstige zaak, want
eigenlijk zou íedereen ter
wereld toegang moeten

waternetwerk en tappunten in arme

incasso of kan een eenmalige donatie

onderhoud en daarmee aan de duurzaam-

hebben tot water en sanitaire

wijken, worden op scholen toiletten

doen via de website van Stichting Water

heid van de gefinancierde projecten. Na

voorzieningen.

gebouwd en worden hygiëne-trainingen

for Life.

afronding worden de faciliteiten overge-

verzorgd. Dankzij financiering van

dragen aan het lokale waterbedrijf, dat

Stichting Water for Life worden elk jaar

eigenaar wordt en verantwoordelijk is

tienduizenden mensen bereikt.

voor goed beheer en onderhoud van de
faciliteiten. Dit is een van de manieren
waarop Stichting Water for Life duurzaamheid nastreeft.
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Selectie van projecten en programma’s
Het bestuur van Stichting Water for Life beoordeelt twee

De statutaire doelstelling van

keer per jaar de ingediende projectvoorstellen tijdens de

Stichting Water for Life

bestuursvergadering. De beoordeling gebeurt aan de hand
van criteria die gericht zijn op de duurzaamheid van het

Het doel van Stichting Water for Life is

project. Sluit het project aan bij bestaande VEI-projecten?

tweeledig. Stichting Water for Life wil:

Leidt het project tot lange termijn verbeteringen? Zijn er bij

1	Gelden werven bij particulieren,

de uitvoering van het project lokale organisaties betrokken

bedrijven en instellingen ter

die na afronding van het project zelf eigenaar worden van de

aanwending voor ideële projecten

nieuwe infrastructuur? Is er sprake van kennisoverdracht om

op het gebied van watervoorziening

de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen waarborgen?

en sanitatie in ontwikkelingslanden.

Voldoet het water aan de kwaliteitseisen? En leidt het

2	Ideële projecten op het gebied van

project tot opbrengsten voor het lokale drinkwaterbedrijf om

de watervoorziening en sanitatie in

onderhoud uit te voeren? De ingediende projectvoorstellen

Duurzaamheid borgen

ontwikkelingslanden financieren,

worden verder getoetst aan het beschikbare budget voor de

Om te beoordelen of projecten ook na oplevering

uitvoeren of doen uitvoeren.

doelstelling. Zijn de direct beschikbare middelen (fondsen)

nog functioneren en goed onderhouden worden,

voldoende om het voorstel goed te keuren? Door hier

bezoekt en evalueert VEI regelmatig de projecten

Om deze doelen te bereiken, financiert

aandacht aan te besteden loopt Stichting Water for Life

die gefinancierd zijn door Stichting Water for Life.

Stichting Water for Life uitsluitend:

geen financiële risico’s ten aanzien van beschikbaarheid van

De evaluaties bieden aanknopingspunten voor

1	Projecten die worden uitgevoerd

fondsen om projecten te financieren.

concrete verbeteringen van een project en leerpun-

onder toezicht en/of begeleiding

ten voor nieuwe projecten. Op basis van het evalua-

van de besloten vennootschap met

tierapport wordt een plan van aanpak gemaakt voor

beperkte aansprakelijkheid: VEI,

het repareren of vernieuwen van faciliteiten samen

ingeschreven in het handelsregister

met het lokale waterbedrijf. Waar nodig worden de

onder nummer 08134161.

Over VEI: De drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Water-

lokale verantwoordelijken bijgestuurd of worden

bedrijf Groningen en Brabant Water willen niet werkeloos toekijken terwijl

extra onderhoudstrainingen gegeven.

zoveel mensen onnodig sterven door een gebrek aan schoon drinkwater en

2	Projecten die worden uitgevoerd
onder toezicht en/of begeleiding
van medewerkers van VEI.

sanitaire voorzieningen en hebben zich daarom met elkaar verbonden in VEI.

De belangrijkste resultaten die Stichting Water for

Door middel van samenwerking en het delen van kennis en ervaring probeert

Life met deze werkwijze in 2017 behaalde, zijn te

VEI het management en de bedrijfsvoering van lokale waterbedrijven te

vinden vanaf pagina 13.

verbeteren. www.vei.nl
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Naivasha,
Kenia

