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“Water for Life is in 2018 opnieuw  

gegroeid. Er zijn per saldo 1694 vaste 

donateurs bijgekomen en steeds meer 

organisaties zetten zich in en dragen bij. 

Medewerkers van de aangesloten 

waterbedrijven hebben bijvoorbeeld 

eigen acties opgezet en belangeloos 

bijgedragen aan evenementen. Zo was 

WML ook dit jaar weer zichtbaar op  

Pinkpop met het promoten van 

kraanwater voor Water for Life. Diverse 

scholen hebben acties opgezet en in 

meerdere steden zijn tappunten 

gerealiseerd in samenwerking met Join 

the Pipe, waarvan een bijdrage naar 

Water for Life is gegaan. 

Ook mochten we afgelopen jaar de Cees 

Kant Stichting verwelkomen als eerste 

‘Vriend van Water for Life’. Mogen er nog 

vele volgen! Dankzij de opgehaalde 

fondsen hebben we veel mooie 

projecten goed kunnen keuren. 

Duurzaamheid is de rode draad door alle 

Water for Life projecten. De investerin-

gen die met Water for Life worden 

gedaan in ontwikkelingslanden, moeten 

een structurele verbetering zijn. Daarom 

werken wij in het buitenland met lokale 

waterbedrijven en de steun van 

Nederlandse drinkwater experts om de 

kwaliteit, maar ook het onderhoud en 

beheer te kunnen borgen. En dit werkt.  Ik 

zie dat de lokale partners gemotiveerd 

zijn om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld 

gebouwde waterkiosken en waterleidin-

gen in goede staat blijven en er water kan 

worden geleverd aan steeds meer arme 

mensen in Afrika en Azië. De gerealiseer-

de voorzieningen zijn daarmee een lang 

leven beschoren en dat maakt de 

projecten van Water for Life uniek! 

Afgelopen jaar liep de bestuurstermijn af 

van drie van onze bestuursleden. Ik dank 

Paul, Peter en Milou voor hun jarenlange 

inzet. Die is voor de stichting van groot 

belang geweest. Het was wel bijzonder 

om in de zoektocht naar nieuwe 

bestuursleden te ervaren hoeveel 

enthousiasme er is, bij de experts binnen 

de sector, maar ook erbuiten, om 

betrokken te worden bij ons fonds. Ik 

heet Rolien, Allard en Wim van harte 

welkom in het bestuur en verheug me op 

de samenwerking met hen. 

Met ondersteuning van de medewerkers 

van de Nederlandse waterbedrijven, 

‘vrienden’ van Water for Life, en onze 

donateurs, ligt de focus van het bestuur 

in 2019 op het vergroten van de 

naamsbekendheid. Ik streef ernaar om deze stijging 

in 2019 voort te zetten en te zorgen dat nog meer 

Nederlanders ons kennen en meedoen om water- en 

sanitaire voorzieningen te realiseren in landen waar 

dit nog niet vanzelfsprekend is. Voor ons in Nederland 

is het vanzelfsprekend dat er 24 uur per dag water 

van voortreffelijke kwaliteit uit de kraan stroomt. 

Wereldwijd hebben nog meer dan 884 miljoen 

mensen geen toegang tot water, dat vraagt om nog 

meer actie. 

Martien den Blanken,  

voorzitter Stichting Water for Life



14 jaar Kraanwaterfonds Water for Life, dat zijn:

projecten (103 volledig afgerond, 
23 lopend en 1 algemeen onder
houdsproject)

1.291.000
mensen met verbeterde toegang tot water en/of sanitatie

Nederlandse  
partners die  
verbonden zijn  
aan Kraanwater
fonds Water for Life5

127
14,8

miljoen uitgegeven euro’s
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884 miljoen mensen hebben geen kraan

water

Stel je eens voor dat je niet altijd en overal 

toegang hebt tot betrouwbaar kraanwater. 

Dat je niet gewoon de kraan open kunt draai-

en om een glas water te drinken, geen toe-

gang hebt tot een toilet of dat je op school of 

je werk geen water hebt. In Nederland is dat 

onvoorstelbaar, maar ruim 884 miljoen men-

sen ter wereld hebben geen toegang tot 

schoon en veilig drinkwater. En zelfs 2,4 

miljard mensen hebben geen toegang tot 

goede sanitaire voorzieningen. 

Dit doet Kraanwaterfonds Water for Life 

Wij vinden dat iedereen in de wereld betrouw-

baar, schoon kraanwater verdient. Inmiddels 

doneren al 33.128 mensen uit heel Nederland 

een vaste bijdrage per jaar. Ook ontvangen wij 

ieder jaar eenmalige donaties van bedrijven 

en particulieren. En iedereen kan meedoen!  

Met die donaties financiert Kraanwaterfonds 

Water for Life leidingnetwerken, tappunten, 

huisaansluitingen en de bouw van toiletten in 

arme wijken en op scholen in landen in Afrika 

en Azië. 

