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INLEIDING
Vitens levert een bijdrage aan de verbetering van de drinkwatervoorziening voor mensen
elders in de wereld die geen toegang hebben tot betrouwbaar drinkwater. Vitens doet dit
door het ‘niet geven maar delen’ principe: geen geld geven, maar kennis en ervaring in
onderhoud, zuivering en beheer van drinkwatervoorzieningen delen met de lokale
waterbedrijven in derdewereldlanden. Dat gebeurt op non-commerciële basis en zonder
financiële risico’s. Het resultaat is dat uiteindelijk op meer plekken meer water met meer
kwaliteit voor meer mensen beschikbaar is.
Vanuit deze gedachten is in 2003 Vitens Internationaal van start gegaan om met een
afgebakend eigen budget projecten en waterbedrijven in derdewereldlanden te helpen
structureel de watervoorziening te verbeteren.

2.

ONTWIKKELING WATER FOR LIFE
Vitens heeft hieraan gekoppeld in dezelfde periode het initiatief Water for Life ontwikkeld,
waarbij onder andere Vitens-klanten de mogelijkheid wordt geboden vrijwillig een bijdrage te
leveren aan concrete activiteiten en materialen die voortkomen uit Vitens-projecten .
Bijvoorbeeld voor de aanschaf van leidingen, meters en materialen om het leidingnet te
vervangen of uit te breiden, productielocaties te vergroten en nieuwe bronnen aan te boren.
De benadering van de markt is gericht op primair het maximaliseren van de bijdragen ten
opzichte van zo laag mogelijke verwervingskosten. Hiervoor is het van belang dat er
maximaal wordt meegelift op bestaande processen van Vitens, vooral wat betreft de
facturatie en de communicatie.

3.

OPRICHTING STICHTING WATER FOR LIFE
Voor de mogelijkheid tot fiscale aftrekbaarheid van giften, het verkrijgen van het CBFkeurmerk en de gewenste transparantie is de stichting Water for Life opgericht, een
onafhankelijk orgaan dat de gelden ontvangt en beheert, de voorlegde projecten goedkeurt
en toeziet op een juiste besteding. De relatie tussen de stichting en Vitens is gebaseerd op
uitgangpunten in de oprichtingsakte van de stichting en een samenwerkingsovereenkomst.
Het bestuur bestaat uit ir. J.C. van Winkelen ( Voorzitter Raad van Bestuur Vitens),
prof. dr. C. van Riel (hoogleraar Corporate Communicatie aan de faculteit Bedrijfskunde van
de Erasmus Universiteit) en de heer Vos (fiscalist, voormalig partner bij KPMG).

4.

FONDSENWERVINGSACTIVITEITEN

4.1.

Vitens-klanten
Water for Life biedt Vitens-klanten de mogelijkheid een vrijwillige financiële bijdrage te
leveren voor de verbetering van de drinkwatervoorziening in derdewereldlanden. Vitensklanten worden benaderd via een bijsluiter bij de nota, waarmee zij de mogelijkheid krijgen
naar keuze € 0,05, € 0,10 of € 0,15 per dag (respectievelijk € 18, € 36 of € 54 per jaar) bij
te dragen. Voor zakelijke klanten zijn deze bedragen € 1, € 2 of € 3 per dag (€ 365, € 730
of € 1.095 per jaar). Voor Vitens-klanten die de waternota (nog) niet van Vitens ontvangen
is er de mogelijkheid een bijdrage van een eigen gewenste omvang te storten op de
rekening van de stichting Water for Life.
Overzicht aantal donateurs per 31-12-2005
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31-12-2005 31-12-2004
Donateurs: € 0,05 per dag

4.174

2.371

Donateurs: € 0,10 per dag

2.251

1.346

Donateurs: € 0,15 per dag

630

412

Donateurs: € 1,00 per dag

3

0

Donateurs: € 3,00 per dag

4.2.

2

0

Totaal

7.060

4.129

Toename in 2005

2.931

Direct mail actie en website
De uitrol is van start gegaan voor de consumentenmarkt (exclusief het ex-Nuon-gebied) met
een flyer die als een bijsluiter op de meest kosteneffectieve wijze bij onze klanten onder de
aandacht is gebracht. In 2004 zijn 800.000 bijsluiters verstuurd. De direct mail actie is
ondersteund met een website www.waterforlife.nl
Er zijn in 2005 geen specifieke acties voor fondsenwerving uitgevoerd.

4.3.

