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”Steeds meer evenementen verbinden zich aan Water for 
Life. In 2014 werd tijdens Pinkpop € 10.000 opgehaald 
voor de stichting, festival Welcome to the Village zamelde  
€ 4.250 in en de stadspicknick van het Nazomerfestival 
in Middelburg stond in teken van Water for Life. Ook 
via andersoortige initiatieven werd een duit in het zakje 
gedaan. Zo vroeg een Utrechts restaurant zijn gasten om 
een symbolische bijdrage voor flessen kraanwater en 
schonk de opbrengst aan Water for Life. 

Prachtige en originele manieren om geld op te halen voor ons 
werk. Noodzakelijke manieren ook. De economie is nog altijd 
niet op volle kracht en de overheid houdt de hand op de knip. 

We moeten dus steeds actiever zelf fondsen gaan werven.  
In 2014 konden we bogen op een mooi en ambitieus fondsen-
wervingsplan dat ons daarbij houvast en richting gaf. 

In de zoektocht naar succes is samenwerking van het allergroot-
ste belang. Water for Life houdt zich bezig met het verbeteren 
van de leefomstandigheden van de allerarmsten door te zorgen 
voor twee essentiële levensvoorzieningen: water en wc’s. Maar 
dan ben je er nog niet. Er is kennisoverdracht nodig, educatie. 
Daarom verrijken we onze activiteiten met die van partners  
die thuis zijn op die gebieden. Zoals de KNVB, met wie we  
samenwerken binnen Football for Water. Een echt succes- 
verhaal: combineer water met sanitatie, sport en voorlichting 

en je hebt een gouden aanpak. Verderop in dit verslag meer 
hierover. In 2014 was bovendien de samenwerking met A.Hak 
essentieel. Deze partner schonk in dat jaar € 300.000 aan onze 
projecten. 

Ik ben ontzettend dankbaar voor deze en andere kruisbestui-
vingen. In 2015 richten we ons opnieuw op het bundelen van 
krachten met partners. Zo gaan we ervoor zorgen dat nóg meer 
mensen verbeterde toegang tot water en sanitatie krijgen.”

Ed Nijpels
Voorzitter Water for Life

WE ZIEN STEEDS 
MEER ORIGINELE INITIATIEVEN OM GELD OP TE HALEN

“Combineer drinkwater, sanitatie, voorlichting en sport en je hebt een gouden aanpak”
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“Water for Life financiert de aanleg van waterleidingen en de bouw van tappunten en wc’s”
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HOE ZAMELT WATER FOR LIFE GELD IN? 

Klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen vaste 
donateur worden via hun waterrekening of via een  
automatische incasso. Wie water krijgt van Waterleiding -
maatschappij Limburg (WML) of Waterbedrijf Groningen 
kan via de website een eenmalige gift doen. En via het 
bankrekeningnummer van Water for Life kan iedereen  
in Nederland geld doneren. Ook kan iedereen een actie 
organiseren en op die manier geld inzamelen. 

HOE DOET WATER FOR LIFE DAT?

Water for Life is het klantenfonds van de drinkwater- 
bedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en 
Waterbedrijf Groningen. Dankzij een slimme samen
werking met Vitens Evides International (VEI) komt  
al het ingezamelde geld bij de projecten terecht.  

WELKE PROJECTEN WORDEN GEFINANCIERD 
DOOR WATER FOR LIFE?

Het bestuur van Water for Life beoordeelt per jaar de 
ingediende projectvoorstellen. Dat gebeurt aan de  
hand van criteria: Leidt het project tot lange termijn  
verbeteringen? Zijn er bij de uitvoering van het project 
lokale organisaties betrokken? Is er sprake van kennis-
overdracht? Sluit het project aan bij bestaande VEI
projecten? Voldoet het water aan de kwaliteitseisen?  
en Leidt het project tot opbrengsten voor het lokale 
drinkwaterbedrijf om onderhoud uit te voeren? Dat 
laatste criterium heeft te maken met duurzaamheid: 
opbrengsten zijn nodig om onderhoud te financieren  
en op die manier de toekomst van een project te  
waarborgen.  

OVER WATER FOR LIFE EN VEI

De drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, 
WML en Waterbedrijf Groningen willen niet werkeloos 
toekijken terwijl zoveel mensen onnodig sterven door 
een gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voor-
zieningen en hebben zich daarom met elkaar verbonden 
in VEI. Door middel van samenwerking en het delen 
van kennis en ervaring probeert VEI het management 
en de bedrijfsvoering van het lokale waterbedrijf te  
verbeteren. Water for Life financiert projecten in arme 
wijken die net buíten de stad liggen waar VEI actief is.

WAT DOET WATER FOR LIFE DAARAAN?