Van donaties tot
stromend water
Wie doneert aan Stichting Water for Life, kan ervan op aan dat
zijn geld goed terechtkomt. Door de slimme samenwerking
van Stichting Water for Life met de Nederlandse drinkwaterbedrijven via VEI maakt de stichting zelf geen kosten voor de
uitvoering van projecten. Hierdoor gaat iedere gedoneerde euro
direct naar de nieuwe infrastructuur die nodig is om toegang tot
water of sanitatie te realiseren. Een heldere zaak. Meer dan
31.000 vaste donateurs en nog eens duizenden particulieren
en bedrijven die een eenmalige donatie deden, vinden dat ook.
Maar langs welke route rollen hun euro’s nu precies nadat ze op
rekening van Stichting Water for Life gestort zijn? We nemen
het project net buiten de Keniaanse stad Naivasha eens nader
onder de loep voor een antwoord op die vraag!
KCC Slum is een van de armste wijken in de omgeving van Naivasha,
Kenia. De wijk is vernoemd naar de zuivelfabriek New Kenya Cooperative Creameries die op steenworp afstand van de wijk te vinden
is. Er wonen ongeveer 8.000 mensen. Zij werken voornamelijk op
boerderijen in de omgeving en hebben vaak geen vast maandinkomen. Water halen de inwoners uit de nabijgelegen Malewa rivier.
Het lokale waterbedrijf NAIVASWASS (Naivasha Water, Sewerage
and Sanitation Company) leverde voordat Stichting Water for Life
werd betrokken nog geen water aan deze sloppenwijk.
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Wat is er aan de hand?

Wat doen we eraan?

Rebecca Chokio, (links) moeder en inwoonster van KCC

In Nederland stapte Arie Karreman, (rechtsonder) Bedrijfsvoerder

Slum “We haalden ons water uit de Malewa-rivier.

Waterlevering van Evides Waterbedrijf, op het vliegtuig om te

Helemaal tijdens het regenseizoen raakt deze rivier

gaan assisteren bij het project. “Het was mijn taak de medewer-

sterk vervuild. Bovendien wassen mensen zichzelf en

kers van NAIVAWASS op te leiden om te werken met Epanet. Dat

hun kleding hier ook in. Het water is eigenlijk niet

is een rekenprogramma voor hydraulisch model waarmee je

geschikt om te drinken. Maar bij gebrek aan iets

bepaalt welk formaat leiding je nodig hebt om voldoende water te

beters deden we het toch. Mijn kind had vaak diarree

kunnen leveren. Ik maakte onderdeel uit van het team van

na het drinken van het water uit de rivier.”

NAIVAWASS en werkte één op één samen met Nahashon Wahome. Het was een mooie ervaring om mijn kennis zo direct te
kunnen delen en op die manier echt het verschil te maken.

Wiebe Berkhout, (linksonder) als Resident Project

Doordat de technische omstandigheden in Naivasha anders zijn

Manager (RPM) namens de Nederlandse drinkwater-

dan bij ons, leerde ik zelf ook nieuwe dingen.”

bedrijven via VEI werkzaam bij NAIVAWASS
“De woonsituatie van de bewoners van KCC slum

Nahashon Wahome, medewerker NAIVAWASS

was schrijnend. Ik vond dat er drinkwaterkiosken

“Samen met Wiebe en Arie maakten we een projectvoorstel om

in de wijk moesten komen waar inwoners tegen

KCC Slum te helpen. Na het opstellen van een technisch design

een kleine vergoeding met hun jerrycans water

schatten we € 120.000 nodig te hebben om een duurzame

kunnen kopen. Gelukkig zagen ze die noodzaak bij

drinkwatervoorziening voor de 8.000 inwoners

NAIVAWASS ook. Onder mijn begeleiding startten

van de sloppenwijk te garanderen. Samen

we met het maken van een projectvoorstel.

met de inwoners bepaalden we wat
de beste plekken voor de openbare
tappunten zijn. Wiebe diende het
voorstel in bij het bestuur van
Stichting Water for Life.”
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Toekenning van projecten
Martien den Blanken, (links, staand)

Aan de slag!
Nahashon Wahome (rechts) werd de projectleider voor het project om

bestuursvoorzitter Water for Life

KCC Slum van water te voorzien en verantwoordelijk voor de

“In Nederland, beoordelen we als

uitvoering. Nadat NAIVAWASS de aanbesteding afrondde, werd

stichtingsbestuur twee keer per

Macplan Engineering Services, een lokale aannemer uit

jaar ingediende project voorstellen.

Naivasha geselecteerd om het waterleidingnetwerk te

Het project in KCC Slum bood een
oplossing voor de structurele
toegang tot water voor 8.000 mensen.
Doordat de klanten een betaalbare prijs

installeren. Ook was deze aannemer verantwoordelijk voor
het aansluiten van de openbare tappunten op het leidingnetwerk. “Zelf woon ik in Nairobi en daar is alleen een tekort aan
water tijdens het droge seizoen,” vertelt een van de aannemers.

gingen betalen voor het water, kon het waterbedrijf

“Het was fijn dat we met deze werkzaamheden de mensen in deze

inkomsten gaan genereren om het systeem te onderhouden en beheren.

sloppenwijk konden helpen. Doordat de samenwerking met NAIVA-

Daarnaast zou het project worden uitgevoerd in directe samenwerking

WASS en VEI soepel verliep, konden we flink doorpakken en lagen de

met lokale waterbedrijven. Het water dat geleverd zou worden, voldoet

leidingen al snel in de grond.”

