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Inleiding 
Dit document beschrijft het jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting 

SPOT Tanzania. Dit boekjaar loopt van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.  

 

Dit jaarverslag bestaat uit twee delen: een secretariële verantwoording en 

financiële verantwoording. 
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Secretariele verantwoording 
 

 Inleiding 

 Dit is het secretariële jaarverslag over het jaar 2014 van SPOT Tanzania. 

Het boekjaar loopt van 1 januari  t/m 31 december 2014.  

 

   

2. Bestuurs- en Stichtingszaken 

2.1 Algemeen 

 De stichtingsgegevens staan vermeld op de website. In het afgelopen jaar 

heeft zich één wijziging voorgedaan in de bestuurssamenstelling (zie ad. 

2.4). 

2.2 Bestuursvergaderingen 

 Het bestuur vergadert volgens het vergaderschema één maal in de 

ongeveer zes weken. In 2014 is er negen keer vergaderd. 

 Eén vergadering was gekoppeld aan het jaarlijkse bestuursweekend, dat 

werd gehouden op 12 en 13 april 2014 in Speuld en aansluitend op de 

vergadering in oktober was er de jaarlijkse bijeenkomst met vrijwilligers en 

belangstellenden rond SPOT Tanzania. 

 Van elke vergadering zijn notulen verschenen met daaraan gekoppeld een 

actiepuntenlijst. 

2.3 Bestuursweekend 

 Tijdens het jaarlijks terugkerend bestuursweekend staan onderwerpen 

centraal waarvoor tijdens de reguliere vergaderingen te weinig tijd 

beschikbaar blijkt of die behoren tot de jaarlijkse evaluaties. 

 Tijdens het bestuursweekend van 2014 zijn de volgende onderwerpen aan 

de orde geweest: 

 - Evaluatie functioneren als bestuur sec en in relatie tot Chamavita. 

 - Vaststellen van het financieel beleid. 

 - Evaluatie fondswervingsactiviteiten. 

 - Ontwikkelingen rond waterservicebedrijf Taruwas Trust. 

 - Presentatie: ‘In search of the right formula’: beheer en 

onderhoudsmodellen voor publieke watervoorzieningen. 

 - Bestuursvergadering ter behandeling van lopende zaken. 

 Met betrekking tot dit bestuursweekend is een apart verslag gemaakt. 

Actiepunten zijn toegevoegd aan de actiepuntenlijst, die opgenomen is in de 

vergadernotulen. 

2.4  Bestuurssamenstelling 

       In november 2014 heeft de secretaris besloten zijn werkzaamheden voor 

SPOT Tanzania te beëindigen. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd 

voor zijn inzet en toewijding. Er is een nieuwe secretaris benoemd. Andere 

taken zijn verdeeld onder de overige zes bestuursleden, terwijl gezocht 

wordt naar een nieuw zevende bestuurslid. 

 

2.5 Financiën 

 Het door de penningmeester opgestelde financieel jaarverslag 2013 is door 

de kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur heeft na 

bespreking en op advies van de kascommissie dit financieel jaarverslag 

goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd. Voor de controle van 

de 2014-financiën is een nieuwe kascommissie benoemd. 
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3. Samenwerking / ondersteuning Chamavita 

3.1 Algemeen 

       In de eerste maanden van 2014 kampte Chamavita nog met de moeizame 

afronding van het Rangwi project (dat volgens de planning eind 2013 

voltooid had moeten zijn). Het voor 2014 geplande Kireti A project kon 

mede daardoor pas in mei van start gaan. Ook de opstart van het Taruwas 

Trust onderhoudsbedrijf liep vertraging op.                     (Zie verder ad. 4 

Projecten).  

       De zorgen rondom deze achterblijvende resultaten heeft het SPOTT bestuur 

intensief gedeeld met het Chamavita bestuur. Er is veelvuldig overleg 

geweest per mail en telefoon. Daarnaast zijn er dit jaar twee werkbezoeken 

geweest van SPOTT bestuursleden aan Chamavita. En er zijn een aantal 

maatregelen overeen gekomen, nl.: 

3.2  Aangepast 4-jaren-plan 

       Er is besloten om de werklast in projectuitvoering bij Chamavita te 

reduceren. Dit is begin 2014 verwerkt in het met Sint Antonius Stichting 

(SAS) overeengekomen 4-jarenplan. Dit betekent dat voor de resterende 

drie jaren (2014 t/m 2016) wordt gefocust op één nieuw waterproject  per 

jaar. Kleine verbeteringen in bestaande watervoorzieningen worden één jaar 

uitgesteld, en het weer oppakken van latrinebouw (sanitatiecomponent) 

wordt voorlopig in de ijskast gezet. 