Water for Life maakt zich sterk voor verbeterde toegang 
tot schoon water en sanitaire voorzieningen in landen  
in Afrika en Azië. Er worden waterleidingen aangelegd, 
tappunten en wc’s gebouwd en hygiënetrainingen  
verzorgd. Daarmee bereiken we elk jaar tienduizenden 
mensen.

OVER WATER FOR LIFE

WAT IS HET PROBLEEM?

Ongeveer 1 miljard mensen ter wereld hebben geen 
toegang tot schoon en veilig drinkwater. En 2,5 miljard 
mensen kunnen geen gebruik maken van schone  
sanitaire voorzieningen. Dat heeft gevolgen: mensen 
worden ziek en sterven, kinderen moeten elke dag ver 
lopen voor drinkwater en missen daardoor school. 
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RESULTATEN

projecten in 6 verschillende landen

11 nieuw opgestarte projecten 

Water for Life financierde in 2014

7 afgeronde projecten

42.384 mensen met verbeterde 
toegang tot water en sanitatie

Dit bereikten we in 2014

121 kilometer nieuwe waterleiding

52 nieuwe watertappunten en kiosken 
en 304 nieuwe wc’s

88 goedgekeurde en gestarte projecten 
(66 afgerond en 22 nog lopend)

1.029.000 mensen met verbeterde 
toegang tot water en sanitatie

€11 miljoen uitgegeven euro’s

10 jaar Water for Life, dat zĳn
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1.870 nieuwe vaste donateurs
brachten het totale aantal op...

26.037 donateurs die 
Water for Life op vaste basis steunen

Samen doneerden zĳ € 677.833

Ruim €114.174 werd verzameld 
met eenmalige donaties, giften en ludieke acties

Zo financierden we ons werk in 2014

RESULTATEN

Hoe verdeelden we ons geld (2004-2014)

Azië

Afrika

Mozambique 39,5%

Ghana 19,8%

Vietnam 11,3%

Mongolië 6,7%

Malawi 0,5%

Ethiopië 2,8 %

Kenia 10,1%

Uganda 1,3%

Rwanda 1,2%

Bangladesh 1,7%

Overige projecten 5%

“Water for Life heeft 26.037 vaste donateurs”
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“In Oeganda is drinkwater nu dichter bij huis beschikbaar”
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AFGERONDE PROJECTEN 2014

MAPUTO
Mozambique (Bunhica I)

  7.763 mensen geholpen

  € 95.620 besteed

Chi Tucuo Cheto Mozambique 
15.000 mensen  
€ 210.000 budget

Kisumu Kenia  
4.907 mensen
€ 74.771 budget

Tamale Ghana  
2.800 mensen
€ 81.076 budget

Greater Accra &  
Cape Coast Ghana  
5.200 mensen
€ 165.000 budget

Kamdini & Oyam Oeganda 
7.000 mensen
€ 165.000 budget

Nakuru Kenia (Lumumba, 
Machanga, Kaloleni)
7.200 mensen
€ 117.000 budget

Malindi Kenia
3.476 mensen
€ 84.000 budget

Nampula, Angoche, Nacala 
Mozambique
54.000 mensen
€ 203.000 budget

Mozambique III  
12.230 mensen
€ 170.000 budget

Kenia III  
8.045 mensen
€ 169.000 budget

Piloto North & Augustino 
Neto Mozambique
7.527 mensen
€ 159.000 budget

Chimoio Mozambique    
7.102 mensen
€ 105.000 budget

Mombasa Kenia
4.923 mensen
€ 160.000 budget

Accra III Ghana  
5.398 mensen
€ 160.000 budget

Moamba Mozambique
8.900 mensen
€ 125.000 budget

Manhiça Mozambique
2.000 mensen
€ 35.000 budget

Muyumba Rwanda
5.490 mensen
€ 155.000 budget

Harar Ethiopië
14.992 mensen
€ 91.000 budget

Dhaka Bangladesh  
(Dhalmakot en Hazi)
10.345 mensen
€ 210.000 budget

Beira Mozambique  
10.856 mensen
€ 131.000 budget

Accra Ghana  
4.373 mensen
€ 115.350 budget

Onderhoud 
€ 250.000 budget

  =  Football for Water (KNVB)

LOPENDE PROJECTEN 2014

ANGOCHE 
Mozambique 

  5.000 mensen geholpen

  € 105.630 besteed

NAKURU  
Kenia

  9.078 schoolkinderen  
       geholpen

  € 160.964 besteed

MAPUTO
Mozambique (Bunhica II)

  6.243 mensen geholpen

  € 94.244 besteed

CHIMOIO 
Mozambique (Tobacco & Piloto)

  5.500 mensen geholpen

  € 102.599 besteed

BUOYE  
Kenia 

  3.800 mensen geholpen

  € 98.286 besteed

ACHERENSUA
Ghana

  5.000 mensen geholpen

  € 93.763 besteed
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MAPUTO/BUNHIÇA II
Over het project
Al langer financiert Water for Life projecten in de arme 
gebieden rondom de stad Maputo in Mozambique. 
Zoals in verschillende delen van de wijk Bunhiça. Hulp is 
daar hard nodig. Slechts een kwart van de wijk was 
aangesloten op het distributienetwerk van het lokale 
drinkwaterbedrijf. Er was vaak te weinig druk om het 
water door de leidingen te vervoeren en de kwaliteit 
van het water was laag. 

