
	  

	  

Jaarverslag	  

stichting	  Zuiver	  Afrikaans	  Water	  

2014	  

	  

	  

	  
Bijlage:	  	  financieel	  jaarverslag	  2014	  

	  

	  

	  

	  



Inleiding	  

Het	  afgelopen	  jaar	  was	  in	  meerdere	  opzichten	  succesvol.	  Wederom	  zijn	  twee	  veilig	  
drinkwaterprojecten	  op	  het	  platteland	  van	  KwaZulu	  Natal	  in	  samenwerking	  met	  onze	  
counterparts	  CBO-‐network	  en	  QuaWater	  gerealiseerd.	  Hiermee	  kregen	  ruim	  700	  scholieren	  
van	  de	  Mashananadana	  High	  School	  en	  Khanayakufhikila	  Primary	  in	  het	  district	  Thungula	  
toegang	  tot	  veilig	  drinkwater.	  	  Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  	  Zuiver	  Afrikaans	  Water	  is	  
versterkt	  met	  twee	  enthousiaste	  nieuwe	  leden;	  Marijke	  Jansen,	  voorzitter,	  en	  Frits	  
Wegenwijs,	  lid.	  

Het	  bestuur	  wil	  iedereen	  die	  een	  bijdrage	  heeft	  geleverd	  aan	  het	  realiseren	  van	  de	  doelen	  
van	  ZAW	  hartelijk	  danken.	  	  

Hieronder	  worden	  kort	  de	  fondsenwervingsactiviteiten	  in	  2014	  en	  de	  besteding	  van	  de	  
geworven	  fondsen	  beschreven.	  Tevens	  geven	  wij	  een	  korte	  vooruitblik	  2015.	  

Als	  bijlage	  is	  het	  financieel	  jaarverslag	  toegevoegd.	  

	  

	  

	  

	  



Fondsenwervingsactiviteiten	  2014	  

! De stichting Groot Haspels te Noordwijkerhout doneerde € 9793,- en maakte het mogelijk 
twee scholen in KwaZuluNatal te voorzien van apparatuur om zelf veilig drinkwater te 
produceren en getraind in het geven van voorlichting over sanitatie en hygiëne. De high en 
primary schools worden bezocht door ruim 500 scholieren uit het arme district uThungulu 
waar weinig voorzieningen zijn en helaas veel ziekten voorkomen.  

! Uit de opbrengt van de afscheidsreceptie van Sjaak Langeslag is in 2013 een waterproject 
gefinancierd in het Nandi district. Hiervan resteerde een bedrag 1607,- dat wij in 205 in 
gaan zetten  voor  het volgend scholenproject in Sibamwisene Primary School.  

! Ook	  in	  2014	  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!	   

! De	  ZAW-‐kadootjesmarkt	  eind	  2014	  was	  evenals	  vorig	  jaar	  een	  groot	  succes.	  Onze	  trouwe	  
sponsoren	  Bever	  Sport	  en	  Xindao	  doneerden	  wederom	  aantrekkelijke	  kleding	  en	  
artikelen	  om	  te	  verkopen.	  Ook	  de	  bezoekers	  namen	  allerlei	  leuke	  geschenken	  mee,	  die	  
ook	  weer	  even	  enthousiast	  verkocht	  werden.	  De	  opbrengst	  was	  ruim	  €1100,-‐.	   

 
! evenals	  vorig	  jaar	  hebben	  wij	  ook	  dit	  jaar,	  aansluitend	  aan	  de	  kadootjesmarkt,	  een	  

bescheiden	  einde-‐jaarsborrel	  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!	  

! De	  zwem-‐	  en	  waterpolovereniging	  LZ	  1886	  heeft	  ook	  in	  2014	  weer	  onze	  flesjes	  water	  
verkocht	  in	  haar	  kantine	  (744).	  Er	  zijn	  meer	  dan	  1000	  flesjes	  verkocht.	  De	  opbrengst	  
hiervan	  bedroeg	  weer	  zo’n	  290	  euro.	  
	  

