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Inleiding 
Dit document beschrijft het jaarverslag over het boekjaar 2012 van Stichting 
SPOT Tanzania. Dit boekjaar loopt van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012. 
 
Dit jaarverslag bestaat uit twee delen: een secretariele verantwoording en 
financiele verantwoording.  
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Secretariele verantwoording 
 
1. Inleiding 

 - De Stichting Plattelands Ontwikkeling Tanga (SPOT) Tanzania is een 
Nederlandse stichting, die fondsen werft en belangen behartigt voor de 
Tanzaniaanse non-gouvernementele organisatie (NGO) Chamavita. 
Chamavita ondersteunt sinds 1995 dorpen in het district Lushoto in noord-
oost Tanzania bij het verbeteren van hun drinkwatervoorziening. 

 - SPOT Tanzania is opgericht op 2 juli 2010 t.b.v. de continuering van de 

ondersteuning van Chamavita, die tot dat moment werden geleverd door de 
stichting Tsedaka te Leimuiden. 

 - Vanaf 2010 is jaarlijks een financieel jaarverslag opgesteld en in het 
voorjaar 2012 is besloten tot het opstellen van een secretarieel jaarverslag 
te beginnen met 2011. 

  Na vaststelling vormen beide verslagen tezamen het Jaarverslag van SPOT 
Tanzania over het betreffende kalenderjaar. 

 
2. Doel en motivatie 
2.1 Formeel luidt het doel van SPOT Tanzania: 
 a. het ondersteunen en bevorderen van de activiteiten van de Tanzaniaanse 

Niet-Gouvermentele Organisatie Chamavita, gericht op duurzame 
ontwikkeling voor bewoners van rurale gebieden in de regio Tanga in 
Tanzania; 

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het inzamelen 
van gelden ten behoeve van de uitvoering van projekten, het uitbrengen van 
adviezen aan Chamavita, en het ondersteunen van contacten met Chamavita, 
donoren en kennisinstellingen. 

2.3 - De projecten van Chamavita zijn voor het merendeel gericht op de 
verbetering van de drinkwatervoorziening. Schoon drinkwater heeft 
positieve effecten op gezondheid, vrouwen-emancipatie en economie. In 
Tanzania zorgen vrouwen voor het drinkwater. 

 - Door schoon drinkwater ‘in de buurt’ zijn er minder ziektes in het gezin en 
hebben de vrouwen/moeders meer tijd voor andere zaken. Ook dochters, 
die vanaf jonge leeftijd hun moeders helpen, hebben meer tijd om onderwijs 
te volgen. Duidelijk is dat dit de economie ten goede komt. 

 - Discussie is gaande om sanitatie een vast onderdeel te laten uitmaken van 
toekomstige drinkwaterprojecten. Ook dit zal de gezondheid ten goede 
komen. 

 
3. Stichting en -bestuur 
3.1 In 2012 was de samenstelling van het bestuur van SPOT Tanzania als volgt: 
 - voorzitter : Els de With te Leimuiden 

 - secretaris : Ko Braber te Julianadorp 
 - penningmeester : Kommer Braber te Deventer 
 - lid : Kees Kempenaar te Leimuiden 
 - lid : Martijn Braber te Enschede 
 - lid : Esther Kopmels te Zutphen   
 - lid : Joost van Buuren te Wageningen 
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3.2 Het bestuur is in 2012 zes keer in vergadering bijeen geweest, waarvan er 
één was gekoppeld aan het bestuursweekend in maart. Aansluitend op de 
vergadering in oktober is de bijeenkomst voortgezet met enkele 
belangstellenden. 

 Er wordt vergaderd volgens een standaardagenda, waarbij stichtingszaken, 
de relatie met Chamavita en projecten een belangrijke rol spelen. Het is de 
bedoeling elke vergadering ca. 1 uur te besteden aan een discussie over een 
specifiek onderwerp. Omdat dit laatste nogal eens in het gedrang komt, 
wordt gestreefd naar betere voorbereiding op de vergadering en een 
verzakelijking van de vergaderstijl. Hierin is een aanmerkelijke verbetering 
opgetreden. 