3.3  Prioriteit bij opstart onderhoudsbedrijf TARUWAS trust. 

       Gedurende de eerste zes maanden van dit verslagjaar heeft SPOTT de door 

Chamavita aangestelde interim manager van dit bedrijf intensief 

ondersteund bij het opstellen van een business plan en het uitvoeren van 

trainingen voor de watergebruikersverenigingen. In deze periode is ook de 

uiteindelijke juridische vorm van het bedrijf vastgesteld, en zijn de officiële 

vertegenwoordigers van de dorpen gekozen in de TARUWAS Raad van 

bestuur.  

       In de tweede helft van het jaar bleek, dat de toegezegde financiële bijdragen 

van de dorpen aan het startkapitaal van TARUWAS Trust met veel 

vertraging en slechts gedeeltelijk gerealiseerd werden. 

       Om de noodzaak van deze eigen bijdrage naar dorpsbestuurders en 

gebruikers te benadrukken wordt de bijdrage van SPOTT pas geëffectueerd 

nadat de dorpen hun aandeel daarin hebben geleverd.  

 

 

3.4 Uitbreiding Chamavita-staf 

 Vanaf mei 2014 is een office manager aangesteld, wiens hoofdtaak het is 

om de financiële administratie van Chamavita te verbeteren. Doel is om bij 

Chamavita het inzicht in eigen financiën te vergroten, en om de 

verantwoording naar SPOTT en sponsoren te verbeteren. 

       De al jarenlang in dienst zijnde project coördinator kan zich nu ook beter 

wijden aan de projectuitvoering in de dorpen. Het salaris voor de office 

manager wordt opgenomen in de overhead van lopende en toekomstige 

projecten. 

       Op tijdelijke basis (tot 1 juli 2014) heeft SPOTT uit eigen middelen het 

salaris van de interim manager van het wateronderhoudsbedrijf TARUWAS 

Trust gefinancierd. In het businessplan werd voorzien dat vanaf die datum 

het waterbedrijf zich zelf moest kunnen bedruipen. Tot op heden is dat 

helaas nog niet gerealiseerd (zie hierboven).  
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3.5 Werkbezoeken 

 Het intensieve overleg tussen SPOTT en Chamavita over de boven 

beschreven knelpunten hebben dit jaar geleid tot twee missies naar 

Tanzania. In april zijn twee bestuursleden op bezoek geweest in Lushoto. Zij 

hebben vooral ondersteuning geboden bij het verbeteren van Chamavita’s 

financiële administratie en procedures, en bij de knelpunten rond TARUWAS 

Trust. In juli zorgden twee andere bestuursleden voor de follow-up van de 

gemaakte afspraken.  

 Daarnaast voerden zij overleg over knelpunten bij de uitvoering van 

projecten. In aansluiting op dit bezoek heeft één van de twee missieleden 

zich, deels samen met Chamavita leden, in augustus verder verdiept in de 

onderhoudsproblematiek door bezoeken aan andere regio’s in Tanzania en 

gesprekken over daar gebruikte modellen. Van alle bezoeken zijn verslagen 

gemaakt, gekoppeld aan vooraf opgestelde doelen en taakstellingen, die 

daarna in bestuursvergaderingen zijn besproken. 

 

 

4. Projecten en sponsors 

4.1 Algemeen       

 Voor de projecten in de jaren 2013 t/m 2016 geldt het vierjarenplan zoals 

dat met de Sint Antonius Stichting (SAS) is overeen gekomen. 

       Begin 2014 werd dit plan enigszins aangepast om Chamavita’s 

uitvoeringscapaciteit wat minder te belasten (zie hierboven ad. 3.2). 

       De meerjarenovereenkomst met SAS voorziet in een bijdrage van 55% in de 

begrote jaarbudgetten.   

       Met Wilde Ganzen werd een éénjarige samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten voor de realisatie van het Kireti A waterproject in 2014. De 

financiering door Wilde Ganzen bedraagt 15% van het budget voor dit 

project. 

       De overblijvende 30% (€16.000) werd opgebracht door SPOTT’s eigen 

fondsenwerving (zie verder ad. 5). 