Samen met de Nederlandse drinkwater

bedrijven

We doen het niet alleen. Onze partners Vitens, 

Evides Waterbedrijf, Waterleidingmaatschappij 

Limburg (WML), Waterbedrijf Groningen en 

VEI doen dit ook! Zij zijn met hun kennis en 

kunde van zuiveringstechnieken en distribu-

tie de beste van de wereld als het gaat om 

betrouwbaar kraanwater. Vanuit hun maat-

schappelijke verantwoordelijkheid delen zij 

hun ervaring met collega waterbedrijven in 

ontwikkelingslanden. En deze steun maakt 

ons Kraanwaterfonds uniek! 

Dankzij de actieve betrokkenheid van de 

experts van de Nederlandse waterbedrijven 

weten we zeker dat de fondsen optimaal 

worden besteed. Omdat de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven al onze indirecte kosten 

voor hun rekening nemen wordt 100% van 

alle donaties besteed aan het behalen van 

onze doelstelling: kraanwater vanzelfspre-

kend maken voor iedereen. Ook kan worden 

gegarandeerd dat de nieuw aangelegde 

leidingnetwerken gebruikt en goed onderhou-

den worden, omdat deze onderdeel worden 

van de bedrijfsvoering. 

De doelstelling van de stichting 

Water for Life is:

1  Gelden werven bij particulieren, 

bedrijven en instellingen ter aan-

wending 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.

De stichting Water for Life  

financiert: 

1  Projecten die worden uitgevoerd 

onder toezicht en/of begeleiding 

van de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid: VEI, 

ingeschreven in het handelsregis-

ter onder nummer 08134161.

2  Projecten die worden uitgevoerd 

onder toezicht en/of begeleiding 

van medewerkers van VEI.
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Na afloop van het project wordt het lokale waterbe-

drijf eigenaar van de nieuwe infrastructuur en bezit 

het de kennis en kunde om het onderhoud in eigen 

beheer uit te voeren.

Selectie van projecten en programma’s

Het bestuur van de stichting Water for Life beoor-

deelt twee keer per jaar de ingediende projectvoor-

stellen tijdens de bestuursvergadering. De beoor-

deling gebeurt aan de hand van criteria die gericht 

zijn op de duurzaamheid van het project: sluit het 

project aan bij het lokale drinkwaterbedrijf? Leidt 

het project tot lange termijn verbeteringen? Zijn er 

bij de uitvoering van het project lokale organisaties 

betrokken die na afronding van het project zelf 

eigenaar worden van de nieuwe infrastructuur? Is 

er sprake van kennisoverdracht om de hoogst 

mogelijke kwaliteit te kunnen waarborgen? Voldoet 

het water aan de kwaliteitseisen? En leidt het 

project tot opbrengsten voor het lokale drinkwater-

bedrijf om onderhoud uit te voeren? De ingediende 

projectvoorstellen worden verder getoetst aan het 

beschikbare budget voor de doelstelling. Door hier 

aandacht aan te besteden loopt de stichting Water 

for Life geen financiële risico’s ten aanzien van 

beschikbaarheid van fondsen om projecten te 

financieren.

Duurzaamheid borgen

Om te beoordelen of projecten ook na oplevering 

nog functioneren en goed onderhouden worden, 

bezoeken de Nederlandse waterexperts regelmatig 

de projecten die gefinancierd zijn door Kraanwater-

fonds Water for Life. De evaluaties bieden aankno-

pingspunten voor concrete verbeteringen van een 

project en leerpunten voor nieuwe projecten. Op 

basis van het evaluatierapport wordt een plan van 

aanpak gemaakt voor het repareren of vernieuwen 

van faciliteiten samen met het lokale waterbedrijf. 

Waar nodig worden de lokale verantwoordelijken 

bijgestuurd of worden extra onderhoudstrainingen 

gegeven. 

Over VEI:

De drinkwaterbedrijven Vitens, Evides 

Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen 

en Brabant Water, hebben zich met elkaar 

verbonden in VEI. Door middel van samen-

werking met lokale waterbedrijven via 

Water Operator Partnerships (WOPs) delen 

zij hun kennis en kunde met collega drink-

waterbedrijven in ontwikkelingslanden. 

www.vei.nl

In een buitenwijk in Chimoio, Mozambique, waar 

we in 2018 een project hebben afgerond, hebben 

we 19 km leiding aangelegd en 10 tappunten 

gebouwd (zie foto hiernaast). De 10.251 mensen 

die hier wonen hebben nu toegang tot kraanwater!
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9Onder ‘afgeronde projecten’ wordt verstaan projecten die technisch en financieel zijn afgerond.