 Van elke vergadering zijn notulen opgesteld. 
3.3 Het bestuursweekend in maart 2012 
 In een prachtig vakantiehuis nabij Dinxperlo hebben wij ons eerste 

bestuursweekend beleefd, een weekend waarin wij ons hebben opgesloten 
om ons gezamenlijk te buigen over twee belangrijke vragen: hoe kunnen wij 
ons als bestuur zo goed mogelijk inzetten om onze doelen te bereiken en 
welke afspraken zouden we hier over moeten maken? Zo hebben wij ons 
gebogen over onze bestuursstijl, onze verschillende rollen in het team, de 
verantwoordelijkheden die wij dragen, de relatie met Chamavita en de 
structuren die nodig zijn om onze inzet efficiënt te laten zijn. 
Met betrekking tot dit weekend is een apart verslag verschenen. In de 
slotparagraaf van het programma werd voorzien: “Als het goed is was het 
een lang, zwaar, maar gezellig en inspirerend weekend.” Nu, terugkijkend op 
het weekend, zijn deze woorden volop de waarheid geworden. Het was een 

intensief programma, met mooie maar ook heftige momenten. Toch zijn de 
resultaten zeer positief te noemen en overheerst het gevoel dat we hier 
samen sterker uit zijn gekomen. We hebben een nog steviger basis gelegd 
om in Tanzania nog mooiere en betere projecten te starten! 
In het voorjaar van 2013 is weer een bestuursweekend gepland. 

3.4 In 2010 was gestart met de ontvlechting van de financiële zaken van de 

stichting Tsedaka en SPOT Tanzania. Deze ontvlechting is in 2012 afgerond. 
Bij de stichting Tsedaka blijft voorlopig een bankrekeningnummer 
gehandhaafd, dat was gereserveerd voor donaties t.b.v. SPOT Tanzania, 
omdat incidenteel op dit rekeningnummer nog steeds donaties t.b.v. SPOT 
Tanzania worden gestort. Na ontvangst bij Tsedaka worden deze donaties 
volgens afspraak direct doorgesluisd naar de rekening van SPOT Tanzania. 

3.5 Het bestuur heeft op advies van de kascommissie het financieel jaarverslag 
over 2011 gecontroleerd en goedgekeurd. 

 
4. Werkwijze 
4.1 Chamavita, ondersteunt de lokale bevolking bij het realiseren en 

instandhouden van wateropvang- en leidingsystemen (gebaseerd op de 
zwaartekracht) incl. tappunten. Uitgangspunt hierbij is de door de lokale 
bevolking geuite behoefte. De lokale bevolking levert een bijdrage aan de 

realisering door bekostiging van landmeting en het leveren van mankracht bij 
de aanleg/bouw. Na realisering en ingebruikname worden lokale 
Watergebruikersverenigingen eigenaar en zijn dan verantwoordelijk voor 
beheer en onderhoud. Watergebruikersverenigingen ontvangen hiertoe 
training. 

 Gezien de tekortkomingen in de praktijk van het beheer en onderhoud en de 
onvoldoende capaciteiten die de WUA’s daartoe bezitten wil Chamavita het 
beheer en onderhoud onderbrengen bij het in oprichting zijnde Waterbedrijf 
CWCSC. Dit gebeurt in samenwerking/-spraak met de lokale 
Watergebruikersverenigingen (WUA’s) en in overeenstemming met de 
Tanzaniaanse wetgeving. 
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4.2 SPOT Tanzania ondersteunt Chamavita met raad (adviezen) en daad (geld). 
 SPOT Tanzania zoekt/vindt donoren voor de financiering van de Chamavita-

plannen voor aanleg van nieuwe, uitbreiding en (vooralsnog ook) renovatie 
van reeds langer bestaande systemen. 

