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Inleiding
Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in 2013 hebben behaald.
Een kleine 1500 schoolkinderen op het platteland van Zuid Afrika hebben door de inspanningen van ZAW veilig
drinkwater gekregen. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd willen wij nogmaals via deze weg bedanken.
Hieronder worden in het kort de fondsenwervingsactiviteiten beschreven van de stichting Zuiver Afrikaans Water in
2013 en de besteding van de geworven fondsen

Als bijlage is het financieel jaarverslag toegevoegd.

Fondsenwervingsactiviteiten 2013
 Op 7 maart nam SJAAK LANGESLAG, landbouwkundig ingenieur, afscheid als algemeen voorzitter van de KAVB
(Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur)
Hij vroeg geen cadeaus, maar steun voor ZAW’s volgende scholenprojecten,
in het Nandi district, ongeveer 30 km van Eshowe KwaZulu Natal, Zuid Afrika.
De “Wilde Ganzen” heeft deze projecten mede gefinancierd.

 Ook in 2013 hebben wij weer een mailing uitgezet onder onze familie, vrienden, kennissen, donateurs van onze
stichting om (weer) een donatie aan onze stichting te schenken. We kregen weer een aantal nieuwe donateurs.
Dank hiervoor!
 Wij ontvingen bijzondere giften van stichting Gunga Din de waterdrager, Tai Chi te Zwolle, en
van de afscheidsreceptie van Frits Wegenwijs en het feest van Elise en Andries Jonkhof.

naar aanleiding

 De ZAW kadootjesmarkt eind 2013 was evenals vorig jaar een groot succes. Van Bever Sport en Xindao kregen
we kleding en artikelen om te verkopen en ook de bezoekers namen allerlei leuke geschenken mee, die ook weer
even enthousiast verkocht werden. De opbrengst was ruim 1200 euro!


 De zwem- en waterpolovereniging LZ 1886 heeft ook in 2013 weer onze flesjes water verkocht in haar kantine.
De opbrengst hiervan bedroeg weer zo’n 450 euro.

Besteding geworven fondsen 2013

 September 2013 is de waterzuiveringsapparatuur in beide scholen, Bhekeshowe High School en Queen Nandi
Primary School, geïnstalleerd en in gebruik genomen! Docenten zijn getraind in het gebruik ervan en elk
klaslokaal heeft nu een eigen jerrycan met schoon drinkwater.

Vooruitblik 2014
 Met de resterende geworven fondsen en de twaalfhonderd euro van de ZAW-markt zijn we in staat twee wie
weet zelfs drie nieuwe scholenprojecten te realiseren in 2014.

 ZAW heeft via een contact bij de “slapende” Coöperatieve Telersvereniging Spruiten (CTS), die gaat worden
opgeheven een verzoek ingediend om het bedrag dat nog in kas zit ca. 4500 euro te mogen besteden aan een
van haar projecten. CTS wil dit restant bedrag namelijk besteden aan een goed doel. CTS staat welwillend
tegenover ons verzoek en heeft ons verzoek op dit moment in overweging

In totaal hebben we in 2013 € 3871,00 via giften ontvangen.
Het geld van Sjaak Langeslag is direct via “Wilde Ganzen” aan CBO-network in Zuid Afrika overgemaakt.
De verkoop van waterflesjes heeft € 984,00 opgebracht.
Aan waterprojecten is er door de stichting € 2.561,54 uitgegeven.
De overige uitgaven waren bank, website en verzendkosten..
We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 4633,69.

Jaarrekening 2013 ZAW
Balans 31-12-2013
Activa
Rekening
1000
1020
1200
1250
1340

Beschrijving
Kas
Bankrekening
Inventaris
Voorraad
Software

Passiva
Opening
Saldo Rekening Beschrijving
€ 0,00
€ 0,00
2000 Crediteuren
€ 2.678,17 € 4.633,69
2200 Reserves
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Verlies
Totaal activa

€ 0,00
€ 4.633,69

Opening
€ 0,00
€ 0,00

Saldo
€ 0,00
€ 0,00

Winst

-€ 1.955,52

Totaal passiva

-€ 1.955,52

Winst- & Verliesrekening 2013
Uitgaven
Rekening
3000
3200
3260
3270
3280
3290
3310
3340
3350
3370

Beschrijving
Inkoop goederen voor wederverkoop
Waterprojecten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon, fax
Verzendkosten
Reclame
Bankkosten
Belastingen
Website
Lidmaatschappen & Inschrijvingen
Totaal uitgaven
Voorraad
Winst/verlies van W&V Rekening

Saldo
€ 0,00
-€ 2.561,54
€ 0,00
€ 0,00
-€ 70,35
€ 0,00
-€ 129,23
€ 0,00
-€ 138,36
€ 0,00
-€ 2.899,48
€ 0,00
€ 1.955,52

Inkomsten
Rekening
4000
4100
4120
4200
4300

Beschrijving
Inkomsten uit giften
Inkomsten uit verkoop
evenementen
Andere inkomsten
Verschillen

Saldo
€ 3.871,00
€ 984,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal inkomsten

€ 4.855,00

