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Inleiding 

Als bestuur van de stichting  Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in 2012 hebben 

behaald. Een kleine 2000 schoolkinderen op het platteland van Zuid Afrika hebben door de inspanningen van 

ZAW  veilig drinkwater gekregen. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd willen wij nogmaals via deze 

weg bedanken. 

Hieronder worden in het kort de fondsenwervingsactiviteiten beschreven van de stichting  Zuiver Afrikaans 

Water in 2013 en de besteding van de geworven fondsen. Tevens geven wij een korte vooruitblik 2013. 

 Als bijlage is het financieel jaarverslag toegevoegd. 

 

 

 

  



 

Fondsenwervingsactiviteiten 2012 

 Op  22 juni 2012 zou op het mooie brede IJmuidense strand de actie “de langste strandbank” gaan 

plaatsvinden. Helaas hebben we dit evenement moeten cancellen, ondanks de vele inspanningen konden 

we het bedrijfsleven onvoldoende warm krijgen voor dit mooie en ludieke evenement. 

 

 De Nacht van de Fooi op 26 mei 2012 heeft 47.000 euro opgeleverd. In totaal werd in de 285 deelnemende 

cafés de helft daarvan opgehaald. Impulsis, dat hulpinitiatieven in ontwikkelingslanden ondersteunt, 

verdubbelde het bedrag tot 47.000 euro. Enkele jaren geleden is 120.000 euro opgehaald met dit initiatief 

van studenten. De lagere opbrengst kan volgens de organisatie door de crisis komen. Ook kan het mooie 

weer een rol hebben gespeeld. Daardoor gingen mensen zaterdag overdag naar het strand in plaats van het 

café. Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht gaf zaterdagmiddag het startsein voor de landelijke Nacht 

van de Fooi, een studenteninitiatief. 

 

Zuiver Afrikaans Water was zaterdag 26 mei vanaf 12 uur aanwezig op de Beestenmarkt te Leiden, waar we 

met informatie en ludieke acties de Nacht van de Fooi ondersteunde. 

ZAW ontving van de organisatie van de nacht van de Fooi  9315 euro. 

 

 Jennifer Niekel is derdejaars leerling aan het Comenius lyceum en heeft in het kader van haar 

maatschappelijke stage haar project voor Zuiver Afrikaans Water met groot succes afgerond. Ze heeft 560 

euro opgehaald met de verkoop van waterflesjes en eigengebakken muffins. Afgelopen week heeft zij de 

cheque ter waarde van 560 euro aan Jooske Dondorp, algemeen bestuurslid van Zuiver Afrikaans Water en 

begeleidster van haar project overhandigd. 

 

 
 Drie jubilarissen hadden deze zomer iets te vieren. Daar heeft ZAW van mee mogen genieten. Bijna 

vijftienhonderd euro werd door de feestvierders naar onze rekening over geschreven. Karel, Gerald en 

Bernard HARTELIJK DANK! 

 



 CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER hield in het najaar 2012 wekelijks een klassencollecte. De opbrengst van 

deze collecte was dit najaar voor Zuiver Afrikaans Water en bracht ca. 300 euro op. 

 

 Wij hebben in 2012 weer een mailing uitgezet onder onze familie, vrienden, kennissen, donateurs van onze 
stichting om (weer) een donatie aan onze stichting te schenken. We kregen weer een aantal nieuwe 
donateurs. Dank hiervoor! 

 

 
 De ZAW kadootjesmarkt eind 2012 was een groot succes. Van Bever Sport en Xindao kregen we kleding en 

artikelen om te verkopen en ook de bezoekers namen allerlei leuke geschenken mee, die ook weer even 

enthousiast verkocht werden. De opbrengst was ruim 1300 euro!  

 
 

 De zwem- en waterpolovereniging LZ 1886 heeft ook in 2012 weer onze flesjes water verkocht in haar 

kantine. De opbrengst hiervan bedroeg weer zo’n 400 euro. 