aan de internationale kwaliteitseisen. Technische ondersteuning van de
Nederlandse drinkwaterbedrijven via VEI zou ook bijdragen aan de duur-

Met de inspanningen van het hele team wordt er nu water geleverd in KCC Slum. De

zaamheid van het project. Het projectvoorstel werd dan ook goedgekeurd,

financiering van Stichting Water for Life is besteed aan een wateropslagtank, aan de

en de € 120.000 werd toegekend.”

aanleg van 5 kilometer leidingnetwerk, en aan het openen van openbare tappunten. Alle
8.000 inwoners hebben zo de kans gekregen om schoon en veilig drinkwater tegen een
eerlijke prijs te gebruiken.
Veronica Wambui is uitbater van een van de aangelegde tappunten. “Ik verkoop elke dag
tussen de 1.000 en 5.000 liter water aan 50 tot 150 inwoners van KCC Slum. Ik houd het
tappunt schoon en als er iets stuk gaat, meld ik dat meteen bij het lokale waterbedrijf
NAIVAWASS zodat het snel gerepareerd wordt en het water kan blijven stromen. Ik zorg er
ook voor dat er geregeld water wordt opgehaald voor de kwaliteitsanalyse in het laboratorium. Met het geld dat ik verdien, betaal ik de waterrekening aan NAIVAWASS. Natuurlijk is een
deel ervan voor mijzelf; dat is mijn salaris en daarmee kan ik bijdragen aan de zorg voor mijn
gezin.”
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Het project is afgerond…en nu?
Paul Mwaura, (rechtsboven met blauwe shirt)
medewerker van NAIVAWASS: “Ik ben er
verantwoordelijk voor dat wij 12 uur per
dag, 7 dagen per week water leveren vanuit
de openbare tappunten. Als er iets kapot is,
zorg ik ervoor dat het gemaakt wordt. Ik
bezoek de wijk daarom ook regelmatig. De
impact op het leven in deze wijk is groot: er zijn

Veronica Wambui
(midden)

minder mensen ziek en de tijd die inwoners eerst
kwijt waren aan het halen van water bij de rivier,
besteden ze nu aan werken en geld verdienen.”
Rebecca Chokio, moeder en inwoonster van KCC Slum: “Het nieuwe openbare
tappunt heeft ons leven echt makkelijker gemaakt!”
Paul Mwaura, medewerker van NAIVAWASS: “Op een paar kleine vertragingen in
de werkzaamheden na, is alles heel goed verlopen. Toen we de kranen opendraaiden en het schone water eruit stroomde, waren we de vertragingen eigenlijk
meteen vergeten. Voor NAIVAWASS betekent het ook dat we nu meer inkomsten
hebben dankzij de verkoop bij de tappunten. Deze inkomsten gebruiken we voor
nieuwe investeringen in onze watervoorzieningen, maar ook om deze voorzieningen te kunnen blijven houden. Zo kunnen we verder groeien en in de toekomst
nog meer mensen van water voorzien!”
Arie Karreman van het Nederlandse Evides drinkwaterbedrijf: “Ik ben blij dat we
zo met zijn allen een echt steentje hebben kunnen bijdragen.”
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De projecten in 2017
Bangladesh		
1 afgerond project
1 lopend project

18.132
6.714		

Ghana			
1 afgerond project
3 lopende projecten

5.070
11.000

Rwanda			
1 afgerond project

8.240

Ethiopië			
1 afgerond project
2 lopende projecten

4.445
34.605

Malawi			
2 lopende projecten

6.618

Filipijnen			
1 lopend project

7.821

Kenia			
4 afgeronde projecten
3 lopende projecten

Mozambique
1 afgerond project
4 lopende projecten

42.720
34.580

3.600
42.115

Onder ‘afgeronde projecten’ wordt verstaan projecten die technisch en/of financieel zijn afgerond.
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Dit bereikten we in 2017

138

watertappunten

38

22

kilometer nieuw leidingnetwerk

scholen met toegang

tot water- en toiletten

4.117

huisaansluitingen

2.993

2017

publieke toiletten en

toiletten voor huishoudens

9 projecten technisch
gereed (waarvan 6
financieel afgerond)

82.207

mensen bereikt met verbeterde
toegang tot water en/of sanitatie

in

9
6

nieuwe projecten

verschillende landen
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Zo financierden we in 2017 ons werk
De vaste donateurs doneerden in 2017:

€ 783.048

31.435
vaste donateurs eind 2017
nieuwe vaste

€ 104.042

donateurs in 2017

donaties, giften en acties

1.154

Het totaal aan
fondsenwerving komt daarmee op

werd ingezameld met eenmalige

€ 887.090

Gehanteerde fondsenwervingsmethode

De fondsenwerving van Stichting Water for Life wordt uitgevoerd door de vier aangesloten
Waterbedrijven. De fondsenwervende activiteiten worden jaarlijks gepland en vinden plaats
langs vier sporen:
Spoor 1: behoud en vergroten van vaste donateurs door het meesturen van flyers
bij de waterrekening, via de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief
Spoor 2: behoud en vergroten van het aantal vaste donaties van bedrijven door bedrijven
te benaderen.
Spoor 3: aanwezig zijn bij acties en evenementen om giften te werven en
eenmalige donaties te vergroten.
Spoor 4: zoeken naar cofinanciering door partners zoals Aqua for All en Football for Water.
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De Stichting Water for Life optelsom