Ghana   
2 afgeronde projecten € 215.929 7.425
2 lopende projecten € 223.750 14.671

Tanzania   
1 lopend project € 95.000 5.258

Malawi   
1 lopend project € 60.000 2.368

Zimbabwe   
1 lopend project € 105.000 5.148 Mozambique 

2 afgeronde projecten € 213.976 29.329
4 lopende projecten € 632.109 43.420

Kenia   
1 afgerond project € 147.461 14.823
5 lopende projecten € 626.250 34.634

Filipijnen   
3 lopende projecten € 287.000 17.810

Ethiopië   
5 lopende projecten € 426.468 50.906

Bangladesh  
1 lopend project € 124.000 6.714



mensen bereikt met verbeterde 
toegang tot water en/of sanitatie

publieke toiletten en  
toiletten voor huishoudens

scholen met toegang 
tot water en toiletten

65 1.737
24 259

56.003

30

waterpunten

projecten 
technisch gereed en 
financieel afgerond

huisaansluitingen

km nieuw  
leidingwerk

5
nieuwe 
projecten 
in

13 

7 
verschil
lende 
landen
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33.129
vaste donateurs 

eind 2018

nieuwe vaste  
donateurs in 2018:

1.694
 De vaste donateurs  
doneerden in 2018: 

€ 819.539

€ 996.056
Het totaal aan fondsenwerving komt daarmee op

werd ingezameld met eenma
lige donaties, giften en acties

€ 176.517 
1 Behoud donateurs

Water for Life communiceert rechtstreeks met 

met haar donateurs via de website en via de 

social media kanalen Facebook en Twitter. 

Daarnaast wordt jaarlijks een jaarverslag 

gepubliceerd.

2 Vergroten aantal vaste donateurs

De waterbedrijven roepen hun klanten op via de 

nieuwsbrief, social media en de waterrekening 

om vaste donateur te worden. Twee 

waterbedrijven (Vitens en Evides Waterbedrijf) 

geven hun klanten ook de mogelijkheid om 

rechtstreeks hun donaties via de waterrekening 

te verrekenen. 

3 Vergroten donaties bedrijven

De waterbedrijven promoten Water for Life 

tijdens evenementen met als doel om zakelijke 

relaties te interesseren en hen op te roepen om 

te doneren. Zo riep Waterbedrijf Groningen 

zakelijke relaties op te doneren aan Water for 

Life tijdens de opening van hun nieuwe magazijn. 

Bedrijven die Water for Life steunen vermelden 

Water for Life op hun eigen communicatiekanalen 

wat bijdraagt aan hun MVO-profielen en aan 

naamsbekendheid van Water for Life. 

Hoe bereiken we donateurs?
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4 Vergroten eenmalige donaties

Water for Life wordt onder meer gepromoot door de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven op evenementen, gekoppeld aan fondsenwerving. 

Ook dit jaar werd Water for Life gepromoot op bijvoorbeeld Pinkpop in 

Landgraaf en tijdens het Nazomerfestival in Middelburg.

5 Cofinanciering fondsen en partners

Water for life is constant op zoek naar fondsen en partner-financie-

ring. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld een aanvraag ingediend bij de 

Nationale Postcode Loterij en jaarlijks wordt gekeken bij fondsen als 

bijvoorbeeld Aqua for All.

Kosten van beheer, uitvoering en toezicht 

De stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor uitvoering 

van de projecten. De uitvoeringskosten voor begeleiding en toezicht 

worden gedragen door VEI en de lokale waterbedrijven. De activiteiten 

vinden plaats in landen waar VEI al actief is in het kader van Water 

Operator Partnerships. Hierdoor liften de projecten van Kraanwater-

fonds Water for Life maximaal mee op reeds lopende projecten van 

lokale waterbedrijven. Door de ondersteuning van lokale waterbedrij-

ven door VEI, kan de continuïteit en duurzaamheid van de met stichting 

Water for Life gefinancierde projecten beter worden gewaarborgd.

Wervingskosten

De Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor fondsen-

werving. De kosten van fondsenwerving worden gedragen door de 

drinkwaterbedrijven die bij Kraanwaterfonds  Water for Life zijn 

aangesloten. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande 

processen bij Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf 

Groningen en VEI, met name ten aanzien van facturatie, inning en 

afdracht van vaste donaties en van communicatie. De wervingskos-

ten zijn derhalve 0%. In 2018 verwelkomden wij ook onze eerste 

vriend van Water for Life, namelijk de Cees Kant Stichting. Deze 

stichting draagt bij aan de bouw van tappunten voor het project in 

Modjo, Ethiopië. 

 

Wat maakt Kraanwaterfonds Water for Life uniek?

De steun van Nederlandse en lokale drinkwaterbedrijven maakt ons 

3 keer uniek:

1  Het eerste unieke punt is dat 100% van de giften wordt besteed 

aan het behalen van onze doelstelling: kraanwater vanzelfspre-

kend maken voor iedereen! Dat kan omdat de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven al onze indirecte kosten voor hun rekening 

nemen.

2  Ons tweede unieke punt is dat wij borgen dat iedere gift een 

duurzame lange-termijn impact heeft. Dit kan omdat we 

samenwerken met de lokale drinkwaterbedrijven die de 

geïnstalleerde leidingen, tappunten en waterkiosken onderdeel 

maken van hun normale bedrijfsvoering. Wij bezoeken zelf 

regelmatig afgeronde projecten om er op toe te zien dat het 

onderhoud volgens afspraak wordt uitgevoerd. Zo zorgen wij 

ervoor dat arme mensen ook in de toekomst gebruik kunnen 

maken van de faciliteiten.