In 2014 financierde Water for Life een project in Bunhiça. 
Er werden 1.178 nieuwe wateraansluitingen gerealiseerd 
en er kwam een nieuw waterleidingnetwerk. Ruim 6.000 
inwoners werden bereikt. 

Zoals bij alle door Water for Life gefinancierde projecten 
speelde ook in Bunhiça WASHtraining een belangrijke 
rol. Met deze trainingen leren de inwoners over het 

TROTS OP DIT WERK

CHIMOIO
Over het project
De wijk Piloto aan de rand van de Mozambikaanse stad 
Chimoio heeft sinds 2014 schoon drinkwater dankzij 
een nieuw leidingnetwerk van ruim elf kilometer. Het 
netwerk is zó ontworpen, dat er ook in de toekomst 
voldoende schoon water naar alle gezinnen uit de 
omgeving vervoerd kan worden: er is rekening gehou-
den met een groei van de bevolking van 2,5% in de 
komende twintig jaar. 

Water for Life financierde ook de bouw van negen 
watertappunten, waar mensen tegen betaling drinkwater 
kunnen halen. Elk tappunt wordt beheerd door één  
persoon, die verantwoordelijk is voor de verkoop van 
het water en het betalen van de waterrekening. De 
medewerkers van FIPAG (het lokale drinkwaterbedrijf) 
werden gedurende twee dagen getraind op het gebied 
van basisregels bij aanleg van leidingen, hygiënisch  

werken en andere belangrijke zaken. FIPAG heeft huis-
aansluitingen gepromoot onder de inwoners van 
Chimoio. Het doel was zoveel mogelijk gezinnen van 
een huisaansluiting te voorzien. 

In juni werd het nieuwe distributiesysteem van water- 
leidingen en tappunten officieel geopend door de 
Mozambikaanse minister van Openbare Werken. 

Zij profiteerden
In Chimoio kregen 5.500 mensen verbeterde toegang 
tot schoon en veilig drinkwater. Een deel van hen koos 
zelfs voor een eigen huisaansluiting. Het project zou in 
totaal  500 nieuwe huisaansluitingen opleveren. Die 
doelstelling werd al binnen een paar maanden gehaald.

Zij maakten dit mede mogelijk 
Belangrijke partner voor Water for Life bij dit project 
was de Nederlandse organisatie Aqua for All. Dick 
Bouman, Manager programma en fondsen van Aqua 
for All: “Met Water for Life-projecten zoals deze in 
Chimoio krijgt met een beperkt budget een groot  
aantal mensen toegang tot betrouwbaar drinkwater. 
Tegelijkertijd wordt de staf van het lokale waterbedrijf 
getraind bij de planning en uitvoering van concrete  
projecten. We hebben gemerkt hoe deze bijdrage door 
bewoners en het waterbedrijf wordt gewaardeerd.” 
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NAKURU
Over het project
Op tien scholen in Nakuru hebben meer dan 9.000 
schoolkinderen in 2014 wc’s gekregen: 84 toiletten voor 
de meisjes, 56 voor de jongens en nog eens 14 urinoirs 
voor jongens. De toiletgebouwen zijn geverfd met een 
speciale verf waardoor de gebouwtjes gemakkelijker 
schoon te houden zijn. Alle scholen krijgen gratis zeep 
om de handen mee te wassen. Dit wordt gefinancierd 
door een lokale oliefabrikant die zeep maakt van olie-
resten. 

Acht van de tien scholen zijn aangesloten op het water-
leidingnetwerk, de andere twee scholen krijgen water 
via een waterkiosk. Op de scholen zijn twintig World 
Coaches getraind om de kinderen te leren over hygiëne.

Zij profiteerden
In april 2014 waren er al flink wat toiletblokken op 
scholen geplaatst. De kinderen van deze scholen zijn er 
hartstikke blij mee. In mei 2014 kregen schoolkinderen 
van Nakuru hun voetbaloutfits van Football For Water 
overhandigd.

Zij maakten dit mede mogelijk
Het project in Nakuru was onderdeel van het Football 
for Water-programma, waarin Water for Life samen-
werkt met onder meer Simavi en de KNVB. Fidel Ogoba, 
projectmanager van Football for Water: “Op de scholen 
waar Football for Water actief is, is het leven van de  
kinderen positief veranderd. De meisjes uit de sloppen-
wijken gaan naar school en hebben een stabielere  
toekomst voor zich; de kinderen die geleerd hebben  
om hun schoolwc’s schoon te houden gaan nu heel 
anders om met hygiene dan voorheen. Voetbal spelen 
geeft al deze kinderen meer zelfvertrouwen. Geweldig 
om dat te zien!”

belang van schoon water en hygiëne en wordt hun 
gezondheid ook op de langere termijn gewaarborgd. 

