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Bestuursverslag

Op 10 mei 2019 hebben wij Stichting WaterStarters NL opgericht.
De stichting is opgericht met als doel het verhogen van de beschikbaarheid van schoon
drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.
In aanvang zal de stichting zich exclusief richten op Kenia samen met onze partners Amref
(Flying doctors) en Maji Milele.
Wij hebben de afgelopen maanden gebruikt om ons gedegen te laten voorlichten over het
opzetten van een sociaal-economisch model in Kenia, dat zal zorgdragen voor het verhogen
van beschikbaarheid van schoon drinkwater in landelijke gebieden. Ook een betere
gezondheid zal hiermee ondersteund worden. En dit alles op een financieel, duurzame
manier.
De stichting streeft naar een zo breed mogelijke informatie die zowel water-technische,
sanitaire en milieu- en geologische aspecten in kaart brengt.
De verworven kennis werd aangewend in de ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel
waarvan de hypothesen zullen getest worden int de volgende fase waar 3 pilootprojecten
worden opgezet.
Wij hebben hiervoor in December 2019 een partnership overeenkomst met Stichting AMREF
Nederland, waarbij de rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Waarbij er de
afspraak is gemaakt dat op basis van gelijkheid qua partnership, 50% van de te maken
projectkosten door Stichting WaterStarters NL en 50% door Amref gedragen zullen worden.
Om de stichting ook van kwaliteitskeurmerken te voorzien, zijn de ANBI status (verstrekt per
10-12-2019) en CBF erkenning aangevraagd.
Missie en visie
De missie en visie van Stichting WaterStarters NL is een "Betere gezondheid in Kenia door een
vernieuwende methode op te zetten voor duurzame wateroplossingen in combinatie met
gezondheidszorg en onderwijs voor landelijke ‘off-grid’ en semi-urbane gemeenschappen".
Onderwijsopportuniteiten vooral voor jonge meisjes wordt als een primaire voordeel gezien
van een gemakkelijke toegang tot proper water.
Met gebruik van het woord duurzaam bedoelen we oplossingen die rekening houden met de
sociaal-culturele aspecten van de mensen, de milieuaspecten van de planeet en de
economische vereisten voor een bedrijf, kortweg: de 3P oplossing: People, Planet, Profit.
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Ambitie
-

Het bereiken van 1.500.000 mensen over een periode van 6 jaar
Te bereiken mensen in verhouding tot de populatie van de geselecteerde provincies:
10%
Aantal geselecteerde provincies: 10

Aantal boorgaten (nieuw of vervanging) voor de komende jaren:
Operational water supply targets

2020/

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2

11

12

24

48

96

192

of refurbished 2

13

25

49

97

193

383

2021
# of refurbished boreholes
Cumulative #
boreholes
# of new boreholes

1

5

6

13

25

50

100

Cumulative # of new boreholes

1

6

12

25

50

100

200

Lifetime guarantee

> 10 years

Activiteiten van de organisatie
Onze eerste focus: Het installeren en monteren van 3 waterpunten/waterputten in drie
verschillende geïdentificeerde locaties. Deze drie pilootprojecten zullen ons meer inzichten
geven in:
• Communautaire participatie in monetaire investeringen;
• Houding bij de acceptatie ten opzichte van waterbetalingen;
• Water gebruik en de invloeden van seizoenen;
• Operationele efficiëntie gekoppeld aan een opgelegd onderhoudsprogramma voor
de technische installaties;
• Kansen benutten m.b.t. opportuniteiten omwille van de belangrijke tijdswinst voor
nieuwe socio-economische activiteiten binnen de gemeenschappen (tuinbouw,
onderwijs, etc.)
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Daarnaast zal de focus het komende jaar liggen op het werven van meer structurele
inkomsten door middel van subsidies en giften van met name professionele partijen zoals
overheid, bedrijfsleven en (particuliere) fondsen.
Om onder de aandacht te komen is er een website opgezet waarop onze ambities
uitgedrukt worden en voortgang te volgen is.