3  Het derde unieke punt is de kwaliteit van de besteding van giften. 

Nederlandse drinkwaterexperts ter plaatse zijn nauw betrokken 

bij de projecten. Hier lopen we voorop als het gaat om het 

zuiveren en leveren van betrouwbaar kraanwater. De Nederlandse 

drinkwaterexperts delen hun kennis en kunde met de lokale 

drinkwaterbedrijven, en zien erop toe dat het geld op de juiste 

manier wordt besteed.
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Drinkwater en sanitatie in 2030 voor iedereen!

Steeds meer Nederlandse betrokken kraanwater-

klanten willen hun steentje bijdragen om goed en 

betrouwbaar kraanwater voor iedereen in de wereld 

een realiteit te maken; ook voor de bijna miljard 

arme mensen die dat nu niet hebben. 

Meer dan ooit zijn wij ons in Nederland bewust van 

hoe trots wij mogen zijn dat kraanwater voor ons 

eigenlijk vanzelfsprekend is. Steeds meer bedrijven 

zijn zich ervan bewust dat water niet vanzelfspre-

kend is en zetten actief in op het reduceren van het 

waterverbruik in productieprocessen. Ook kiezen 

steeds meer horecaondernemers en particulieren 

voor het gebruik van kraanwater, omdat dit water 

betrouwbaar is en minder vervuiling met zich 

meebrengt. Dat dit in Nederland kan, komt dankzij  

de Nederlandse waterbedrijven.

Daarom zal het Kraanwaterfonds Water for Life zich 

in 2019, middels de samenwerking met de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven, inzetten om 

samen met de klanten van Nederlandse waterbe-

drijven, particulier en zakelijk, fondsen te werven. 

Voor 2019 ligt er de ambitie om de fondsenwer-

ving boven de grens te krijgen van 1 miljoen euro. 

Dit zullen wij onder meer doen door nog intensievere 

samenwerking met de Nederlandse waterbedrijven 

en onze naamsbekendheid te verhogen. Dit zullen 

wij versterken door samen te werken met 

‘vrienden’, maar ook om het voor donateurs nog 

gemakkelijker te maken om zich in te zetten voor 

Kraanwaterfonds Water for Life. 

De geworven fondsen worden direct besteed aan 

de projecten om infrastructuur aan te kunnen 

leggen, waarmee de mensen in Afrika en Azië voor 

wie dit nu nog geen vanzelfsprekendheid is, ook 

toegang krijgen tot drinkwater- en sanitaire 

voorzieningen. In 2019 is het doel om 80.000 

mensen structurele toegang te bieden door samen 

te werken met lokale waterbedrijven en de inzet 

van de Nederlandse drinkwaterexperts van de 

waterbedrijven.

14



15

Betrokken en ambitieus

Juridische structuur

De Stichting Kraanwaterfonds Water for Life is statutair gevestigd in 

Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 08122687. Correspondentieadres is: Stichting Water for Life, 

Postbus 1205, 8001 BE Zwolle. Sinds 1 januari 2008 is Stichting 

Water for Life door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI; RSIN nummer 816131041).

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zes natuurlijke 

personen en wel uit twee bestuursleden 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 een werknemer van Vitens of Evides 

Waterbedrijf of een werknemer van één van de dochtermaatschappijen 

van Vitens of Evides Waterbedrijf zijn.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een 

bestuurslid A kan twee maal worden herbenoemd en een bestuurslid B 

kan eenmaal worden herbenoemd. 

Het bestuur

Eind 2018 bestond het bestuur en de directie uit:

-    M.G M. (Martien) den Blanken, voorzitter (bestuurslid B),  

benoemd: mei 2016, oud directeur PWN Waterleidingmaatschappij 

Noord-Holland.  Nevenfuncties: voorzitter Bestuur Stichting

 Waternet, Lid Raad van Toezicht Aqua for All, Lid RvC NV STUCO  

 ( Statia Utility Company),  

  Lid RvC NV HVC, voorzitter RvC Blooming Bedrijvengroep,  voorzitter 

Kerkbestuur ‘Bron van Levend water’ en H.Corneliusparochie, lid 

Adviescollege NV KIWA.

- W.J. (Wim) den Hertog, penningmeester (Bestuurslid B)

 benoemd: juni 2018, adjunct directeur Waterbedrijf Groningen

- C.S. (Rolien) Sasse (bestuurslid B), benoemd: november 2018

 Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht Stichting WASTE.

-  A.W.P. (Allard) Stapel (bestuurslid B), benoemd: november 2018

  Nevenfuncties:  jurylid Jan Wolkers Prijs, bestuurslid van de stichting 

Prins Bernhard Natuurfonds.

- J.J. (Jelle) Hannema (bestuurslid A), benoemd: september 2017

 voorzitter Directie Vitens. 

  Nevenfuncties: lid Auditcommissie en Raad van Toezicht Wetsus, 

bestuurslid VEWIN.

-  A.M. (Annette) Ottolini, secretaris (bestuurslid A),  

benoemd: november 2014, algemeen directeur Evides Waterbedrijf.

  Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Delfluent B.V., lid Raad 

van Commissarissen Spaarnelanden, lid Raad van Commissarissen 

woningcorporatie Ons Doel, bestuurslid Deltalinqs.