Zij profiteerden
De bewoners van de wijk zijn blij, zo bleek na de afron-
ding van het project. In het bijzijn van de administradora 
do bairro (het hoofd van de wijk) zei één van hen: 
“Door de wateraansluiting die ik heb gekregen, is mijn 
leven echt veranderd. Ik ben geen uren meer kwijt met 
het halen van water ver weg.” Trots laat ze het contract 
zien wat ze afsloot met het lokale waterbedrijf en de 
factuur die ze netjes betaald heeft. 

Zij maakten dit mede mogelijk
Het project in Maputo werd mede-gefinancierd door 
A.Hak. Dit Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in  
verbindingen in alle soorten en maten. Van pijpleidingen 
in de woestijn tot waterleidingen in Nederlandse huis-
houdens. A.Hak steunt Water for Life sinds een paar 
jaar op financieel vlak en met mankracht en speelde  
een belangrijke rol bij het project in Maputo.

“Mijn leven is veranderd nu ik een wateraansluiting heb”
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Water for Life kan niet zonder donaties. Donaties waarmee projecten gefinancierd worden die de allerarmsten op de 
wereld betere toegang geven tot drinkwater en sanitatie. Bijdrages komen van vaste donateurs (die geld geven via hun 
eigen waterfactuur en/of periodieke giften) maar ook van creatieve en actieve schoolkinderen, bedrijven en festivals die 
acties opzetten en zo geld inzamelen. Ook in 2014 gebeurde dat weer veelvuldig. 

€ 4.250 VAN WELCOME TO THE VILLAGE-FESTIVAL
IN LEEUWARDEN

Ze verkochten waterbandjes voor gratis gekoeld  
drinkwater.

€ 700 VAN DE NAZOMERPICKNICK IN MIDDELBURG

In ruil voor een beker kraanwater of een foto met 
Evidesmascotte Evi deden de bezoekers donaties aan 
Water for Life.

€ 120 VAN VERA (6 JAAR) UIT HOOFDDORP

Vera verkocht zelfgemaakte armbandjes op de markt.

DE HELPENDE HANDEN IN 2014

€ 10.000 VAN PINKPOP IN LIMBURG

Pinkpop en Waterleidingmaatschappij Limburg zamel-
den geld in bij de gratis-drinkwater-bar en verkochten 
VIPbandjes. 

€ 920 VAN DE LEERLINGEN VAN KLAS 2 VAN HET 
MINKEMA COLLEGE IN STEIN

De kinderen liepen (gesponsord door vrienden en  
familie) drie kilometer met zes liter water.

€ 3.000 VAN DE FATIMASCHOOL IN IJSSELSTEIN

De school zamelde geld in met spelletjes en  
een loterij tijdens de jaarlijkse familiedag.

http://www.waterforlife.nl/nl/nieuws/-4250-opgehaald-op-festival-welcome-to-the-village
http://www.theaterzeelandia.nl/home.html
http://www.waterforlife.nl/nl/nieuws/armbandjes-vera-6-leveren-goed-geld-op?c=443
https://www.facebook.com/pages/Water-for-Life/154967177864318?ref=hl#!/154967177864318/photos/pcb.860448837316145/860448750649487/?type=1&theater
http://www.waterforlife.nl/nl/nieuws/zomerse-inzamelacties-voor-water-for-life?c=445
http://www.waterforlife.nl/nl/nieuws/fatimaschool-zamelt-3000-in-voor-water-for-life
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€ 18.550 VAN JOIN THE PIPE

Voor elk in Vitensgebied geplaatst Join the Pipetappunt 
gaat een bijdrage naar Water for Life.

€ 350 VAN LEKKER BOOTJE VAREN (UTRECHT)

Ze kochten geen flessenwater meer voor de opvarenden 
maar schonk kraanwater; het geld dat daarmee 
bespaard werd, was voor Water for Life.

€ 2.500 VAN FAIRPLANT, FRUITBOMEN-BEDRIJF

Het bedrijf zamelde geld in tijdens de open dag.

€ 189 VAN BRAM EN JOCHEM (11 JAAR) UIT VELP

De jongens liepen (gesponsord door vrienden en familie) 
van Velp naar Zutphen (25 km).

€ 18.720 VAN LEASEPLAN

Via LeasePlan kwam ook in 2014 weer een mooi bedrag 
binnen!

