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FSC
De totale oplage van dit jaarverslag is 900 stuks. Het Water for Life-jaarverslag is
gedrukt op ‘9lives silk’, houtvrij mat gesatineerd machinegestreken papier, 45% FSC
(SGS-COC-1111) 55% recycled (25% postconsumer, 30% preconsumer).
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Hoe kunnen we verder groeien?
Voorwoord
“Het is een indrukwekkend aantal: ruim 21.000 klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf die
de stichting Water for Life op structurele basis steunen. Met hun donaties kunnen wij directe
hulp bieden aan landen waar schoon drinkwater en goede sanitatie niet vanzelfsprekend is.”
“In 2009 heeft Water for Life weer veel bijzondere drinkwaterprojecten mogelijk gemaakt in landen als Mozambique, Jemen,
Ghana, Vietnam en Mongolië. Een project in Mozambique-Zuid
heeft vooral indruk op mij gemaakt. We hebben daar bijgedragen
aan het verbeteren van de drinkwatervoorzieningen en sanitatie op
scholen. Op veel locaties in dit gebied is dankzij het geld van
Water for Life en met de expertise van Vitens-Evides International
de drinkwatervoorziening veel beter geregeld. Ook aan goede
sanitatie was een grote behoefte. Dit is zeker belangrijk: veel
mensen worden ziek daar waar goede toiletvoorzieningen te
wensen overlaten of domweg ontbreken. Afgelopen jaar is ervoor
gezorgd dat de kinderen op deze scholen toegang hebben tot
drinkwater én een toilet.
Dit project en alle andere projecten van Water for Life zijn niet
mogelijk zonder de bijdragen van klanten van Vitens en Evides.
Zij dragen via de stichting direct bij aan een betere wereldwijde
drinkwater- en sanitatievoorziening. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat de lokale drinkwaterbedrijven zelfstandig hun
bedrijf weer gezond maken. Maar vaak is de situatie zo schrijnend
dat een eerste investering nodig is om vooruit te kunnen kijken.
Omdat de stichting Water for Life geen overheadkosten heeft,
komt elke euro die gedoneerd wordt ook écht ten goede aan de
mensen die dat het meest nodig hebben. Collega’s van Vitens en
Evides, die al werkzaam zijn in het buitenland voor grootschalige
projecten, doen het werk voor Water for Life erbij.

Naast de structurele donaties van de klanten van Vitens en Evides
vonden er in 2009 weer allerlei geweldige lokale initiatieven plaats
waarmee geld is ingezameld voor Water for Life. Zoals Wandelen
voor Water, waarmee ook dit jaar weer door schoolkinderen een
mooi bedrag bijeengebracht is. Fantastisch om te zien dat de
Nederlandse jeugd zich inzet om leeftijdsgenoten in andere
landen een handje te helpen!
We zijn succesvol, maar kleinschalig. En we willen verder groeien.
Hoe? Door het draagvlak voor ons werk te vergroten en door nog
zichtbaarder te worden met onze projecten. Het jaar 2010 zal
dan ook in het teken staan van het creëren van een bredere
bekendheid bij onze klanten. Want als meer mensen weten hoe
Water for Life – met de aanleg van drinkwaterpunten en sanitatie –
een verschil maakt tussen leven of dood voor de lokale bevolking,
dan kunnen we nog meer donateurs werven. Dat weet ik zeker.”

Februari 2010
Ed Nijpels
Voorzitter Water for Life

En wie bedenkt dat deze mensen specialisten zijn op het gebied
van water, weet zeker dat zijn geld goed terechtkomt.