 

In 2018 is het bestuur gewijzigd. Drie bestuursleden zijn afgetreden 

aan het einde van hun termijn, te weten: M. (Milou) Halbesma,  

P. (Paul) van Koppen en P. (Peter) Tieleman.

 

Directeur

Eind 2018 is er een één-hoofdige directie die vervuld wordt door:

-  M.A.C. (Marco) Schouten, directeur

  Benoemd: november 2014, tevens directeur van VEI B.V.  

Nevenfunctie: lid bestuur Wetskills.



Wijze van toezicht

Het zelfstandig bestuur van Stichting 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 implemen-

tatie van bestuursbesluiten.

De verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegd-

heden en taken is vastgelegd in het directiestatuut.

In 2018 is het bestuur twee keer bijeengekomen. 

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 2017, beleidsplan en 

begroting 2019 en samenwerkingsverbanden 

behandeld.

Bezoldigingsbeleid

Bestuursleden B kunnen een vacatiegeldvergoe-

ding (voor onkosten) van € 250 per bijgewoonde 

vergadering ontvangen. Bestuursleden A 

ontvangen geen vergoeding. De directeursfunctie 

is onbezoldigd.

Communicatie belanghebbenden

De communicatie met de belanghebbenden vindt 

plaats via diverse communicatiekanalen zoals de 

website van Kraanwaterfonds Water for Life, 

Facebook, Twitter en de ANBI-site.

Governance - Risico’s en onzekerheden

Strategie 

Drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden 

ontbreekt het vaak aan voldoende mogelijkheden, 

zowel in geld als in capaciteit, om de klanten in hun 

voorzieningsgebied van duurzaam drinkwater te 

voorzien. Deze waterbedrijven kunnen in samen-

werking met VEI een projectplan indienen bij het 

bestuur voor cofinanciering van Stichting Water for 

Life. Het bestuur neemt vervolgens een beslissing 

over mogelijke financiering. 

VEI als uitvoeringsorganisatie

Indien de stichting het projectvoorstel goedkeurt 

wordt deze onder verantwoordelijkheid van VEI 

uitgevoerd. VEI neemt tevens de risico’s voor de 

projectuitvoering, kosten voor supervisie, valuta-

risico’s en eventuele budgetoverschrijdingen voor 

hun rekening. Na goedkeuring start VEI  met de 

aanbesteding, waarna de beste aanbieder wordt 

gecontracteerd. Uitbetaling van de aannemer wordt 

gedaan op basis van verantwoording van de kosten, 

conform budget en onderworpen aan supervisie door 

de vertegenwoordigers van VEI en het lokale 

waterbedrijf. VEI rapporteert op bestuursvergaderin-

gen over de voortgang van de implementatie per 

project.
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Financiële risico’s

Per bestuursvergadering worden de ingediende 

aanvragen voor co-financiering getoetst aan de 

beschikbare fondsen voor doelstelling; zijn de 

direct beschikbare middelen (fondsen) voldoende 

om een projectvoorstel goed te keuren. De 

voorstellen vallen onder toezicht van VEI en 

worden iedere bestuursvergadering besproken. 

Indien nodig kan er tijdig worden bijgestuurd en 

dienen aangepaste voorstellen te worden 

voorgelegd ter goedkeuring aan het bestuur. 

Financiële verslaggeving en wet- en regelgeving

De jaarrekening van de stichting Water for Life 

wordt opgesteld in overeenstemming met de 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving ‘Richtlijn 650 

Fondsenwervende organisaties’. De jaarrekening 

wordt door een onafhankelijke accountant 

gecontroleerd. De controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant is onderdeel van het 

jaarverslag.

Governance - Financiële beleid en financiële 

resultaten

Het saldo van baten en lasten over 2018 bedraagt 

euro 59.669. Dit bedrag is nog niet besteed aan de 

doelstelling en is toegevoegd aan het bestem-

mingsfonds. Het bestemmingsfonds wordt in de 

komende jaren besteed aan nieuwe projecten 

overeenkomstig de statuten en projectcriteria van 

de stichting Water for Life. 

Er waren geen bijzondere baten en lasten in 2018.

Beleid ten aanzien van de functie en omvang van 

reserves en fondsen

De stichting Water for Life loopt geen financiële 

risico’s en heeft derhalve geen continuïteitsreser-

ve. Projecten worden gefinancierd vanuit direct 

beschikbare fondsen.

Beleggingsbeleid

De stichting Water for Life heeft geen beleggingen. 

Beschikbare middelen worden ieder half jaar 

toegekend aan nieuwe projecten.

Baten

In de jaarrekening 2018 wordt ingegaan op een 

kwalitatieve analyse van de baten, de gehanteerde 

fondsenwervingsmethode(n) en de verhouding 

tussen wervingskosten en geworven baten.

Lasten

In de jaarrekening 2018 wordt ingegaan op 

besteed aan doelstelling, lasten besteed aan 

doelstelling en kosten van beheer en administratie.
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Water for Life heeft de afgelopen 4 jaar 

bijgedragen aan een wateraansluiting en de 

bouw van toiletten op 100 publieke basis-

scholen in Cape Coast en Elmina Ghana.