DE HELPENDE HANDEN IN 2014

http://join-the-pipe.org/nl
http://www.waterforlife.nl/nl/nieuws/water-aan-boord?c=420
http://www.waterforlife.nl/nl/nieuws/zomerse-inzamelacties-voor-water-for-life?c=445
https://www.facebook.com/pages/Water-for-Life/154967177864318?ref=hl#!/permalink.php?story_fbid=975252185835809&id=154967177864318
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VOORUITBLIK

De projecten van Water for Life zijn direct gericht op de aanleg 
van infrastructuur die een directe bijdrage levert aan het  
verbeteren en uitbreiden van water en sanitaire voorzieningen 
voor de armste groepen in de steden waar VitensEvides 
International actief is. 

Voor 2015 zijn de volgende prioriteiten geformuleerd
- Consolidatie bestaande donateurs en ambitieuze groei van 

nieuwe vaste donateurs en donaties en incidentele giften.
- Water for Life projecten op tijd en met goede kwaliteit  

opleveren.
- Water for Life projecten realiseren die toegang geven tot 

water en sanitatie voor 45.000 arme stedelingen.
- Sturen op effectiviteit en efficiency van de projecten waaronder 

gemiddelde doorlooptijd per project.
 Verder betrekken en integreren van nieuwe partners in Water 

for Life.

Conform het beleidsplan en de begroting 2015 is naar verwach-
ting circa € 1,3 miljoen beschikbaar uit fondsenwerving voor 
nieuwe projectvoorstellen die voldoen aan de doelstelling en 
projectcriteria van Water for Life.

Water for Life wil ook in de toekomst samen met Vitens Evides International blijven bijdragen aan de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties door het versterken van de bedrijfsvoering van stedelijke waterbedrijven, 
zowel in ontwikkelingslanden als in andere steden waar sprake is van grootschalig gebrek aan toegang  tot betrouwbaar 
water en waardige sanitaire voorzieningen voor iedereen. 
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DE MENSEN ACHTER WATER FOR LIFE

Water for Life is statutair gevestigd in Utrecht en staat  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
08122687. Sinds 1 januari 2008 is de stichting Water for Life 
door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI; RSINnummer 816131041).  
De stichting Water for Life heeft geen eigen staf maar maakt 
gebruik van capaciteit en kennis van medewerkers van de  
drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterleiding 
Maatschappij Limburg (WML) en Waterbedrijf Groningen.  
De directeur van de stichting is dr. M.A.C. (Marco) Schouten 
(tevens directeur van Vitens Evides International B.V.). In 2014 is 
afscheid genomen van dr. ir. Gerhard van den Top als directeur, 
omdat hij een nieuwe betrekking heeft gekregen. Gerhard  
van den Top heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het succes van Water for Life. De stichting Water 
for Life hoeft voor deze inhuur van capaciteit en kennis van de 
drinkwater  bedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en 
Waterbedrijf Groningen op het gebied van directie, communica-
tie, fondsenwerving, projectmanagement en administratie geen 
vergoeding te betalen. Het bestuur van de stichting bestaat uit 
ten minste zes natuurlijke personen en wel uit twee bestuurs-
leden A en ten minste vier bestuursleden B. Eén bestuurslid A 
van de stichting wordt benoemd door Vitens en één bestuurslid A  
wordt benoemd door Evides Waterbedrijf. De bestuursleden B 
worden benoemd door het bestuur. Een bestuurslid B kan niet 
zijn een werknemer van Vitens of Evides Waterbedrijf of een 
werknemer van één van de dochtermaatschappijen van Vitens 
of Evides Waterbedrijf. Het zelfstandig bestuur van Water for 

Life beheert de donaties en giften en houdt toezicht op de 
juiste besteding daarvan. De directeur is verantwoordelijk  
voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de 
implementatie van bestuursbesluiten. De verdeling van verant-
woordelijkheden, bevoegdheden en taken is vastgelegd in het 
directiestatuut. In 2014 is het bestuur twee keer bijeengekomen 
en zijn er twee schriftelijke rondes geweest voor de goedkeuring 
van projecten. Onderwerpen die bij elke vergadering aan de orde 
zijn geweest zijn financiële verantwoording van de stichting, 
fondsenwervingsactiviteiten en -resultaten, beoordeling nieuwe 
projectaanvragen en de monitoring, voortgang en evaluatie van 
lopende projecten. Daarnaast zijn onderwerpen als goedkeuring 
jaarverslag 2013, beleidsplan en begroting 2015 en samen
werkingsverbanden behandeld. De bestuursleden ontvangen 
alleen een vacatiegeldvergoeding (voor onkosten) van € 250  
per vergadering. Bestuursleden benoemd door Vitens en Evides 
Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. 
Een lid van het bestuur kan niet meer dan tweemaal worden 
(her)benoemd. In 2014 is de nieuwe penningmeester de heer  
P. Tieleman benoemd evenals de nieuwe secretaris mevrouw 
A.M. Ottolini. 