De stichting Water for Life is statutair gevestigd in Utrecht. Het zelfstandig bestuur van Water for Life beheert de
donaties en houdt toezicht op de juiste besteding daarvan. De bestuursleden zijn:
- drs. E.H.T.M. Nijpels (voorzitter Water for Life)
- ir. A.R. Manuel (directeur van MConsult, milieukundig adviesbureau) - afgetreden oktober 2009
- prof. dr. C. van Riel (hoogleraar Corporate Communicatie aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit)
- drs. H.H. Vos RA (fiscalist, voormalig partner bij KPMG)
- ir. P. Vermaat MBA (algemeen directeur Evides Waterbedrijf)
- ir. R.H. van Terwisga (voorzitter Raad van Bestuur Vitens)
Directeur van Water for Life is dr. ir. G.M. van den Top.
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Dankzij Water for Life schoon drinkwater
voor meer mensen
In veel delen van de wereld zijn schoon drinkwater en goede sanitatie geen gemeengoed.
Maar liefst één miljard wereldbewoners hebben geen schoon en veilig drinkwater tot hun
beschikking. Voor de waterbedrijven Vitens en Evides is dat onacceptabel.
Eén van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties is:
het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater
en goede sanitatie vóór 2015 te halveren, ten opzichte van de
situatie in 1990. Nederlands grootste waterbedrijven Vitens en
Evides hebben zich verenigd in Vitens-Evides International en
leveren samen een aanzienlijke bijdrage aan het halen van dit
doel. Om ook de klanten van Vitens en Evides de gelegenheid te
geven in dit opzicht iets te kunnen betekenen, is de stichting
Water for Life opgericht.
Water for Life steunt projecten in Ghana, Mozambique, Jemen,
Vietnam en Mongolië. In deze landen deelt Vitens-Evides
International haar kennis en ervaring op het gebied van
watervoorziening met de lokale waterbedrijven. Het doel is dat
deze bedrijven het uiteindelijk afkunnen zonder die Nederlandse
hulp. Door ze niet alleen op het technische vlak te ondersteunen
maar juist ook organisatorisch en op managementgebied.
Met Water for Life kunnen we in de landen waar Vitens- en
Evides-collega’s actief zijn, extra sanitatie- of drinkwaterprojecten
uitvoeren. In wijken of dorpen waar nog geen drinkwater
beschikbaar is, worden waterleidingen aangelegd, nieuwe
bronnen aangeboord of watertappunten gebouwd.
In scholen of opvangtehuizen worden toiletvoorzieningen
ingericht.

Om al deze extra initiatieven mogelijk te maken, is geld nodig.
Een belangrijk deel daarvan is afkomstig van Water for Life, dus
van de drinkwaterklanten van Vitens en Evides. In 2009 waren
dat al ruim 21.000 donateurs, zowel particulieren als bedrijven.
Deze klanten schenken via hun waternota een bedrag van
€ 0,05, € 0,10 of € 0,15 per dag (€ 18, € 36, of € 54 per jaar).
Eenmalig doneren kan ook.
Dat elke euro die klanten van Vitens en Evides doneren voor
100% ten goede komt aan de projecten van Water for Life, is
een ding dat zeker is. Personeelskosten en de kosten voor
fondsenwerving zijn bijvoorbeeld voor rekening van Vitens en
Evides. De stichting Aqua for All verdubbelt doorgaans het
beschikbare bedrag met subsidie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Naast donaties van de klanten van de twee drinkwaterbedrijven
zijn er regelmatig bijzondere initiatieven in het land waarmee
flinke bedragen bijeen gebracht worden. In 2009 deden
bijvoorbeeld zo’n 1.500 leerlingen in Friesland, Flevoland,
Gelderland en Overijssel mee aan het jaarlijkse evenement
Wandelen voor Water. Tijdens Wandelen voor Water maken
leerlingen van groep 7 en 8 een wandeling van zes kilometer.
Ze worden gesponsord door familie, buren en kennissen.
In 2009 zamelden de kinderen (aangevuld met een verdubbeling
van Aqua for All) € 160.000 in voor projecten van Water for Life.

In 2009 zijn onder andere de volgende projecten uitgevoerd
Mongolië

In Mongolië hebben we waterkiosken aangesloten op het centrale drinkwaternetwerk, waardoor duizenden
mensen eenvoudig en continu over schoon water kunnen beschikken. Ze zijn nu namelijk niet meer afhankelijk van
de vrachtwagens die het water naar de kiosk moeten brengen.

Vietnam

Honderden mensen in de armere wijken van Da Nang, Vietnam, hebben een wateraansluiting gekregen. Hierdoor
kunnen zij gebruikmaken van schoon water waarvoor zij geen uren hoeven te lopen. Tevens zijn tientallen scholen
voorzien van goede toiletvoorzieningen, om ziektes bij kinderen te voorkomen.

Mozambique Om te voorkomen dat mensen in Mozambique ver moeten lopen om water te halen dat vaak ook nog eens
onbetrouwbaar is, zijn er diverse waterpunten aangelegd. De lokale bewoners kunnen nu dichtbij in hun eigen
dorp of wijk schoon water halen. Tevens is er sanitatie aangelegd op een aantal scholen.

Ghana

Verschillende dorpen zijn aangesloten op de waterleiding in Ghana, waardoor duizenden mensen nu kunnen
beschikken over schoon water. Tevens geven we voorlichting over drinkwater, sanitatie en hygiëne.