	  
	  ! Pelle	  Reizen	  deelde	  onze	  flesjes	  water	  uit	  tijdens	  hun	  reizen.	  

	  
	  ! Op	  Koningsdag	  waren	  we	  succesvol	  in	  het	  verkopen	  van	  onze	  flesjes.



	  

Besteding geworven  fondsen 2014 

! Op twee scholen (ca. 500 scholieren), de Mashananadana High School en de 
Khanayakufhikila Primary School in Kwa Zulu Natal,  zijn in september 2014 
zuiveringsinstallaties geïnstalleerd.  Het nieuwe schooljaar (januari 2015) is gestart met de 
productie van schoon drinkwater. De AquaDoc waterzuiverings- apparatuur is 
geïnstalleerd en watermanagers en docenten zijn opgeleid in goede hygiëne en sanitatie. 
Hiermee kan regenwater worden opgevangen, opgeslagen en gezuiverd met als resultaat 
veilig drinkwater.  ZAW voerde deze projecten uit met haar lokale partner CBO network 
en het bedrijf Qua Water.  

	  

! Met resterende geworven fondsen, het restant bedrag van de twee scholenprojecten 
(Stichting Groot Haspels) en particuliere donaties hebben we nog ruim tienduizend euro 
op onze bankrekening staan voor projecten in 2015 ( zie financieel jaarverslag 2014). 

Bestuurswisseling 

Willemien Avenarius heeft begin 2014 haar bestuursfunctie neergelegd vanwege persoonlijk 
omstandigheden. Wij danken haar zeer voor haar inzet en steun aan de stichting. Frits 
Wegenwijs, gepensioneerd gemeenteambtenaar, heeft haar opgevolgd.  

Ook de voorzitter van het eerste uur en belangrijke initiatiefnemer van de oprichting van de 
stichting, Karel van Schie, heeft per 1 mei 2014 zijn functie neergelegd en deze overgedragen 
aan Marijke Jansen, freelance grafisch ontwerper. Wij zijn Karel zeer erkentelijk voor zijn 
grote inzet en inbreng van ideeën en netwerkcontacten, die nog immer de stichting 
ondersteunen. Onder zijn vijfjarig voorzitterschap hebben ruim 4000 Zuid-Afrikaanse 
kinderen toegang gekregen tot veilig drinkwater. Een geweldige prestatie! 

Onder het voorzitterschap van Marijke en met de inbreng van Frits, hopen we de komende 
jaren een vergelijkbare of wellicht zelfs een grotere prestatie waar te maken.  

Welkom Marijke en Frits! 

Public	  relations	  

Via	  onze	  kwartaal	  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	  2015	  

Projecten	  	  

! Na	  de	  succesvolle	  implementatie	  van	  het	  dubbel	  scholen	  project	  in	  2014	  met	  de	  
fondsen	  van	  de	  Stichting	  Groot	  Haspels	  en	  de	  prettige	  samenwerking	  met	  hen,	  
willen	  wij	  hen	  ook	  voor	  2015	  een	  voorstel	  voor	  een	  veilig	  drinkwater	  project	  voor	  
scholen	  voorleggen.	  

! Met	  de	  fondsen	  die	  wij	  nog	  in	  kas	  hebben	  plus	  de	  verwachtte	  inkomsten	  van	  de	  
spruitentelers	  kunnen	  we	  in	  ieder	  geval	  2,	  waarschijnlijk	  zelfs	  3	  scholen,	  voorzien	  
van	  veilig	  drinkwater	  apparatuur.	  	  

! Wij	  gaan	  verder	  op	  zoek	  naar	  donateurs,	  evt.	  “in	  natura”	  (zoals	  voor	  het	  drukken	  
van	  folders	  en	  stickers)	  en	  vrijwilligers	  om	  onze	  Stichting	  te	  versterken.	  	  	  