Eind 2014 bestond het bestuur uit:

Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels - Voorzitter (Bestuurslid B)
 Benoemd: oktober 2008 
- Herbenoemd: april 2012 
 O.a. Voorzitter NLingenieurs 

Drs. M. (Milou) Halbesma (Bestuurslid B)
 Benoemd: juni 2010 
- Herbenoemd: november 2014
 Sectormanager Publiekszaken Van Gogh Museum

Ir. P. (Paul) van Koppen (Bestuurslid B)
 Benoemd: juni 2010 
- Herbenoemd: november 2014
- O.a. Manager WASH bij Netherlands Water Partnership

L.C.A. (Lieve) Declercq MSc (Bestuurslid A)
 Benoemd: oktober 2012 
 Voorzitter Directie Vitens

Ir. A.M. (Annette) Ottolini - Secretaris (Bestuurslid A)
 Benoemd: november 2014
- Algemeen directeur Evides Waterbedrijf

P. (Peter) Tieleman - Penningmeester (Bestuurslid B)
 Benoemd: mei 2014
 O.a. lid Dagelijks Bestuur Koninklijke Nederlandse 

Boekverkopersbond
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JAARREKENING
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Balans per 31 december 2014
Bedragen in € Referentie 31-12-2014 31122013

Activa   

Vorderingen 1 221.529 263.262

Liquide middelen 2 468.284 133.232

Totaal activa 689.813 396.494

Passiva   

Bestemmingsfonds 3 689.813 391.994

Kortlopende schulden 4 0 4.500

Totaal passiva 689.813 396.494

Staat van baten en lasten over 2014
Bedragen in € Referentie Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013

Fondsenwerving
Donaties, giften 792.007 780.000 741.071

Baten uit eigen fondsenwerving 792.007 780.000 741.071

Subsidies overheden en samenwerkende partners 538.417 490.000 847.456

Subtotaal beschikbaar uit fondsenwerving 5 1.330.424 1.270.000 1.588.527

Financiële baten en lasten 1.133 1.000 1.248

Overige baten en lasten 3.265 -8.500 7.930

Som der baten 1.334.822 1.262.500 1.581.845

Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten 6 1.037.003 1.262.500 1.319.696

Lasten 1.037.003 1.262.500 1.319.696

Saldo van baten en lasten 297.819 0 262.149

 

Algemene Toelichting 
De statutaire doelstelling van Water for Life 

Het doel van Water for Life is tweeledig. Water for Life wil: 
1 Gelden werven bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten 

op het gebied van watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden.
2 Ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden 

financieren, uitvoeren of doen uitvoeren.

Om deze doelen te bereiken, financiert Water for Life uitsluitend: 
1 Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid: Vitens Evides International B.V., ingeschreven in het handelsre-
gister onder nummer 08134161.

2 Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van Vitens 
Evides International B.V..

Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Presentatie in de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Richtlijn 
Fondsenwervende instellingen’.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta-
tie en na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Verstrekte 
subsidies aan projecten worden geheel ten laste gebracht van het verslagjaar waarin het besluit tot 
toekenning is meegedeeld, ongeacht in welk verslagjaar de subsidie wordt uitgekeerd.
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Toelichting op de balans 
1 Vorderingen

Bedragen in € 31-12-2014 31122013

Vorderingen op Aqua for All 44.131 74.689

Vordering inzake project KNVB  Football for Water 52.500 120.000

Overige vorderingen 124.898 68.573

Totaal 221.529 263.262

De vordering op Aqua for All betreft de door Aqua for All toegezegde projectbijdrage en afreke-
ningen inzake gerealiseerde projecten.
 
De vordering op de KNVB betreft de door de KNVB toegezegde bijdrage in projecten die worden 
uitgevoerd in het kader van Football for Water.

De overige vorderingen hebben betrekking op donaties van donateurs en worden geïnd door 
Vitens en Evides Waterbedrijf. De donaties van deze donateurs worden in de maand na facturatie 
afgedragen aan Water for Life. 

2 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deze zijn vrij opneembaar.

3 Verloopoverzicht Bestemmingsfonds

Bedragen in € 31-12-2014 31122013

Bestemmingsfonds per 0101 391.994 129.845

Saldo van baten en lasten 297.819 262.149

Bestemmingsfonds per 31-12 689.813 391.994

Het Bestemmingsfonds wordt in de komende jaren besteed aan nieuwe projecten.