4.3 Bedoeling is om minimaal eenmaal per jaar een bezoek te brengen aan 
Tanzania om ter plekke de situatie te bezien en te bespreken met Chamavita 
en watergebruikers en zodoende beleid/visie/advisering/werkwijze optimaal 
af te stemmen op de lokale behoefte, actuele kwesties en cultuur. 

 Van begin december 2012 t/m medio januari 2013 hebben 3 bestuursleden 
een bezoek gebracht aan Tanzania/Lushoto/Chamavita. Tijdens dit bezoek 
zijn veel lokaties van geraliseerde en geplande drinkwater/sanitatieprojecten 

bezocht en gesprekken gevoerd met Chamavita en lokale autoriteiten. Van dit 
bezoek is een apart verslag verschenen. 

4.4 Ter verduidelijking van de wederzijdse afspraken/verplichtingen zijn in 
concept opgesteld ‘An Agreement on the Relation between Chamavita and 
SPOTT’ en ‘Project Agreement’. Het eerste document beschrijft de relatie in 
het algemeen en het tweede document de relatie m.b.t. projecten. M.b.t. elk 
gezamenlijk project zal een Project Agreement worden opgesteld, dat wordt 
gehecht aan de ‘Projectsheets’ terzake op basis waarvan SPOTT 
projectvoortgang c.a. bijhoudt. Tijdens het bezoek van SPOTT aan Chamavita 
eind 2012 is met Chamavita overeenstemming over de tekst bereikt. E.e.a. 
zal in 2013 worden geformaliseerd.  

 
5. Projecten en sponsoring 
5.1 Sinds 1995 zijn in de regio Lushoto/Tanga diverse waterprojecten (opvang- 

en leidingsystemen, tappunten en kledingwastafels) gerealiseerd waarmee 
momenteel voor ca. 42.000 mensen water in hun directe woonomgeving 
beschikbaar is gekomen. Meer informatie hierover is beschikbaar op 
www.spottanzania.nl. 

5.2 Lopende projecten  
 - Rangwi-renovatie: Dit project was aanvankelijk enige tijd aangehouden in 

afwachting van sponsorgelden.  Na ontvangst hiervan is het project in 2012 
afgerond m.u.v. de 45 wastafels, waarvoor een apart project is gestart. 

 - Rangwi: Wastafels: Deze 45 wastafels maakten oorspronkelijk deel uit van 
het project Rangwi-renovatie. Eind 2011 is hiervoor een aparte ‘Kerstactie’ 
gestart, welke succesvol is afgerond. Uitvoering wacht op overeenstemming 
van Chamavita met de lokale bevolking en zal worden gekoppeld aan een 
nieuw project m.b.t. uitbreiding van het Rangwi-systeem d.m.v. een nieuwe 
intake bij Goka. 

 - Lukozi: Verbetering en uitbreiding: Dit door de NCDO ondersteunde project 
is in 2012 afgerond, inclusief afsluitng van het contract met de NCDO. 

 - CWCSC (Water service company): Dit door de NCDO ondersteunde project 
is afgerond op de realisering van het gebouw na. De vertraging is te wijten 
aan het moeizame proces van kavel-toewijzing, dat nog steeds loopt. Toch 
zijn met de NCDO sluitende afspraken gemaakt m.b.t. beëindiging van het 

contract en de laatste betaling. Van NCDO is een officiële ‘afsluitingsbrief’ 
ontvangen. 

 - Versturen watermeters: Dit betrof de verzending van 1.000 door het PWN 
gedoneerde watermeters naar Tanzania, welke uit de financiële reserve is 
gefinancierd. Deze watermeters zullen t.z.t. worden geïnstalleerd in 
bestaande en nieuwe systemen. 

