Jaarverslag
stichting Zuiver Afrikaans Water
2016

Bijlage: financieel jaarverslag 2016

Inleiding
Voor onze projecten werken wij nauw samen met het CBO-network in Zuid Afrika. In
september kregen we het vreselijke bericht dat onze contactpersoon bij CBO-network, Patti
Joshua, is verongelukt ten gevolge van een verkeersongeval. Hierdoor is de uitvoering van
een aantal projecten opgeschort.
Het bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water is versterkt met een nieuw enthousiast
lid Stantia Straat.
Hierna worden kort de fondsenwervingsactiviteiten in 2016 en de besteding van de
geworven fondsen beschreven. Tevens geven wij een korte vooruitblik 2017.
Als bijlage is het financieel jaarverslag toegevoegd.

Fondsenwervingsactiviteiten 2016
 Mevr. A.Kuyt-Jager heeft een legaat van €10.000 aan de stichting nagelaten. We willen
dit legaat besteden aan een dubbelproject of mogelijk drie projecten in Kwa Zulu Natal.
 Eind 2015 heeft Xindao hun jaarlijkse "clearence sale" gehouden. De opbrengst daarvan
namelijk €1500,- gaat ook in 2016 weer naar Zuiver Afrikaans Water.
 We zijn erg blij dat Xindao ook afgelopen jaar de opbrengst van haar Xindao sample sale
verdubbelde en ZAW daarmee €2827 schonk.
 Het Casa Koor heeft €200 gedoneerd.
 Helaas heeft de verkoop van waterflesjes door de zwem- en waterpolovereniging LZ
1886 door de inkoop van nieuwe flesjes een verlies van ca €130 opgeleverd. Het bestuur
gaat zich beraden of continueren van de verkoop van waterflesjes raadzaam is.
 De ZAW kadootjesmarkt eind 2016 was evenals vorig jaar een groot succes. Onze trouwe
sponsoren Bever Sport en Xindao doneerden wederom aantrekkelijke kleding en
artikelen om te verkopen. Mede door een flinke groep vrijwilligers van het
buurtcentrum werd de ZAW kadootjesmarkt opnieuw een succes, alles goed voor €1230.

 Evenals vorig jaar hebben wij ook dit jaar, aansluitend aan de kadootjesmarkt, een
bescheiden eindejaarsborrel gehouden voor onze vrijwilligers. Wij danken hen voor hun
inzet en aanwezigheid en hopen ook de komende jaren weer een beroep op jullie te
mogen doen. Tijdens deze borrel werd onze secretaris Kees van der Post ter gelegenheid
van zijn afscheid in het zonnetje gezet en uitvoerig bedankt voor zijn inzet voor de
stichting.
Besteding geworven fondsen 2016
In januari is het dubbelproject Mathibelani Primary School (423 leerlingen) en Ndlongolwane
High School (485 leerlingen)) geïmplementeerd. Dit project is gefinancierd met de donaties
van de stichting Groot Haspels.

Het dubbelproject dat gepland stond voor implementatie in september werd, zoals al
vermeld aan het begin van dit rapport, uitgesteld.

Het totaal aantal schoolkinderen die eind 2017 toegang heeft tot veilig drinkwater door de
ZAW projecten komt daarmee op 7.497!

Bestuurswisseling
De secretaris van de Stichting Kees van der Post gaat vanwege drukke werkzaamheden per 1
januari 2017 uit het bestuur. De stichting is dankbaar voor zijn inzet voor de stichting vanaf
de oprichting. Zijn taak als secretaris zal worden overgenomen door het bestuurslid Frits
Wegenwijs. In september is Stantia Straat als bestuurslid toegetreden tot het bestuur.
Public relations
De website was een deel van het jaar niet te muteren. Via onze nieuwsbrieven en Facebook
hebben we onze donateurs en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de
fondsenwervingsactiviteiten en de voortgang van de uitvoering van de projecten. De
nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op onze website.
Vooruitblik 2017
Projecten
 Wij hopen het dubbelproject dat oorspronkelijk gepland was voor sept 2017, na
overleg met CBO Network, begin 2017 te implementeren.
 De balans op onze rekening maakt, dat we samen met CBO Network nog 2 tot 3
nieuwe scholen kunnen identificeren om veilig drinkwater projecten te
implementeren in 2017.

Fondsenwerving
 Wij willen ons aanmelden voor de Nacht van de Fooi.
 Wij gaan meer bekendheid geven aan de mogelijkheid om door middel van een
legaat onze stichting te steunen.
 Ook in 2017 gaan we de ZAW-kadootjesmarkt organiseren. Xindao en Bever hebben ook
voor dit jaar hun medewerking toegezegd.

Financieel jaarverslag.
Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten
die wij in 2016 hebben behaald. Veel schoolkinderen op het platteland van Kwa Zulu Natal (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.
In totaal hebben we in 2016 € 15.407,70 via giften ontvangen.
Tevens hebben we nog € 825,00 opgehaald met onze kadootjesmarkt
De verkoop van waterflesjes heeft door de inkoop van nieuwe flesjes dit jaar een
verlies van € 131,44. opgeleverd.
Aan waterprojecten is door de stichting € 7.017,00 uitgegeven.
De overige uitgaven waren voor website en bankkosten.
We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 24.326,24
Speciaal dank aan mevr A. Kuyt-Jager die ons uit haar nalatenschap middels een legaat €10.000 na
liet.

Balans 31-12 2016
Activa
Rekening

1000
1020
1200
1250

Beschrijving

Opening

Kas
Bankrekening
Inventaris
Voorraad

€ 0,00
€15.527,20
€ 0,00
€ 0,00

Passiva
Rekening Beschrijving

Saldo

€ 0,00
€ 24.326,24
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Verlies
Totaal activa

Opening Saldo

2000 Crediteuren
2200 Reserves

€ 24.326,24

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Winst

€ 8.799,04

Totaal passiva

€ 8.799,04

Winst- & Verliesrekening 2016
Uitgaven
Rekening Beschrijving

3000 Inkoop goederen voor wederverkoop
3200 Waterprojecten
3240
3260
3270
3280
3290
3310
3350
3370

Kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon, fax
Verzendkosten
Reclame
Bankkosten
Website
Lidmaatschappen & Inschrijvingen
Totaal uitgaven
Voorraad
Winst/verlies van W&V Rekening

Inkomsten
Rekening Beschrijving

Saldo

€ 0,00
-€ 7.017,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 159,85
-€ 125,37
€ 0,00
-€ 7.302,22
€ 0,00
€ 8.799,04

4000 Inkomsten uit giften
4100 Inkomsten uit verkoop
Inkomsten
4120 evenementen

Saldo

€ 15.407,70
-€ 131,44

4200 Andere inkomsten
4300 Verschillen

€ 825,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal inkomsten

€ 16.101,26