4 Kortlopende schulden

Bedragen in € 31-12-2014 31122013

Accountantskosten en overige kosten 0 4.500

Totaal 0 4.500

Toelichting op de staat van baten en lasten 

5 Beschikbaar uit fondsenwerving

Bedragen in € Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013

Fondsenwerving
Donaties en giften van donateurs 715.369 715.000 702.145

Donaties op basis van acties 76.638 65.000 38.926

792.007 780.000 741.071

Bijdragen en giften samenwerking met partners
Subsidies overheden; Aqua for All & Football for Water 185.917 (1) 190.000 547.456

Bijdragen partners 352.500 (2) 300.000 300.000

Totaal 1.330.424 1.270.000 1.588.527

De eigen fondsenwerving is iets hoger dan de fondsenwerving in 2013. Het aantal vaste donateurs 
is in 2014 toegenomen met 1.870 ten opzichte van 2013 tot 26.037 (toename 7,7%).

De subsidies en bijdragen in het kader van samenwerking met partners hebben betrekking op:

- Cofinanciering van projecten door Aqua for All
 De subsidiebeschikking van Aqua for All liep af in 2013. Water for Life kon dan ook geen 

gebruik maken van de mogelijkheid van cofinanciering van nieuwe projecten door Aqua for All 
in 2014. Er is nog één project onder de oude regeling goedgekeurd voor cofinanciering. De 
totale bijdrage van Aqua for All in 2014 bedraagt € 37.279 (1). Aqua for All heeft eind 2014 een 
nieuw contract afgesloten met DGIS (Directoraat Generaal Internationale Samenwerking) voor 
een 4-jarig programma. Aqua for All en Water for Life hopen met het nieuwe programma de 
samenwerking voort te zetten.

- KNVB - Football for Water
 Het Football for Waterprogramma is eind 2012 gestart. Dit betreft een schoolsanitatieprogramma 

in Ghana, Kenia en Mozambique. De totale bijdrage van Water for Life in het programma voor een 
periode van 4 jaar is € 1,0 miljoen. Vanuit Football for Water (KNVB) wordt deze bijdrage verhoogd 
met € 0,6 miljoen. In 2014 zijn drie projectvoorstellen goedgekeurd met een totale projectomvang 
van € 411.000 en met een bijdrage van de KNVB (Football for WASH) van € 148.638 (1).  

- Samenwerking A.Hak
 Met A.Hak is een samenwerkingsovereenkomst getekend in april 2012, waarin naast een cash 

bijdrage van € 1,2 miljoen voor een periode van 4 jaar (€ 300.000 per jaar (2)) ook de inzet van 
mensen en middelen van het bedrijf zelf in de aanleg van Water for Life projecten is voorzien.  
In 2014 is verdere invulling gegeven aan de inhoud van deze samenwerking.

- Simavi
 Simavi draagt bij aan het project in Bangladesh. In 2014 ging het om een bijdrage van € 52.500 (2).
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Kosten eigen fondsenwerving
Water for Life maakt zelf geen kosten voor fondsenwerving. De kosten van fondsenwerving worden 
gedragen door de drinkwaterbedrijven die bij Water for Life zijn aangesloten. Er wordt maximaal 
gebruikgemaakt van de bestaande processen bij Vitens en Evides Waterbedrijf, met name ten  
aanzien van facturatie, communicatie, inning en afdracht van vaste donaties via de waternota of 
automatische incasso. 

6 Besteed aan doelstelling

Verstrekte subsidies aan projecten 
In het financiële jaar 2014 zijn elf projectvoorstellen goedgekeurd door het bestuur van de stichting 
Water for Life. Totale omvang van de goedgekeurde projecten bedraagt € 1,4 miljoen. Hiermee 
krijgen circa 81.905 mensen (verbeterde) toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. De 
gemiddelde kosten per begunstigde van deze projecten bedragen € 17,66.  

Project Bedrag in €
Aantal 

begunstigden
Datum 

goedkeuring

Football for Water - Mozambique: Chimoio & Manica 105.000 7.101 april 2014

Kenia  Mombasa  LIA Vikobani 160.000 4.923 april 2014

265.000 12.024

Football for Water: Ghana Accra III 160.000 5.398 mei 2014

Mozambique AIAS - Moamba 125.000 8.900 mei 2014

Mozambique AIAS - Manhica 35.000 2.000 mei 2014

Rwanda - Muyumba 155.000 5.490 mei 2014

475.000 21.788

Ethiopië - Harar 91.000 14.992 oktober 2014

Bangladesh  Dhalmakot & Hazi 210.000 10.345 oktober 2014

301.000 25.337

Football for Water: Mozambique Beira 131.000 10.856 november 2014

Football for Water: WASH window - Ghana Accra 115.350 4.373 november 2014

Mozambique: Chimoio Piloto North & Augustino Neto 159.000 7.527 november 2014

405.350 22.756

Totaal goedgekeurde projectvoorstellen in 2014 1.446.350 81.905

Ingetrokken voorstellen in 2014 318.000

Minderwerk afgeronde projecten in 2014 91.347

Totaal besteed aan doelstelling 1.037.003

Ingetrokken projectvoorstellen
Malawi  BlantyreLunzu: Het projectvoorstel Malawi, BlantyreLunzu, goedgekeurd door het 
bestuur in juni 2013, is ingetrokken. Door overdimensionering van de put en pomp en door extra 
kosten voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, zijn de kosten van het project enorm toegeno-
men. Het aantal begunstigden is echter gelijk gebleven. De extra kosten zijn gefinancierd door de 
lokale partners. Door de hoge extra investeringskosten en het gelijk blijvende aantal begunstigden, 
voldeed dit project niet meer aan de Water for Life-criteria. In overleg met de partners heeft Water 
for Life besloten het aandeel van Water for Life in te trekken en is het toegekende projectbudget 
terug ontvangen. 