Financiële Prognose over 2020/2021
De Stichting staat aan het begin van haar bestaan maar kent desondanks ambitieuze
programma doelstellingen. Hieronder worden de benodigde financiële middelen over de
jaren verdeeld volgens de te installeren boorgaten. De kosten gemaakt door de stichting zijn
gericht op de boorgaten, projectmanagement en de lokale medische/technische
voorlichting.
Voor de pilotprojecten rekent de stichting op een totale kost van EUR 300k . Gestreefd
wordt di bedrag samen te brengen door eigen fondsen, met ondersteuning van een aantal
impact investeerders/NGO’s.
Van de bovengenoemde projectkosten, zal zoals is overeengekomen in de partnership
agreement met Amref, 50% door de Stichting en Amref via eigen fondsen samengebracht
worden.
2022 en verder
Voor verdere opschaling, na succesvolle afronding van de pilot fase, zal beroep gedaan
worden op andere fondsenverstrekkers om de nodige middelen te verzamelen.

Veghel, 30 juni 2020

Bestuur Stichting WaterStarters NL

D.O.J. Bogaert
Voorzitter

I.J.A. de Jong
Secretaris

P. Buhrs
Penningmeester
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Balans
31-12-2019
€0

ACTIEF
Vaste activa:
- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa

0
0
0

Vlottende activa:
- Debiteuren
- Overige Vorderingen
- Liquide Middelen

(1)

0
119.625
0
119.625
119.625

31-12-2019
€0

PASSIEF
Reserves:
- Algemene Reserves
- Overige Reserves

0
0
0

Kortlopende Schulden:
- Crediteuren
- Overige Schulden

(2)

119.625
119.625
119.625
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Staat van baten en lasten
Werkelijk

2019
€0
BATEN:
- Donaties
- Overigen

(3)
28.123
0

Som der baten
LASTEN:
- Kosten oprichting stichting
- Kosten ontwikkeling website
- Kosten drukwerk
- Kosten adviseurs
- Kosten merkregistratie

28.123
(3)
1.282
17.940
814
1.357
6.730

Som der lasten

28.123

Saldo van baten en lasten

0

Bestemming saldo van baten en lasten
0

Toe-/of afname algemene reserves
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Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit jaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
Aangezien het hier de eerste jaarrekening betreft, zijn nog geen vergelijkende cijfers van
vorig jaar opgenomen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
verwaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeldt, vindt
waardering tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van
baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.
Liquide Middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves
Het bedrag aan algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de
doelstelling worden besteed.
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Grondslag voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze berekening
volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden
met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen dan wel betaald.
Baten
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans
1. Overige vorderingen
De overige vorderingen bevatten de toegezegde garantstelling van Megagroup
Investors B.V. conform de akte van garantstelling d.d. 5 december 2019. Dit ten
behoeve van de maximaal toegezegde contributie die de Stichting zal bijdragen en
zoals dit is overeengekomen in de Partnership Agreement tussen Stichting
WaterStarters NL en Amref d.d. 5 december 2019.
2. Overige schulden
De maximale verplichting die de Stichting heeft en die voortvloeit uit de Partnership
Agreement met Amref.

Toelichting op de baten en lasten
3. Baten en lasten
Gezien het feit dat de Stichting thans nog niet beschikt over een bankrekening, zijn
de gemaakte kosten voor oprichting, ontwikkelen van website, drukwerk,
advieskosten en merkregistratie gedragen door en voor rekening genomen door
Megagroup Trade Holding BV. Deze bijdrage in de kosten kan dan ook gezien worden
als een donatie.
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.
Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.
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Controle kascommissie
De controle van de jaarrekening is door de kascommissie, bestaande uit de heren F.A. Kalff
en B.P.J. Sonnenschein uitgevoerd. Het verslag met de goedkeuring is door de kascommissie
opgesteld d.d. 29 juni 2020 en verstrekt aan het bestuur.

Statutaire regeling inzake de saldobestemming
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur
keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden
vermeld.
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