39.642 kinderen en leraren kunnen nu 

gewoon op school naar het toilet, altijd 

water drinken en hun handen wassen.



Algemene Toelichting

De statutaire doelstelling van Stichting Water for Life

Het doel van Stichting Water for Life is tweeledig. Stichting Water for 

Life wil:

1.  Gelden werven bij particulieren, bedrijven en instellingen ter 

aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorzie-

ning 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 Stichting Water for Life 

uitsluitend:

1.  Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 

VEI., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161

2.   Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding 

van medewerkers van VEI.

 

bedragen in €  referentie 31 december 2018 31-12-2017   

Activa   

Vorderingen en overlopende activa 1 148.040 154.939

Liquide middelen 2 177.673 115.938

Totaal activa  325.713 270.877

   

Passiva   

Reserves en fondsen   

Bestemmingsfonds 3 324.794 265.125

  324.794 265.125

   

Kortlopende schulden 4 919 5.752

Totaal passiva  325.713 270.877

Balans per 31 december 2018

19



bedragen in € Referentie werkelijk begroting werkelijk

  2018 2018 2017

Baten:    

Baten van particulieren  844.313 816.500 809.878

Baten van bedrijven  93.246 20.000 26.310

Baten van andere organisaties zonder winststreven  12.500 0 0 

Som van de geworven baten  950.059 836.500 836.188

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten  1.325 0 979

Overige baten  44.672 13.500 49.923

Som van de baten 5 996.056 850.000 887.090

    

Lasten:    

Besteed aan doelstellingen    

Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten  937.856 842.500 689.524

  937.856 842.500 689.524

Wervingskosten  0 0 0

Kosten beheer en administratie  -4.175 6.000 6.035

Som van de lasten 6 933.681 848.500 695.559

    

Saldo voor financiële baten en lasten  62.375 1.500 191.531

Saldo financiële baten en lasten 7 -2.706 -1.500 -2.157

Saldo van baten en lasten  59.669 0 189.374

    

Bestemming saldo van baten en lasten:    

Toevoeging     

- Bestemmingsfonds  59.669 0 189.374

  59.669 0 189.374

Staat van baten en lasten over 2018
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Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Presentatie in de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving “Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties”.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 

waarde van de tegenprestatie en na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale 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 financiering aan projecten worden 

geheel ten laste gebracht van het verslagjaar waarin het besluit tot 

toekenning is meegedeeld, ongeacht in welk verslagjaar de 

financiering wordt uitgekeerd.

Toelichting op de balans  
1 Vorderingen en overlopende activa

bedragen in €  31-12-2018 31-12-2017

Vordering op Aqua for All  0 15.340

Vordering op VEI i 41.296 28.278

Overige vorderingen ii 106.744 111.321

Totaal  148.040 154.939

(i) De vordering op Vitens Evides International BV betreft afrekening 

van minderwerk op gerealiseerde projecten.

(ii) De overige vorderingen hebben onder meer betrekking op donaties 

en giften die worden geïnd door de partners Vitens, Evides Waterbe-

drijf en Waterleidingmaatschappij  Limburg (€ 96.048). Daarnaast 

betreft dit nog te ontvangen toegezegde bijdragen van bedrijven en

organisaties in 2018 (€ 10.696).

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

opneembaar.

3 Verloopoverzicht Bestemmingsfonds

bedragen in €  ref. 31-12-2018 31-12-2017

Bestemmingsfonds per 01-01  265.125 75.751

Saldo van baten en lasten  59.669 189.374

Bestemmingsfonds per 31-12  324.794 265.125
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Het Bestemmingsfonds wordt in de komende jaren besteed aan 

nieuwe projecten overeenkomstig de statuten van Stichting Water  

for Life.

4 Kortlopende schulden
   

bedragen in €  ref.  31-12-2018 31-12-2017

Overige kortlopende schulden i 919 5.752

Totaal  919 5.752

(i) De overige kortlopende schulden betreft rente op banktegoeden en 

kosten betalingsverkeer over 4e kwartaal 2018.

Toelichting op de staat van baten en lasten
5 Baten

bedragen in € Referentie werkelijk begroting werkelijk

  2018 2018 2017

Baten:    

Baten van particulieren I 844.313 816.500 809.878

Baten van bedrijven II 93.246 20.000 26.310

Baten van andere organisaties zonder winststreven III 12.500 0 0

Som van de geworven baten  950.059 836.500 836.188

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten IV 1.325 0 979

Overige baten V 44.672 13.500 49.923

Som van de baten  996.056 850.000 887.090
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(I) Baten van particulieren

De baten van particulieren bestaan volledig uit donaties en giften. De 

donaties van vaste donateurs bedragen € 806.844 en incidentele 

donaties en giften bedragen € 37.469. De baten van particulieren zijn 

met € 27.813 iets hoger dan begroot. Het aantal vaste donateurs 

stijgt geleidelijk en is in 2018 toegenomen met 1.694 ten opzichte 

van 2017 tot 33.129 (toename van 5,4%). De toename van het aantal

vaste donateurs blijft achter bij de begroting en er is een verschuiving 

te zien naar meer incidentele donaties en giften.