Bangladesh – Jheelpar: Het project dat in 2012 van start ging in Jheelpar  een sloppenwijk in de 
stad Dhaka (Bangladesh)  is noodgedwongen stopgezet. De vergunningen die nodig waren om de 
werkzaamheden uit te voeren, werden niet afgegeven. Er is een nieuw project in de wijken 
Dhalmakot & Hazi in Dhaka ontwikkeld en goedgekeurd.

Uitvoeringskosten projecten
Water for Life maakt zelf geen uitvoeringskosten voor de gerealiseerde projecten. De uitvoerings-
kosten voor begeleiding en toezicht worden gedragen door Vitens Evides International. De activi-
teiten vinden plaats in landen waar Vitens Evides International al actief is in het kader van Water 
Operator Partnerships. Hierdoor liften de Water for Life-projecten maximaal mee op reeds lopende 
projecten voor managementondersteuning van lokale waterbedrijven. Door de hulp vanuit Water 
for Life te koppelen aan de ondersteuning van lokale waterbedrijven door Vitens Evides 
International, kan de continuïteit en duurzaamheid van de met Water for Life gefinancierde projec-
ten beter worden gewaarborgd. 

Bestedingsratio
Van de baten uit fondsenwerving over 2014 en het Bestemmingsfonds van begin 2014 is 84% 
besteed aan de doelstelling in 2014 (toegekend aan nieuwe projecten). Vanaf oprichting van de 
stichting is er € 11 miljoen besteed aan de doelstelling. Hiermee krijgen circa 1.029.000 mensen 
toegang of verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie-voorzieningen. Gemiddelde kosten per 
begunstigde is € 10,61.

Gemiddeld aantal werknemers
De stichting Water for Life heeft geen personeel in dienst.

Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2014 is € 750 betaald aan vacatiegelden aan de gezamenlijke bestuurders (2013 
€ 2.750). Alleen bestuursleden B kunnen een onkostenvergoeding ontvangen of zien daar vanaf. 
Bestuursleden A benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.



20Jaarverslag 2014

Bedragen in € Werkelijk 2014 Werkelijk 2013

E.H.T.M. Nijpels bestuurslid B - 750

M. Halbesma bestuurslid B 500 500

P. van Koppen bestuurslid B 250 500

P. Tieleman bestuurslid B - -

H.H. Vos bestuurslid B - 500

C. van Riel bestuurslid B - 250

J.C.M. van Rooijen bestuurslid B - 250

L.C.A. Declercq bestuurslid A onbezoldigd onbezoldigd

A.M. Ottolini bestuurslid A onbezoldigd

P. Vermaat bestuurslid A onbezoldigd

Totaal 750 2750

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2014
Hiermee verklaart het bestuur van de stichting Water for Life dat de jaarrekening 2014 van de 
genoemde stichting is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen. 

Deze jaarrekening is definitief vastgesteld op 13 mei 2015

Utrecht, 13 mei 2015
Stichting Water for Life

Het bestuur en de directie:

E.H.T.M. Nijpels P. Tieleman A.M. Ottolini M. Halbesma
Voorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid

P. van Koppen L.C.A. Declercq M.A.C. Schouten
Bestuurslid Bestuurslid Directeur

OVERIGE GEGEVENS 

Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming
Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming
Het overschot van 2014, zijnde € 297.819 wordt toegevoegd aan het Bestemmingsfonds.  
Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2014 van de stichting Water for Life.  
Het Bestemmingsfonds eind 2014 van € 689.813 wordt in de komende jaren besteed aan  
nieuwe projecten.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
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Aan: het bestuur van Water for Life

Wij hebben de in dit Jaarverslag op pagina 16 tot en met 20 opgenomen jaarrekening 2014 van 
Water for Life te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het  
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor 
fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de  
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan
merking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-
heid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van 
het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Water for Life per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeen-
stemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

Mededeling betreffende het bestuursverslag
Wij hebben het bestuursverslag  gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien 
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het 
bestuursverslag  vermelden wij dat het bestuursverslag , voor zover wij dat kunnen beoordelen, ver-
enigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het bestuursverslag  alle informatie bevat die 
vereist is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Wij hebben 
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het bestuursverslag. 

Groningen, 13 mei 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door
drs. H.J. Kruisman RA

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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