Jemen

In Jemen hebben we bij de bestaande waterpunten extra aansluitingen gemaakt zodat het water beter verdeeld
kan worden onder de mensen. Gezien de schaarste is een eerlijke verdeling soms moeilijk in Jemen.
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Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel:
- Het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van
watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden.
- Het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in
ontwikkelingslanden.
Zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitsluitend financieren van en/of bijdragen aan:
- projecten als hiervoor bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Vitens-Evides International bv, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161; of
- projecten als hiervoor bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van Vitens-Evides
International.

Balans per 31 december 2009
31-12-2009

31-12-2008

780.262

530.515

Activa
Vorderingen

65.979

114.653

846.241

645.168

Besteedbaar vermogen

131.391

326.902

Schulden op korte termĳn

714.850

318.266

Totaal passiva

846.241

645.168

Werkelijk 2009

Begroting 2009

Werkelijk 2008

658.677

770.000

634.481

0

0

0

Beschikbaar uit eigen fondsenwerving

658.677

770.000

634.481

Subsidies overheden en anderen (Aqua for All)

620.937

620.000

437.400

1.337

0

1.692

-7.740

-10.000

-6.847

1.273.211

1.380.000

1.066.726

1.468.722

1.680.000

808.874

0

0

0

1.468.722

1.680.000

808.874

-195.511

-300.000

257.852

Liquide middelen
Totaal activa
Passiva

Staat van baten en lasten over 2009
Fondsenwerving
Contributies, donaties, giften
Kosten uit eigen fondsenwerving*

Financiële baten en lasten
Overige baten en lasten
Beschikbaar voor doelstelling
Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies voor buitenlandse projecten
Uitvoeringskosten **
Totaal besteed aan doelstelling
Overschot (tekort) is toegevoegd (onttrokken) aan
Vrĳ besteedbaar vermogen
* De kosten uit eigen fondsenwerving worden gedragen door Vitens en Evides.
** De uitvoeringskosten worden gedragen door Vitens-Evides International.
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Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Presentatie in de jaarrekening
Bij het opstellen van de jaarrekening is de ‘Richtlijn Fondsenwervende instellingen’ (RJ 650) toegepast.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Projectverplichtingen worden geheel ten laste
gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning is meegedeeld, ongeacht welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.

Toelichting op de balans
Vorderingen
31-12-2009

31-12-2008

Vorderingen op Aqua for All

731.073

434.713

Nog te ontvangen donaties

47.602

94.421

Overig

1.587

1.381

Totaal

780.262

530.515

Vordering op Aqua for All bestaat uit de gestorte bijdragen door Water for Life en verdubbeling door Aqua for All uit TMF fondsen
(Thematische Mede Financiering) voor goedgekeurde projecten, verminderd met ontvangen voorschotten voor projecten en
gefactureerde projectkosten.
Donaties van vaste donateurs worden geïnd via de waternota. De donaties van klanten worden in de maand na facturatie afgedragen
aan Water for Life.

Verloopoverzicht besteedbaar vermogen
31-12-2009
Besteedbaar vermogen per 01-01
Overschot/tekort (-/-)
Besteedbaar vermogen per 31-12

31-12-2008

326.902

69.050

-195.511

257.852

131.391

326.902

31-12-2009

31-12-2008

Schulden op korte termijn
Vitens-Evides International bv

604.000

185.000

Te betalen bĳdrage Aqua for All

107.500

130.766

Accountantskosten
Totaal

3.350

2.500

714.850

318.266

Schuld aan Vitens-Evides International bv betreft nog af te dragen projectbudgetten voor goedgekeurde projecten eind 2009 en
verrekening van meer- en minderwerk. Goedgekeurde projecten van Water for Life worden door Vitens-Evides International uitgevoerd.
Te betalen bijdrage aan Aqua for All betreft nog te storten aandeel Water for Life van 50% in goedgekeurde projecten door
Aqua for All in december 2009.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Beschikbaar uit fondsenwerving
Werkelijk 2009

Begroting 2009

Werkelijk 2008

602.173

695.000

469.484

15.349

25.000

88.513

3.600

0

42.000

Fondsenwerving
Bĳdragen van klanten (vaste donateurs)
Bĳdragen incidenteel
Bĳdragen incidenteel voor specifiek project
Bĳdragen acties
Subsidies overheden en anderen
Totaal