13 jaar Stichting Water for Life, dat zijn:

Kosten van beheer, uitvoering en toezicht
Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor uitvoering van de
projecten. De uitvoeringskosten voor begeleiding en toezicht worden
gedragen door VEI. De activiteiten vinden plaats in landen waar VEI al

20042017

116 projecten (96 volledig afgerond,

actief is in het kader van Water Operator Partnerships. Hierdoor liften

3 technisch afgerond, 16 lopend

de Stichting Water for Life projecten maximaal mee op reeds lopende

en 1 algemeen onderhoudsproject)

projecten voor managementondersteuning van lokale waterbedrijven.
Door de hulp vanuit Stichting Water for Life te koppelen aan de ondersteuning van lokale waterbedrijven door VEI, kan de continuïteit en duurzaamheid van de met Stichting Water for Life gefinancierde projecten beter

1.212.500

mensen met verbeterde toegang tot water en/of sanitatie

4

worden gewaarborgd.
Wervingskosten
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 van communicatie. De wervings-

Nederlandse drinkwaterbedrijven die

kosten zijn derhalve 0%.

verbonden zijn aan Stichting Water for Life

13.8

miljoen uitgegeven euro’s
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Vooruitblik 2018
Stichting Water for Life wil blijven bijdragen 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 VEI actief is.
Voor 2018 zijn de volgende prioriteiten geformuleerd:
-	Stichting Water for Life-projecten realiseren die toegang geven tot water en/of sanitatie
voor 65.000 mensen;
-	Sturen op effectiviteit en kwaliteit van de projecten waaronder de gemiddelde
doorlooptijd van een project;
-	In het kader van duurzaamheid het documenteren van best practices en deze integreren
in o.a. nieuwe voorstellen. Dit betreft o.a. opvolging, organisatorische aspecten en het
beter integreren van voorstellen in de VEI-projecten;
-	Het opstellen van een lange termijn strategie voor projectinvesteringen in samenwerking
met VEI-projecten om ook nadat projecten zijn geïmplementeerd deze te blijven monitoren
en opvolgen.
Conform het beleidsplan en de begroting 2018 is naar verwachting circa € 850.000
beschikbaar uit fondsenwerving voor nieuwe projectvoorstellen die voldoen aan de
doelstelling en projectcriteria van Stichting Water for Life.

16

De mensen achter Stichting Water for Life
Juridische structuur

Bestuurssamenstelling

Stichting Water for Life is statutair gevestigd in Utrecht en

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zes

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

natuurlijke personen en wel uit twee bestuursleden A en

nummer 08122687. Correspondentieadres is: Stichting

ten minste vier bestuursleden B. Eén bestuurslid A van de

Voorzitter (Bestuurslid B)

Water for Life, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle. Sinds 1

stichting wordt benoemd door Vitens en één bestuurslid A

Benoemd: mei 2016

januari 2008 is Stichting Water for Life door de Belasting-

wordt benoemd door Evides Waterbedrijf. De bestuursle-

Oud directeur PWN drinkwaterbedrijf

dienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

den B worden benoemd door het bestuur. Een bestuurslid

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

Instelling (ANBI; RSIN nummer 816131041).

B kan niet een werknemer van Vitens of Evides Waterbe-

Benoemd: juni 2010, Herbenoemd: november 2014

drijf of een werknemer van één van de dochtermaatschap-

Directeur Publiekszaken Van Gogh Museum

Stichting Water for Life heeft geen eigen staf maar maakt

pijen van Vitens of Evides Waterbedrijf zijn.

gebruik van capaciteit en kennis van medewerkers van de

Eind 2017 bestond het bestuur en de directie uit:
-	Ir. M.G M. (Martien) Den Blanken,

-	
Ir. P. (Paul) van Koppen (Bestuurslid B)
Benoemd: juni 2010, Herbenoemd: november 2014

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterlei-

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier

	Zelfstandig consultant, trainer en coach in de water-

ding Maatschappij Limburg (WML) en Waterbedrijf Gronin-

jaar. Een bestuurslid A kan twee maal worden herbenoemd

sector, voormalig manager-WASH bij Netherlands

gen. De directeur van de stichting is dr. Marco Schouten (in

en een bestuurslid B kan eenmaal worden herbenoemd. Per

Water Partnership

dienst van Evides, en tevens directeur VEI; de uitvoerings-

1 september 2017 is mevrouw L.C.A. Declercq afgetreden

organisatie voor projecten in het buitenland). De drinkwa-

en de heer J.J. Hannema benoemd als bestuurslid namens

Benoemd: september 2017

terbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Water-

Vitens.