 - Uitbetaling WUA training. Dit betrof de kosten voor de training van de 
diverse Water User Associations (1 per dorp). 

http://www.spottanzania.nl/
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5.3 Toekomstige projecten 
 - Met Chamavita is een vierjarenplan ontwikkeld dat loopt van 2013 t/m 

2016. 
  Voor 2013 is € 50.400,- nodig en het betreft de ophoging van de 

Hambalawei-dam en het realiseren van een nieuwe ‘intake’ bij Goka t.b.v. 
het Rangwi-systeem. 

  Voor de verdere jaren van het 4-jarenplan staat ca. € 40.000,- per jaar 
begroot. 

 - Met de Wilde Ganzen is een overeenkomst afgesloten, waarbij de Wilde 
Ganzen voor de 2013-projecten € 8.050,- beschikbaar stelt op voorwaarde 
dat SPOTT de resterende € 14.650,- inzamelt. Ter verwerving van dit 

laatste bedrag heeft SPOTT de Kerstactie 2012 gevoerd. 
 -Met SAS is een overeenkomst afgesloten, waarbij SAS voor de 2013-

projecten € 27.700 beschikbaar stelt op voorwaarde dat SPOT de resterende 
gelden inzamelt. Ook is met SAS een principeovereenkomst gesloten voor 
de financiering van de overage projecten in het 4-jarenplan. 

 
6. Public Relations / Relatiebeheer 
6.1 Website 
 Op de website www.spottanzania.nl worden de relevante gegevens 

gepubliceerd m.b.t. alle belangrijke items zoals Nieuws, SPOTT, Chamavita, 
de projecten, etc. Geïnteresseerden kunnen via de website contact 
opnemen. 

 Twee bestuursleden beheren de website en minimaal een maal per kwartaal 
wordt een update geplaatst. 

6.2 Nieuwsbrieven/Kerstactie 
 Enkele keren per jaar wordt een nieuwsbrief uitgebracht, die door 

bestuursleden wordt verspreid naar door hen beheerde relaties. De 
nieuwsbrieven zijn ook beschikbaar tijdens voorlichtingbijeenkomsten etc. 

 Met betrekking tot de jaarlijkse Kerstactie wordt een specifieke nieuwbrief 
gemaakt. 

6.3 Relatiebeheer 
 Er is besloten tot een actief relatiebeheer, waarvoor een concept is gemaakt 

en waarover in 2013 zal worden besloten. Doel is o.a. dat aan elke donor 
(conform het bank-bestand) een bestuurslid wordt gekoppeld. 

6.4 Schenkservice 
 Op verzoek van enkele donateurs heeft SPOTT zich geregistreerd bij 

Schenkservice. Via Schenkservice (www.schenkservice.nl) kunnen 
donateurs op eenvoudige wijze d.m.v. een notariële akte meerdere ‘ANBI-
doelen’ voor minimaal 5 jaren financieel steunen. Deze periodieke 
schenkingen zijn voor de inkomstenbelasting geheel aftrekbaar. 

6.5 Legaten 
 Onderzocht wordt of het zinvol is om (mogelijke) donoren attent te maken op 

de mogelijkheid om SPOTT d.m.v. een legaat te gedenken. Er wordt 
overwogen om aan te sluiten bij de jaarlijkse legatenweek.  

  
 
 

_____________________ 
 
 

http://www.spottanzania.nl/
http://www.schenkservice.nl/
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Financiele verantwoording 

Resultatenrekening  
De resultatenrekening bestaat uit twee delen. Allereerst is in tabel 1 het 
totaaloverzicht van de resultatenrekening te zien. Het tweede deel beschrijft per 
grootboekrekening (post op de resultatenrekening) waaruit het bedrag is 
opgebouwd. 
 