TMF bijdragen via Aqua for All
Aqua for All is een organisatie die werkzaamheden verricht inzake advocay, lobby-werk,
subsidieverwerving en afstemmingswerkzaamheden rondom Internationale Samenwerking
binnen de Nederlandse Watersector.
De fondsenwerving van Aqua for All uit de watersector wordt door DGIS structureel
verdubbeld met een TMF subsidie (Thematische Mede Financiering) voor de periode 20052010. Hiervoor moet A4A de eigen fondswerving op het peil houden van tenminste € 1
miljoen. Hiermee kan A4A elke euro van donoren en deelnemers verdubbelen, waardoor nog
meer waterprojecten kunnen worden uitgevoerd.
Vitens Internationaal BV betaalt aan A4A een jaarlijkse bijdrage van € 50.000 en brengt
verder een deel van haar fondsenwerving onder bij Aqua for All voor verdubbeling van deze
gelden. In 2005 heeft Water for Life € 180.000 aan fondsen ondergebracht bij Aqua for All.
Aqua for All heeft een budget van € 230.000 beschikbaar gesteld uit TMF gelden voor
drinkwater en/of sanitatieprojecten in rurale of peri urbane gebieden. Daarmee krijgt Water
for Life een totaal besteedbaar volume van € 410.000 in 2005 voor projecten die voldoen
aan zowel A4A als door Water for Life gestelde criteria.
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PROJECTEN
In 2005 zijn twee projecten voorgelegd aan Water for Life ter goedkeuring met totale
omvang van circa € 300.000. Deze projecten zijn goedgekeurd. Deze twee projecten zijn in
2005 ook voorgelegd aan Aqua for All voor financiering uit TMF gelden en goedgekeurd.
Project in Mozambique “Small Works Program period July 2005 – June 2006”
Dit betreft een project ter verbetering van de toegang tot veilig drinkwater door optimalisatie
van het secundaire netwerk en kleine systemen in de omringende dorpen rond 4 steden in
het zuiden van Mozambique. Ongeveer 75.000 tot 100.000 mensen zullen profiteren van de
resultaten van dit project in termen van verbeterde water kwaliteit en hygiënische
omstandigheden, betere toegang en hogere beschikbaarheid van water. Er is in augustus
2005 een projectvoorstel ingediend voor circa € 250.000. Eind 2005 was het project voor
circa 72% gereed. Bestedingen in 2005 bedroegen € 180.000. Inmiddels zijn in juni 2006
nagenoeg alle activiteiten uitgevoerd binnen beschikbare budget.
Project Mozambique “Staff Training and Development Plan”
Er is in augustus 2005 een projectvoorstel ingediend voor opleiding en training van diverse
medewerkers van de Waterbedrijven in het project Mozambique voor € 57.000. Eind 2005
was het project voor circa 50% uitgevoerd. Bestedingen in 2005 bedroegen € 29.000.
Inmiddels is in juni 2006 het trainingsprogramma voor circa 80% gerealiseerd.
Tsunami project
In 2005 zijn bijdragen ontvangen voor projecten in het door de tsunami getroffen gebied in
Azië. In 2006 zullen de ontvangen bijdragen worden gestort bij Aqua for All. Onder regie van
Aqua for All zal World Vision project(en) uitvoeren in betreffende gebied.
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De stichting heeft ten doel:
1. het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending
voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening in ontwikkelingslanden
2. het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op het gebied van
de watervoorziening in ontwikkelingslanden
3. het deelnemen in, beheren van en financieren van ondernemingen welke activiteiten
ontwikkelen die de watervoorziening in ontwikkelingslanden direct of indirect
bevorderen zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

6.2.

Balans en staat van baten en lasten
BALANS per 31 december 2005
in euro
activa
vorderingen
liquide middelen
totaal activa

31-12-05 31-12-04
410.000
161.615

66.027

571.615

66.027

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2005
in euro
baten
bijdragen fondswerving
lasten
bijdragen aan projecten
algemene kosten
bedrijfsresultaat
financiële baten en lasten
netto-resultaat
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passiva

31-12-05 31-12-04

algemene reserve
kortlopende schulden
totaal passiva

2005

2004

505.570

66.027

405.209
1.850
407.059

0

98.511
368
98.879

164.906
406.709

66.027

571.615

66.027

66.027
66.027
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Toelichting op de balans en de staat van baten
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten
Voorzover niet anders vermeld worden de overige activa en passiva gewaardeerd
tegen nominale waarde
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben
Vorderingen
Dit betreft te vorderen bijdrage van Aqua for All inzake verdubbeling
gestorte fondsen door Water for Life
Kortlopende schulden

31-12-05

Vitens NV
Vitens Internationaal BV
Tsunami Project
Accountantskosten

208.561
97.835
98.813
1.500

31-12-04

406.709

0

Schuld aan Vitens NV betreft door Vitens NV betaalde projectkosten
voor Water for Life projecten
Schuld aan Vitens Internationaal BV betreft nog af te dragen bijdrage voor
goedgekeurde projecten in 2006 verminderd met betaalde projectkosten
Tsunami project betreft ontvangen bijdragen voor project in door tsunami
getroffen gebied in 2005. Project zal worden uitgevoerd onder regie van
Aqua for All door World Vision. Uitvoering moet nog starten in 2006
Bijdragen fondswerving
Bijdragen van klanten Vitens gebied
Bijdragen incidenteel
Bijdragen tsunami project
Verdubbeling fondsen Aqua for All

Bijdragen aan projecten
Project Mozambique: technisch
Project Mozambique: training
Project Tsunami

2005

2004

157.687
19.070
98.813
230.000

50.335
15.692

505.570

66.027

2005

2004

249.396
57.000
98.813
405.209
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Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2005
Hiermee verklaart het bestuur van Stichting Water for Life dat de jaarrekening 2005 van de
genoemde Stichting is opgemaakt en vastgesteld in overeenstemming met de terzake
vastgestelde richtlijnen.

Ir. J.C. van Winkelen
Voorzitter

Prof. Dr. C. van Riel
Lid

Drs. H.H. Vos RA
Lid

Apeldoorn, augustus 2006
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