Voorzitter Directie Vitens

bedrijf Groningen, en VEI betalen alle kosten op het gebied

-	
J.J. (Jelle) Hannema (Bestuurslid A)

-	
Ir. A.M. (Annette) Ottolini, Secretaris (Bestuurslid A)

van directie, communicatie, fondsenwerving, projectma-

Wijze van toezicht

Benoemd: november 2014

nagement en administratie. Derhalve is de stichting

Het zelfstandig bestuur van Stichting Water for Life

Algemeen directeur Evides Waterbedrijf

gevrijwaard van enige overheadkosten en kan 100% van

beheert de donaties en giften en houdt toezicht op de

de giften direct worden gespendeerd aan de doelstelling

juiste besteding daarvan. De directeur is verantwoordelijk

Benoemd: mei 2014

van de stichting: duurzame toegang tot water en sanitatie

voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en

O.a. lid Dagelijks Bestuur Koninklijke Nederlandse

voor iedereen.

de implementatie van bestuursbesluiten.

Boekverkopersbond

-	
P. (Peter) Tieleman, Penningmeester (Bestuurslid B)

-	
dr. M. (Marco) Schouten, Directeur VEI
De verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
taken is vastgelegd in het directiestatuut.
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In 2017 is het bestuur twee keer bijeengekomen.

collega waterbedrijven in ontwikkelingslanden. Deze

Onderwerpen die bij elke vergadering aan de orde

collega waterbedrijven ontbreekt het vaak aan

zijn geweest zijn: financiële verantwoording van de

voldoende mogelijkheden, zowel in geld als in

stichting, fondsenwervingsactiviteiten en -resulta-

capaciteit om de klanten in hun voorzieningsgebied

ten, beoordeling nieuwe projectaanvragen en de

van duurzaam drinkwater te voorzien. Vanuit die

monitoring, voortgang en evaluatie van lopende

samenwerkingsverbanden wordt gezamenlijk door

projecten. Daarnaast zijn onderwerpen als goedkeu-

het lokale waterbedrijf en VEI een projectvoorstel

ring jaarverslag 2016, beleidsplan en begroting

gemaakt dat wordt ingediend bij het bestuur van

2018 en samenwerkingsverbanden behandeld.

Stichting Water for Life voor cofinanciering. Het
bestuur neemt dan een beslissing over mogelijke

Bezoldigingsbeleid

financiering. Mocht het zo zijn dat de stichting het

De bestuursleden kunnen een vacatiegeldvergoe-

projectvoorstel positief beoordeelt dan neemt de

ding (voor onkosten) van € 250 per bijgewoonde

uitvoeringsorganisatie VEI de risico’s voor de

vergadering ontvangen. Bestuursleden benoemd

projectuitvoering op zich, inclusief de kosten van

door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen

supervisie, en eventuele budgetoverschrijdingen.

vergoeding. De directeursfunctie is onbezoldigd.

VEI rapporteert op de bestuursvergaderingen van
Stichting Water for Life over de voortgang van de

Communicatie belanghebbenden

implementatie.

De communicatie met de belanghebbenden vindt
plaats via diverse communicatiekanalen zoals de

Operationele activiteiten (fraude risico)

website van Stichting Water for Life, Facebook, de

Risico voor eventuele fraude in de uitvoering is

ANBI-site en de digitale nieuwsbrief van Stichting

geborgd op de volgende wijze. Na goedkeuring van

Water for Life.

een projectvoorstel door het stichtingsbestuur
van Stichting Water for Life, wordt de aanbeste-

Governance - Risico’s en onzekerheden

ding van werk getenderd door VEI, waarna de beste

Strategie / reputatie

aanbieder wordt gecontracteerd. Uitbetaling van

De Nederlandse drinkwaterbedrijven dekken, via

de aannemer is op basis van verantwoording van

hun uitvoeringsorganisatie VEI, de belangrijkste

kosten, conform budget, en onderworpen aan

risico’s en kosten voor de Stichting Water for Life.

supervisie door vertegenwoordigers van VEI en

De vijf Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben via

het lokale waterbedrijf.

VEI langdurige samenwerkingsverbanden met
18

Financiële risico’s

doelstelling en is toegevoegd aan het bestem-

Stichting Water for Life loopt geen financiële

mingsfonds. Het bestemmingsfonds wordt in de

risico’s. De ingediende projectvoorstellen worden

komende jaren besteed aan nieuwe projecten

getoetst aan de beschikbare fondsen voor doel-

overeenkomstig de statuten en projectcriteria van

stelling; zijn de direct beschikbare middelen

Stichting Water for Life.