Lasten Baten 

Groot-
boeknr. Omschrijving Bedrag 

Groot-
boeknr. Omschrijving Bedrag 

600 Kosten website € 92,43 500 Rente € 1.133,12 

602 Kosten bank € 106,76 700 Giften particulieren € 18.552,36 

699 Kosten overig € 74,08 701 Subsidie NCDO € 6.437,50 

800 Uitbetaling project Lukozi € 6.574,43 702 Subsidie SAS € 27.700,00 
802 Kosten NCDO: Chamavita 

bezoek NL 2011 € 1.300,70 
703 Particuliere giften Wilde 

Ganzen en SAS project € 6.176,30 

803 Kosten NCDO: promo € 2.587,79    

805 Uitbetaling watermeters € 930,58    

807 Uitbetaling WUA training € 3.870,00    

      

  Positief saldo 
€ 44.462,51 

    

Totaal lasten € 59.999,28 
 

Totaal baten €59.999,28 
 

Tabel 1: resultatenrekening 
 
De linkerkant van tabel 1 toont de lasten. Dit zijn de uitgaven van de Stichting in 
2012. Hieronder vallen Stichting-gerelateerde kosten, uitbetalingen aan 

projecten, kosten van het Chamavita bezoek aan Nederland en de 
promotiekosten. Deze laatste twee posten zijn door het NCDO gesubsidieerd. 
 
De rechterkant van de tabel toont de baten. Dit zijn de inkomsten van de 
Stichting. Deze bestaan uit particuliere giften (ook stichtingen, kerken, etc.) en 
subsidie van het NCDO. Giften voor Wilde Ganzen zijn giften die we hebben 
ontvangen voor een project dat via de Wilde Ganzen en SAS wordt gesubsidiëerd. 
De meeste giften van 2012 zullen begin 2013 worden ingezet om projecten te 
realiseren. 

Analyse Stichting-gerelateerde kosten 

De kosten die SPOT Tanzania in 2012 heeft moeten maken om de stichting 
draaiende te houden zijn in totaal € 223,27. Beleid is dat deze kosten uit de 
rentebaten worden gefinancierd. De rentebaten zijn in 2012 hoger dan deze 

kosten.  
 
SPOT Tanzania heeft in 2012 € 52.428,66 aan giften ontvangen. Aangezien de 
rentebaten de stichtingskosten volledig dekken, is er geen geld vanuit giften 
besteed om de stichtingskosten te financieren. Elke euro die aan giften is 
ontvangen is ook volledig aan een project besteed. 
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Balans 
De balans op 31 december 2012 staat in de volgende tabel. Ook de balans van 31 december 2011 staat vermeld zodat er helder is wat 
de verschillen tussen 2011 en 2012 zijn. 
 
Balans       

 Activa Passiva 

Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2011 31-12-2012 Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2011 31-12-2012 

200 Betaalrekening Triodos € 4.459,01  € 414,74   100 Eigen vermogen € 190,87  € 1.050,72   

201 Spaarrekening ASN € 32.473,54  € 80.980,32        

     300 Reservering project Lukozi U+R € 4.020,36  € 0,00 

     301 Reservering project Rangwi: renovatie € 1.212,24  € 10.212,24  

     302 Reservering project CWCSC € 14.925,00  € 14.925,00  

   
 

 
303 Reservering project verzenden 

watermeters € 930,58  € 0,00  

     304 Reservering kosten NCDO promo € 0,00  € 0,00  

    305 Reservering kosten NCDO voorlichting € 0,00 € 0,00 

    306 Reservering project Rangwi: wastafels € 7.327,50 € 7.327,50 

    307 Reservering project WUA training € 0,00 € 175,00 

    308 Reservering Project Hambalawei dam  € 0,00 € 2.402,00  

    309 Reservering project Rangwi: nieuwe bron € 0,00 € 25.298,00  

    310 Reservering Wilde Ganzen € 0,00 € 6.176,30  

     399 Reservering toekomstige projecten € 8.326,00 € 13.828,30  

              

Totaal  € 36.932,55 € 81.395,06   Totaal  € 36.932,55 € 81.395,06   

 