 

  



Besteding geworven  fondsen 2012 

 Drie scholen (ca. 1800 scholieren), de Maguqu Primary School, de Siphosethu High School en de Princess 
Langazana School in Kwa Zulu Natal zijn het nieuwe schooljaar (januari 2013) gestart met schoon water. De 
AquaDoc waterzuiveringapparatuur is in december 2012 geïnstalleerd en watermanagers zijn opgeleid en 
docenten zijn opgeleid in goede hygiëne en sanitatie. Regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en 
gezuiverd met als resultaat veilig drinkwater.  ZAW deed deze projecten met haar lokale partner CBO 
network en het bedrijf Qua Water.  

 

 Met de resterende geworven fondsen hebben we het restant bedrag van project Edakeni uit 2011 betaald 
en hebben we nog een paar duizend euro op onze bankrekening staan voor projecten in 2013. 

  



Vooruitblik 2013 

 Sjaak Langeslag, landbouwkundig ingenieur, heeft zich de laatste jaren onder andere ingezet voor de 

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Stichting Uitwisseling en Greenport 

Holland.  Bij zijn afscheid als algemeen voorzitter van de KAVB en hij vraagt  geen kadoos, maar steun voor 

ZAW’s volgende schoolprojecten. 

 

 Op de laatste zondag van november 2013 gaat ZAW weer en kadootjesmarkt organiseren. Xindao en Bever 

hebben weer hun medewerking toegezegd.  

 

 ZAW heeft via  een kontakt bij de “slapende”  Coöperatieve Telersvereniging Spruiten  (CTS), die gaat worden 

opgeheven een verzoek ingediend om het bedrag dat nog in kas zit ca. 4500 euro te mogen besteden aan 

een van haar projecten. CTS wil dit restant bedrag namelijk besteden aan een goed doel. CTS staat 

welwillend tegenover ons verzoek en heeft ons verzoek op dit moment in overweging. 

 

 Daarnaast zullen we nog een aantal fondsenwervingsacties gaan uitvoeren in 2013. 

  



Financieel verslag: 

Inkomsten evenementen waren :o.a  Nacht van de fooi (9315), Jennifer Niekel (560) en de kadootjes markt (±1300) 

Inkomsten uit giften bevat ook de giften ter ere van de jubilarissen(±1500,00) 

Verder hebben we geld van Chr. College de Populier uit Den Haag ontvangen (300) en leverden de waterflesjes nog 

(±400) op 

Aan waterprojecten hebben we  € 12.046,57 uitgegeven. 

 

 

 

  



Jaarrekening 2012 ZAW 
 

Balans 31-12 2012 
      

        Activa 
   

Passiva 
   Rekening Beschrijving Opening    Saldo Rekening Beschrijving Opening Saldo 

1000 Kas € 0,00  € 0,00  2000 Crediteuren € 0,00  € 0,00  

1020 Bankrekening € 1.861,56  € 2.678,17  2200 Reserves € 0,00  € 0,00  

1200 Inventaris € 0,00  € 0,00    
   1250 Voorraad € 0,00  € 0,00    
   1340 Software € 0,00  € 0,00    
   

    
  

   

    
  

   

 
Verlies 

 
€ 0,00    Winst 

 
-€ 816,61  

    
  

  
  

 
Totaal activa 

 
€ 2.678,17    Totaal passiva 

 
-€ 816,61  

           
      

 

  



Winst- & Verliesrekening 2012 
     

       Uitgaven 
  

Inkomsten 
  Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo 

 3000 Inkoop goederen voor wederverkoop -€ 788,68  4000 Inkomsten uit giften € 2.430,00  
 3100 Salarissen € 0,00  4100 Inkomsten uit verkoop € 672,70  
 3110 Sociale bijdragen € 0,00  4120 Inkomsten evenementen € 10.981,49  
 3120 Pensioenfonds € 0,00  4200 Andere inkomsten € 0,00  
 3200 Waterprojecten -€ 12.046,57  4300 Verschillen € 0,00  
 3310 Bankkosten -€ 152,63    

   3340 Belastingen € 0,00    
   3350 Website -€ 255,62    
   3360 Verpakkingsmateriaal € 0,00    
   3370 Lidmaatschappen & Inschrijvingen -€ 24,08    
   

   
  

   

 
Totaal uitgaven -€ 13.267,58    Totaal inkomsten € 14.084,19  

 

 
Voorraad € 0,00    

   

 
Winst/verlies van W&V Rekening € 816,61    

    

 