(fondsen) voldoende om een projectvoorstel goed

Er waren geen bijzondere baten en lasten in 2017.

te keuren. De projectvoorstellen hebben in het
algemeen een korte doorlooptijd van een jaar. De

Beleid ten aanzien van de functie en omvang van

projectuitvoering en het toezicht door VEI vallen

reserves en fondsen

onder de strikte VEI Governance van projecten. De

Stichting Water for Life loopt geen financiële

projectvoortgang wordt ieder half jaar in de bestuurs-

risico’s en heeft derhalve geen continuïteitsreser-

vergaderingen besproken en indien nodig kan er tijdig

ve. Projecten worden gefinancierd vanuit direct

worden bijgestuurd in uitvoering en geld. Hiervoor

beschikbare fondsen.

worden aangepaste projectvoorstellen voorgelegd
aan het bestuur ter goedkeuring.

Beleggingsbeleid
Stichting Water for Life heeft geen beleggingen.

Financiële verslaggeving en wet en regelgeving

Beschikbare middelen worden ieder half jaar

De jaarrekening van Stichting Water for Life wordt

toegekend aan nieuwe projecten.

opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving ‘Richtlijn 650 Fondsen-

Baten

wervende organisaties’. De jaarrekening wordt door

In de jaarrekening 2017 wordt ingegaan op een

onafhankelijke accountant gecontroleerd. De

kwalitatieve analyse van de baten, de gehanteerde

controleverklaring van de onafhankelijke accoun-

fondsenwervingsmethode(n) en de verhouding

tant is onderdeel van het jaarverslag.

tussen wervingskosten en geworven baten.

Governance - Financiële beleid en financiële

Lasten

resultaten

In de jaarrekening 2017 wordt ingegaan op besteed

Analyse van saldo van baten en lasten en bijzondere

aan doelstelling, lasten besteed aan doelstelling en

baten en lasten

kosten van beheer en administratie.

Het saldo van baten en lasten over 2017 bedraagt
€ 189.374. Dit bedrag is nog niet besteed aan de
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Staat van baten en lasten over 2017

Balans per 31 december 2017
referentie

31-12-2017

31-12-2016

bedragen in € 			

bedragen in €

werkelijk

begroting

werkelijk

			

		 2017

2017

2016

Activa			

Baten:				

Vorderingen en overlopende activa

1

154.939

129.382

Baten van particulieren		

809.878

Liquide middelen

2

115.938

57.242

Baten van bedrijven		

Totaal activa		

270.877

186.624

Referentie

798.000

749.649

26.310

22.500

32.269

Baten van subsidies van overheden			

200.000

86.008

1.020.500

867.926

979		

2.454

			

Som van de geworven baten		

Passiva			

Baten als tegenprestatie voor levering		
van producten en/of diensten

Reserves en fondsen			
Bestemmingsfonds

3

		

836.188

265.125

75.751

Overige baten		

265.125

75.751

Som van de baten

5

49.923

79.500

37.584

887.090

1.100.000

907.964

			

				

Kortlopende schulden

4

5.752

110.873

Lasten:				

Totaal passiva		

270.877

186.624

Besteed aan doelstellingen				
Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten		

Na bestemming van saldo van baten en lasten.

689.524

Wervingskosten		 0

Algemene Toelichting
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

1.100.000

1.140.856

		
689.524
1.100.000
1.140.856
Kosten beheer en administratie		
Som van de lasten

6

0

0

6.035

1.000

1.004

695.559

1.101.000

1.141.860

				
Saldo voor financiële baten en lasten		

191.531

-1.000

-233.896

7

-2.157

1.000

32

Saldo van baten en lasten		

189.374

0

-233.864

Saldo financiële baten en lasten

				
Bestemming saldo van baten en lasten:				

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.

Toevoeging / onttrekking aan:				
- Bestemmingsfonds		

189.374

0

-233.864

		

189.374

0

-233.864
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Presentatie in de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
“Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties”.

(iii) De overige vorderingen hebben onder meer betrekking op donaties van donateurs en
worden geïnd door Vitens en Evides Waterbedrijf (€ 75.670). 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 toegezegde bijdragen van bedrijven en
organisaties in 2017 (€ 35.651).

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

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

Grondslagen waardering en resultaatbepaling

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Verstrekte financiering aan projecten worden geheel ten laste gebracht van het
verslagjaar waarin het besluit tot toekenning is meegedeeld, ongeacht in welk verslagjaar
de financiering wordt uitgekeerd.