Public	  relations	  

! Onze	  website	  zal	  door	  onze	  nieuwe	  voorzitter	  en	  grafisch	  ontwerper	  belangeloos	  onder	  
handen	  genomen	  worden	  ter	  vergroting	  van	  de	  aantrekkelijkheid,	  leesbaarheid	  en	  
vindbaarheid.	  	  
	  
Fondsenwerving;	  

! Onze	  secretaris,	  Kees	  van	  der	  Post,	  zal	  na	  10	  jaar	  zijn	  werkzaamheden	  bij	  de	  
Huisartsopleiding	  AMC	  beëindigen.	  Zijn	  wens	  voor	  een	  afscheidscadeau	  is	  een	  bijdrage	  
voor	  de	  stichting.	  	  

! Ook	  dit	  jaar	  gaan	  we	  de	  ZAW-‐kadootjesmarkt	  	  te	  organiseren.	  Xindao	  en	  Bever	  hebben	  
weer	  hun	  medewerking	  toegezegd.	  	  

! De	   “slapende”	   Coöperatieve	   Telersvereniging	   Spruiten	   (CTS),	   die	   gaat	   worden	  
opgeheven	  zal	  het	  bedrag	  dat	  nog	  in	  kas	  zit	  doneren	  ter	  besteding	  aan	  een	  van	  
onze	  projecten.	  CTS	  wil	  dit	  restant	  bedrag	  namelijk	  besteden	  aan	  een	  goed	  doel	  
en	  heeft	  daarvoor	  onze	  Stichting	  uitgekozen.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  	  



Financieel  jaarverslag. 

Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten 
die wij in 2014 hebben behaald. Een kleine 2000 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.  
 
In totaal hebben we in 2014  € 12.780,87 via giften ontvangen.  
Tevens hebben we nog geld opgehaald met enkele evenementen €1.477,74 
De verkoop van waterflesjes heeft door de inkoop van nieuwe flesjes dit jaar een 
verlies van €130,95. opgeleverd. 
 
Aan waterprojecten is door de stichting € 8.205,89 uitgegeven.  
De overige uitgaven waren bank, website en verzendkosten..  
 
We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 10.093,61. 
 
Speciaal dank aan de Stichting Groot Haspels (gift van € 9.793,--) en de K.A.V.B 
(gift van €1.607,65). 
 
  



 
 
 

 
 
 
 

Balans 31-12 2014

Activa Passiva
Rekening Beschrijving Opening Saldo Rekening Beschrijving Opening Saldo

1000 Kas € 0,00 € 0,00 2000 Crediteuren € 0,00 € 0,00
1020 Bankrekening € 4.633,69 € 10.093,61 2200 Reserves € 0,00 € 0,00
1200 Inventaris € 0,00 € 0,00
1250 Voorraad € 0,00 € 0,00
1340 Software € 0,00 € 0,00

Verlies € 0,00 Winst -€ 5.459,92
 

Totaal activa € 10.093,61 Totaal passiva -€ 5.459,92

Winst- & Verliesrekening 2014

Uitgaven Inkomsten
Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo

3000 Inkoop goederen voor wederverkoop -€ 790,95 4000 Inkomsten uit giften € 12.780,87
3200 Waterprojecten -€ 8.205,89 4100 Inkomsten uit verkoop € 660,00
3240 Kosten -€ 0,25 4120 Inkomsten evenementen € 1.477,79
3260 Kantoorbenodigdheden € 0,00 4200 Andere inkomsten € 0,00
3270 Telefoon, fax € 0,00 4300 Verschillen € 0,00
3280 Verzendkosten € 0,00
3290 Reclame € 0,00
3310 Bankkosten -€ 209,73
3350 Website -€ 138,36
3370 Lidmaatschappen & Inschrijvingen -€ 113,56

Totaal uitgaven -€ 9.458,74 Totaal inkomsten € 14.918,66
Voorraad € 0,00
Winst/verlies van W&V Rekening € 5.459,92