(II) Baten van bedrijven

De baten van bedrijven betreffen donaties van vaste donateurs € 

12.695 en incidentele donaties en giften van bedrijven ten bedrage 

van € 80.551.

(III) Baten van andere organisaties zonder winststreven

De baten van andere organisaties zonder winststreven van € 12.500 

hebben betrekking op vriendschapsverzoek van een andere stichting. 

(IV) Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 

diensten

De baten als tegenprestatie voor levering van producten heeft 

betrekking op verkoop van bidons tijdens evenementen en in het 

Water Museum. De bidons zijn kosteloos beschikbaar gesteld door 

Vitens.

(V) Overige baten

De overige baten hebben betrekking op incidentele giften vanuit 

evenementen en acties. 

Resultaatbestemming

Het overschot van 2018, zijnde € 59.069 wordt toegevoegd aan het 

Bestemmingsfonds. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de 

jaarrekening 2018 van Stichting Water for Life. Het Bestemmings-

fonds eind 2018 van € 324.794 wordt in de komende jaren besteed 

aan nieuwe projecten.

Toelichting bestedingen ref. Besteed aan Wervings Kosten beheer Totaal werkelijk Begroot Totaal werkelijk

  doelstelling  kosten en Administratie 2018 2018 2017 

      

Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten I 937.856   937.856 842.500 689.524

Communicatie - wervingskosten  II    0 0 0

Personeelskosten: vergoeding bestuur III   750 750 1.000 1.000

Kantoor- en algemene kosten IV   -4.925 -4.925 5.000 5.035

Totaal bestedingen  937.856 0 -4.175 933.681 848.500 695.559

6 Lasten
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(I) Verstrekte subsidies en bijdragen aan projecten
In het financiële jaar 2018 zijn 13 projectvoorstellen goedgekeurd 

door het bestuur van de Stichting Water for Life. Totale omvang van de 

goedgekeurde projecten bedraagt € 1,2 miljoen. Er zijn 2 projectvoor-

stellen ingetrokken en aangepast waardoor een bedrag van € 146.000 

niet is besteed aan projecten maar beschikbaar is gekomen voor 

nieuwe projectvoorstellen. Er zijn 7 projecten afgerond en financieel 

afgerekend met een totaal aan minderwerk van € 155.644 (minder-

werk van 15% van project budget).

Projecten  Bedrag Aantal Datum

  in € begunstigden goedkeuring

Mozambique - Beira, Manga  170.000 8.325 mei 2018

Filipijnen - Cagayan de Oro City  72.000 3.894 mei 2018

Filipijnen - Bawayan City  80.000 6.044 mei 2018

Zimbabwe - Bulawayo  105.000 5.141 mei 2018

Mozambique  - 5 scholen  85.000 6.845 mei 2018

  512.000 30.249 

    

Ethiopië - Modjo  66.500 4.449 november 2018

Ethiopië - Ambo  42.000 5.338 november 2018

Ethiopië - Adama  100.000 8.750 november 2018

Kenia - Nakuru  120.000 12.250 november 2018

Kenia - Kisumu  96.250 3.325 november 2018

Kenia - Nakuru Rural  84.000 2.450 november 2018

Tanzania - Mwanza  95.000 7.168 november 2018

Ghana - Adenta  123.750 5.880 november 2018

  727.500 49.610 

    

Totaal goedgekeurde projectvoorstellen in 2018  1.239.500 79.859 

Ingetrokken en aangepaste voorstellen in 2018  -146.000  

Minderwerk afgeronde projecten in 2018  -155.644  

Totaal besteed aan doelstelling  937.856  
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Bestedingsratio
Van de baten over 2018 is 94% besteed aan de doelstelling in 2018. 

Het restant van de baten over 2018 (6%) is toegevoegd aan het 

bestemmingsfonds voor toekomstig te ontwikkelen projecten.

(II) Wervingskosten

Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor fondsenwerving. 

Dat maakt Stichting Water for Life uniek. De kosten van fondsenwer-

ving worden gedragen door de drinkwaterbedrijven die bij Stichting 

Water for Life zijn aangesloten. Er wordt maximaal gebruik gemaakt 

van de bestaande processen bij Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en 

Waterbedrijf Groningen met name ten aanzien van facturatie, inning 

en afdracht van vaste donaties en de communicatie. De wervings-

kosten zijn derhalve 0%.

(III) Personeelsbeloningen

Stichting Water for Life heeft geen personeel in dienst. De personele 

lasten worden gedragen door Vitens Evides International en de 

aangesloten waterbedrijven. Gemiddeld aantal werknemers is 

derhalve 0.

Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2018 is € 750 betaald aan vacatiegelden aan de 

gezamenlijke bestuurders (2017 € 1.000). Alleen bestuursleden B 

kunnen een onkostenvergoeding ontvangen of zien daar vanaf. Twee 

bestuursleden ontvingen een vergoeding en twee bestuursleden 

hebben daarvan afgezien. Bestuursleden A benoemd door Vitens en 

Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

bedragen in €    Werkelijk 2018 Werkelijk 2017

G.M. den Blanken  bestuurslid B  - -

M. Halbesma * bestuurslid B afgetreden 2018 250 500

P. van Koppen * bestuurslid B afgetreden 2018 500 500

P. Tieleman * bestuurslid B afgetreden 2018 - -

W. J. den Hertog * bestuurslid B benoemd 2018 - -

 C. S. Sasse * bestuurslid B benoemd 2018 - -

A.W.P. Stapel * bestuurslid B benoemd 2018 - -

A.M. Ottolini bestuurslid A  onbezoldigd onbezoldigd

J.J. Hannema  bestuurslid A  onbezoldigd onbezoldigd

Totaal   750 1.000

    

    

(*) In 2018 zijn mevrouw M. Halbesma, de heer P. van Koppen en de heer P. Tieleman afgetreden  en  zijn de heer W.J. den Hertog, de heer A.W.P 

Stapel en mevrouw C.S Sasse benoemd als bestuurslid B.    
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(IV) Kosten beheer en administratie

Stichting Water for Life maakt zelf geen kosten voor uitvoering van 

de projecten. De uitvoeringskosten voor begeleiding en toezicht 

worden gedragen door VEI. De activiteiten vinden plaats in landen 

waar VEI al actief is in het kader van Water Operator Partnerships. 

Hierdoor liften de Stichting Water for Life projecten maximaal mee 

op reeds lopende projecten voor management-ondersteuning van 

lokale waterbedrijven. Door de hulp vanuit Stichting Water for Life

te koppelen aan de ondersteuning van lokale waterbedrijven door 

Vitens Evides International, kan de continuïteit en duurzaamheid van 

de met Stichting Water for Life gefinancierde projecten beter 

worden gewaarborgd.

7 Financiële baten en Lasten
De financiële lasten ten bedrage van € 2.706 bestaan uit  

rentelasten € 2.021 en bankkosten € 685.

8 Gebeurtenissen na balansdatum
Op 18 februari 2019 is de aanvraag voor de Nationale Postcode 

Loterij helaas niet gehonoreerd.

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2018

Hiermee verklaart het bestuur van stichting Water for Life dat de 

jaarrekening 2018 van de genoemde stichting is opgemaakt in 

overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.

Deze jaarrekening is definitief vastgesteld op 27 mei 2019

Utrecht, 27 mei 2019

Stichting Water for Life

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming

Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming 

van het resultaat.

M.G.M. den 

Blanken, 

Voorzitter

W.J. den Hertog, 

Penningmeester

A.M. Ottolini, 

Secretaris

C.S. Sasse, 

Bestuurslid

A.W.P. Stapel, 

Bestuurslid

J.J. Hannema,

 Bestuurslid

M.A.C. Schouten, 

Directeur

Het bestuur en directie:
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Water for Life 

Verklaring over de jaarrekening 2018

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Water for Life 

een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van de stichting op 31 december 2018 en van het 

resultaat over 2018 in overeenstemming met Richtlijn 650 

‘Fondsenwervende organisaties’ van de Nederlandse Raad voor de 

Jaarverslaggeving (RJ 650). 

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van 

Stichting Water for Life te Utrecht (‘de stichting’) gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:

•  de balans per 31 december 2018;

•  de staat van baten en lasten over 2018; en

•  de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het 

opmaken van de jaarrekening is RJ 650.

 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Water for Life zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het 

jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

•  Het bestuursverslag bestaande uit de volgende onderdelen: 

woord vooraf, de optelsom van kraanwaterfonds Water for Life, 

wat onze stichting doet, projecten in 2018, dit bereikten we in 

2018, zo financierden we in 2018 ons werk, hoe bereiken we 

donateurs?, vooruitblik 2019 en de mensen achter wfl;

•  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat 

de andere informatie:

•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat;

•  alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 

onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 

of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 

informatie, waaronder het verslag in overeenstemming met RJ 650.

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en 
de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

•  het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJ 650; en voor

•  een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 

zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveron-

derstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting 

te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindi-

ging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurte-

nissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 

toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van 

een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 

controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te 

geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 

bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 

absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 

onze controle niet alle afwijkingen ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economi-

sche beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkhe-

den is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Zwolle, 27 mei 2019

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:

drs. M. Hendriks RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 
van Stichting Water for Life

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij 

in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle 

inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van 

de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch 

uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 

toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestan-

daarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 

doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat 

de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of 

fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

•  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie 

die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 

is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is 

voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te 

selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

  werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting.

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid 

van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan.

•  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuï-

teitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 

en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 

datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het 

evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van 

Stichting Water for Life

Ontwerp: Remke Beckers (remke.nu)

Fotografie: Masja Stolk en eigen bezit 

Stichting Water for Life

Stichting Water for Life, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle, www.waterforlife.nl

Postbus 1205
8001 BE Zwolle
www.vitens.nl

Postbus 1060
6201 BB Maastricht 
www.wml.nl 

Postbus 4472 
3006 AL Rotterdam
www.evides.nl

Postbus 24
9700 AA Groningen
www.waterbedrijfgroningen.nl

Postbus 1205
8001 BE Zwolle
www.vei.nl

Dutch Water Operators