3 Verloopoverzicht Bestemmingsfonds
bedragen in €

Referentie

31-12-2017

31-12-2016

75.751

309.615

Saldo van baten en lasten		

189.374

-233.864

Bestemmingsfonds per 31-12		

265.125

75.751

Bestemmingsfonds per 01-01		

Het Bestemmingsfonds wordt in de komende jaren besteed aan nieuwe projecten
overeenkomstig de statuten van Stichting Water for Life.
4 Kortlopende schulden
bedragen in €

Referentie

31-12-2017

31-12-2016

Vitens Evides International BV			

110.000

Toelichting op de balans

Overige kortlopende schulden

1 Vorderingen en overlopende activa

Totaal		

bedragen in €
Vordering op Aqua for All

referentie
i

31-12-2017

31-12-2016

15.340

27.914

Vordering op Vitens-Evides International BV

ii

28.278

Overige vorderingen

iii

111.321

101.468

Totaal		154.939

129.382

i

5.752

873

5.752

110.873

(i) De overige kortlopende schulden betreft accountantskosten voor controle jaarverslag
2017 en rente op banktegoeden en kosten betalingsverkeer over 4e kwartaal 2017.

(i) De vordering op Aqua for All betreft de nog door Aqua for All te betalen afrekening inzake
gerealiseerde project Vietnam.
(ii) De vordering op Vitens Evides International BV betreft afrekening van meer- en
minderwerk op gerealiseerde projecten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
5 Baten
bedragen in €

Referentie

		

werkelijk

begroting

werkelijk

2017

2017

2016

(II) Baten van bedrijven
De baten van bedrijven betreffen donaties van vaste donateurs € 10.342 en incidentele
donaties en giften van bedrijven ten bedrage van € 15.968 en zijn vrijwel gelijk aan begroting.

Baten:				
Baten van particulieren

I

809.878

798.000

749.649

Baten van bedrijven

II

26.310

22.500

32.269

Baten van subsidies van overheden

III		

Som van de geworven baten		
Baten als tegenprestatie voor

200.000

86.008

1.020.500

867.926

979		

2.454

836.188

IV

levering van producten en/of diensten
Overige baten

V

49.923

79.500

37.584

Som van de baten		

887.090

1.100.000

907.964

(I) Baten van particulieren
De baten van particulieren bestaan volledig uit donaties en giften. De donaties van
vaste donateurs bedragen € 772.706 en incidentele donaties en giften bedragen €
37.172. De baten van particulieren zijn met € 11.878 iets hoger dan begroot. Het
aantal vaste donateurs stijgt geleidelijk en is in 2017 toegenomen met 1.554 ten
opzichte van 2016 tot 31.435 (toename van 5,2%). De toename van het aantal
vaste donateurs blijft achter bij de begroting en er is een verschuiving te zien naar
meer incidentele donaties en giften.

(IV) Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten
De baten als tegenprestatie voor levering van producten heeft betrekking op verkoop van
bidons tijdens evenementen en in Water Museum. De bidons zijn kosteloos beschikbaar gesteld
door Vitens.
(V) Overige baten
De overige baten hebben betrekking op incidentele giften vanuit evenementen en acties. In de
begroting 2017 was daarnaast ook € 50.000 opgenomen als baten van andere nog te werven
partijen. Het is in 2017 niet gelukt om andere partners te vinden die bij willen dragen aan de
projecten.
Resultaatbestemming
Het overschot van 2017, zijnde € 189.374 wordt toegevoegd aan het Bestemmingsfonds. Het
vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2017 van Stichting Water for Life. Het
Bestemmingsfonds eind 2017 van € 265.125 wordt in de komende jaren besteed aan nieuwe
projecten.

6 Lasten
Toelichting bestedingen

(III) Baten van subsidies van overheden
De baten van subsidies van overheden hebben betrekking op incidentele cofinanciering van
projecten door onder meer Aqua for All en het KNVB Football for Water programma. In begroting
van 2017 was € 200.000 opgenomen voor cofinanciering van projecten uit deze programma’s.
Wegens ontoereikende middelen heeft Aqua for All geen cofinanciering van projecten in 2017
kunnen toezeggen. De cofinanciering van projecten onder het Football for Water programma is
via Vitens Evides International gelopen in 2017.

referentie Besteed aan doelstelling

Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten

I

689.524

Wervings- kosten

Kosten beheer en Administratie

Totaal werkelijk 2017

Begroot 2017

Totaal werkelijk 2016

-		

689.524

1.100.000

1.140.856

Communicatie - wervingskosten

II				

Personeelskosten: vergoeding bestuur

III			

Kantoor- en algemene kosten

IV			

Totaal bestedingen		

689.524

0

1.000

0

0

0

1.000

1.000

500

5.035

5.035

0

504

6.035

695.559

1.101.000

1.141.860
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(I) Besteed aan doelstellingen
Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten
In het financiële jaar 2017 zijn negen projectvoorstellen goedgekeurd door het bestuur
van de Stichting Water for Life. Totale omvang van de goedgekeurde projecten
bedraagt € 1,2 miljoen. Er zijn 2 projectvoorstellen ingetrokken en aangepast waardoor
een bedrag van €409.000 niet is besteed aan projecten maar beschikbaar is gekomen
voor nieuwe projectvoorstellen. Er zijn 14 projecten afgerond en financieel afgerekend
met een totaal aan minderwerk van € 139.798 (minderwerk van 6.5% van project
budget).
Besteed aan doelstelling
Project		
		