37.555

50.000

34.484

620.937

620.000

437.400

1.279.614

1.390.000

1.071.881

De fondsenwerving van vaste donateurs is met € 133.000 toegenomen (toename van 28%) ten opzichte van 2008. Het aantal vaste
donateurs is in 2009 met gemiddeld 21% toegenomen tot 21.474 donateurs eind 2009. Een aantal incidentele donateurs van 2008
zijn vaste donateur geworden in 2009.
De subsidies van overheden en anderen hebben betrekking op co-financiering van projecten door Aqua for All vanuit Thematische
Medefinanciering (TMF). Daarnaast is door het landelijke initiatief Wandelen voor Water in 2009 voor € 160.000 bijeengelopen voor
projecten van Water for Life.
Water for Life heeft geen directe kosten uit eigen fondsenwerving. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande processen
bij Vitens en Evides, met name ten aanzien van facturatie, inning en afdracht van vaste donaties via de waternota en de communicatie.
De specifiek voor fondsenwerving gemaakte kosten (versturen van flyers) zijn in 2009 gedragen door Vitens en Evides.

Besteed aan doelstelling
Goedgekeurde projectvoorstellen
In het financiële jaar 2009 zijn de volgende project voorstellen goedgekeurd door het bestuur van de stichting Water for Life:
Project

werkelijk 2009

bestuur

Mozambique zuid sanitatie scholen I

80.000

2-mrt

Ghana Central Region I

61.000

2-mrt

Vietnam Danang Lien Chieu

124.000

2-mrt

Vietnam Ho Chi Minh City Cho Lon

249.000

2-mrt

514.000
Mongolie Ger Area II

153.000

Mozambique zuid sanitatie scholen II

100.000

1-jul
1-jul

Vietnam Quang nam

127.000

1-jul

Vietnam Danang Cam Le

166.000

380.000
Ghana Sabon Zonga

5-okt

45.000

5-okt

Ghana Volta region Anfoenga

112.000

5-okt

Mozambique central Tete Mutemba

126.000

5-okt

Mozambique Noord Lichinga

155.000

5-okt

604.000
Goedgekeurde projectvoorstellen
Minderwerk op afgeronde projecten
Totaal besteed aan doelstelling

1.498.000
-29.278
1.468.722

Water for Life heeft zelf geen extra uitvoeringskosten voor de gerealiseerde projecten. 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. Er zijn hierdoor nauwelijks extra kosten
voor voorbereiding en toezicht van de Water for Life projecten. Door de hulp vanuit Water for Life te koppelen aan de ondersteuning
van lokale waterbedrijven door Vitens-Evides International, kan de continuïteit van de met Water for Life gefinancierde projecten beter
worden gewaarborgd. Van de baten over 2009 en het vrij besteedbaar vermogen van begin 2009 is 92% besteed aan projecten.
Met de goedgekeurde projectvoorstellen in 2009 van € 1,5 miljoen krijgen circa 118.000 mensen toegang of verbeterde toegang tot
drinkwater en sanitatievoorzieningen. Gemiddelde kosten per begunstigde bedragen € 12,71. Vanaf oprichting van de stichting is er
€ 4,1 miljoen besteed aan de doelstelling, hiermee krijgen circa 626.000 mensen toegang of verbeterde toegang tot drinkwater en
sanitatievoorzieningen. Gemiddelde kosten per begunstigde € 6,47.
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Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2009 is € 2.250 betaald aan vacatiegelden aan
de gezamenlijke externe bestuurders (2008 € 1.600).
Gebeurtenissen na balansdatum
Voor het project in Jemen zijn inmiddels vier van de tien geplande
waterkiosken gebouwd. In februari 2010 is besloten om de bouw
van de resterende zes waterkiosken vooralsnog stop te zetten
omdat op dit moment toezicht op het project door de onrusten
niet gewaarborgd kan worden.

Resultaatbestemming
Het tekort van 2009, zijnde € 195.510,19 is in mindering
gebracht op het vrij besteedbaar vermogen. Het vrij besteedbaar
vermogen wordt in 2010 besteed aan nieuwe projecten.
Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2009
Hiermee verklaart het bestuur van stichting Water for Life dat
de jaarrekening 2009 van de genoemde stichting is opgemaakt
in overeenstemming met de terzake vastgestelde richtlijnen en
is vastgesteld door het bestuur op 15 maart 2010 te Utrecht.

Accountantsverklaring
Aan: het bestuur van stichting Water for Life
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2009
van stichting Water for Life te Apeldoorn bestaande uit de balans
per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009
met de toelichting gecontroleerd.
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, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Deze
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren
en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant
voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening
van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat,
het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder
de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
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.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de
voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze
te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de
gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel
hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting
heeft gemaakt, 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 als basis voor ons oordeel.
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 2009 en het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’.

Zwolle, 15 maart 2010
Ernst & Young Accountants LLP
namens deze
w.g. drs. J. Hetebrij RA

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
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