Ethiopië - Sendafa - Public Sanitation

Bedrag
in €

Aantal

Datum

begunstigden

goedkeuring

150.000

12.605

mei 2017

67.968

18.351

mei 2017

Mozambique - Beira - Water Supply

245.109

11.300

mei 2017

Ghana - Central Region - Water and Sanitation

150.000

4.800

mei 2017

6.911

mei 2017

Ethiopië - Harar - Water supply

Mozambique

90.245
703.322

53.967

			
Kenia - Njuguini

176.000

11.240

november 2017

Filipijnen - Cebu

135.000

7.845

november 2017

Ghana - Central Region - Water and Sanitation

100.000

3.200

november 2017

Bangladesh - Dhalmakot

124.000

6.714

november 2017

535.000

28.999

1.238.322

82.966

Totaal verstrekte subsidies en bijdragen aan
projecten in 2017
Ingetrokken en aangepaste voorstellen in 2017
Minderwerk afgeronde projecten in 2017
Totaal besteed aan doelstelling

-409.000		
-139.798		
689.524		

(II) Wervingskosten
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.
De wervingskosten zijn derhalve 0%.
(III) Personeelsbeloningen
Stichting Water for Life heeft geen personeel in dienst. De personele lasten worden gedragen
door Vitens Evides International en de aangesloten waterbedrijven. Gemiddeld aantal
werknemers is derhalve 0.
Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2017 is € 1.000 betaald aan vacatiegelden aan de gezamenlijke bestuurders
(2016 € 250). Alleen bestuursleden B kunnen een onkostenvergoeding ontvangen of zien daar
vanaf. Twee bestuursleden ontvingen een vergoeding en twee bestuursleden hebben daarvan
afgezien. Bestuursleden A benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen
vergoeding.
bedragen in € 		

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

M.G.M. den Blanken

bestuurslid B

-

-

M. Halbesma

bestuurslid B

500

250

P. van Koppen

bestuurslid B

500

0

P. Tieleman

bestuurslid B

0

0

L.C.A. Declercq *

bestuurslid A

onbezoldigd

onbezoldigd

A.M. Ottolini

bestuurslid A

onbezoldigd

onbezoldigd

J.J. Hannema *

bestuurslid A

onbezoldigd

-

Totaal		1.000

250

		

(*) In 2017 is mevrouw L.C.A Declercq afgetreden en de heer J.J. Hannema benoemd als
bestuurslid A namens Vitens.

Bestedingsratio
Van de baten over 2017 is 74% besteed aan de doelstelling in 2017.
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(IV) Kosten beheer en administratie
Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor uitvoering van de 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, kan de continuïteit en duurzaamheid van de met Stichting Water for Life
gefinancierde projecten beter worden gewaarborgd.

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

Kantoor en algemene kosten
De overige kosten van beheer en administratie bestaan uit kosten van de accountant
voor controle van het jaarverslag.
7 Financiële baten en Lasten
De financiële lasten ten bedrage van € 2.157 bestaan uit rentelasten € 1.401 en
bankkosten € 756.
8 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2017
Hiermee verklaart het bestuur van stichting Water for Life dat de jaarrekening 2017 van
de genoemde stichting is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde
richtlijnen.
Deze jaarrekening is definitief vastgesteld op 17 mei 2018
Utrecht, 17 mei 2018
Stichting Water for Life

Het bestuur en directie:

M.G.M. den Blanken,
Voorzitter

P. Tieleman,
Penningmeester

A.M. Ottolini,
Secretaris

M. Halbesma,
Bestuurslid

P. van Koppen,
Bestuurslid

J.J. Hannema,
Bestuurslid

M.A.C. Schouten,
Directeur
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Water for Life
Verklaring over de jaarrekening 2017
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Water for Life een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2017 en van
het resultaat over 2017 in overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650).
Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Water for Life te
Utrecht (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2017;
• de staat van baten en lasten over 2017; 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 Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij vinden
dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Water for Life zoals vereist in de Verordening 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).

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•	het bestuursverslag (het bestuursverslag bestaat uit de pagina’s 5, 12 t/m 14, 16 en het
risicomanagement op pagina 18 t/m 19);
•	de overige gegevens;
•	beschrijving “Wat onze Stichting Water for Life doet” (pagina’s 6 t/m 7), “Van donaties
tot stromend water” (pagina 8 t/m 11), “De Stichting Water for Life optelsom” (pagina 15)
en “De mensen achter Stichting Water for Life” (pagina 17).
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
verslag in overeenstemming met RJ 650.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de
accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•	het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ
650; en voor
•	een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 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. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage
bij onze controleverklaring.
Groningen, 17 mei 2018
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door:
A.L. Koops-Aukes RA

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 het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.
•	Het vaststellen dat de door het bestuur 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

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening
2017 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.
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