 

 

 

  

4.2 Lopende projecten 

       -De uitvoering van de voor 2014 geplande watervoorziening van het dorp 

Kireti A ging pas van start in mei. Dit werd deels veroorzaakt door 

vertragingen bij het project in Rangwi, dat niet –zoals voorzien- eind 2013 

voltooid kon worden. Een andere oorzaak voor de vertraging in de opstart 

van Kireti A was de langdurige bureaucratische procedure om toestemming 

te krijgen van de lokale overheid voor het gebruik van een bron in het 

beschermde oorspronkelijke bosgebied. Dientengevolge zal het project in 

Kireti A pas worden afgerond in mei 2015. Dan hebben de 2000 inwoners 

van dit dorpsgebied voldoende en schoon drinkwater tot hun beschikking. 

       -De raad van bestuur van TARUWAS Trust - waarin alle vijf beoogde dorpen 

zijn vertegenwoordigd- heeft meerdere keren vergaderd. Ondanks eerdere 

toezeggingen hebben slechts twee van de vijf hun financiële bijdrage voor 

het startkapitaal geleverd. Nu is besloten dat TARUWAS  in deze twee 

dorpen (Milemeleni en Mazinde-Ngua) de onderhoudsactiviteiten op zal 

starten, en hen zal ondersteunen bij het opzetten van een systeem voor het 

innen van de maandelijkse betalingen door watergebruikers. 

       -Het onderzoek naar het verminderen van evaporatie bij regenwateropvang 

heeft dit jaar weinig aandacht gekregen. De resultaten hiervan zijn 

belangrijk met het oog op de voor 2016 geplande watervoorziening in 

Maringo Juu. Daarom zal dit onderzoek in 2015 geïntensiveerd worden. 
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       -Het onderzoeksproject naar kunstmatige regenwaterinfiltratie heeft in dit 

verslagjaar zeer positieve resultaten laten zien. Chamavita heeft samen met 

Aqua for All en een aantal andere organisaties intensief gewerkt aan de 

verspreiding van de kennis die is opgedaan bij de pilot in Dindira.  

4.3 Toekomstige projecten 

 Conform het geldende vierjarenplan zal in 2015 een nieuwe 

watervoorziening worden gerealiseerd voor het dorp Kireti B, en tevens de 

(uitgestelde) verbeteringen in Mamboleo. In 2016 zal de nieuwe 

watervoorziening voor Maringo Juu worden gerealiseerd, en de kleine 

verbeteringen in Goka-Nkelei-Karumele. 

       De verdere ontwikkeling en het functioneren van TARUWAS Trust wordt 

gezien als absolute voorwaarde voor de duurzaamheid van alle 

gerealiseerde watervoorzieningen in de regio, en zal daarom in de komende 

jaren intensief gevolgd en ondersteund blijven worden.  

  

  

5. Fondsenwerving en informatievoorziening 

5.1  Fondsenwerving 

       In december 2013 werd de jaarlijkse Kerstactie gestart. Alle bestuursleden 

benaderden daarmee hun individuele netwerk, waaronder veel vrienden en 

familie, maar ook kerkgenootschappen, service clubs en particuliere 

stichtingen die soms al jaren trouwe donateurs zijn. In maart 2014 was het 

benodigde bedrag opgehaald, waarna Wilde Ganzen haar bijdrage kon 

toevoegen. Tezamen met het  reeds door SAS gedoneerde bedrag kwam het 

budget compleet om de voor dit jaar geplande projecten uit te kunnen 

voeren.  

5.2 Website 

 Het beheer van de website berustte sinds eind 2013 bij de secretaris van 

het bestuur, die dit had overgenomen van de vroegere vrijwilliger-

webmaster. Sinds de secretaris het bestuur in november 2014 verliet wordt 

deze taak uitgevoerd door de penningmeester.   Het is de bedoeling om 

minimaal met dezelfde frequentie als bestuursvergaderingen een 

‘nieuwsbericht’ te plaatsen. Gezocht wordt naar een nieuwe vrijwilliger die 

meer tijd kan investeren in aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen. 

 Met ingang van 1 januari 2014 worden in verband met de ANBI-status 

diverse door de belastingdienst aangegeven zaken op de website 

gepubliceerd. De website is daarvoor aangepast. Alle m.b.t. de ANBI-status 

te publiceren gegevens zijn via een centrale ANBI-pagina bereikbaar.  

5.2 Nieuwsbrieven/Kerstactie 

 In 2014 zijn nieuwsbrieven uitgebracht in juni en december. Deze 

nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en verder door 

bestuursleden verspreid in hun eigen netwerk. 

 In december 2014 is de jaarlijkse kerstactie gestart met een specifiek op 

fondswerving gericht actiepamflet. Ook dit pamflet is gepubliceerd op de 

website en door bestuursleden verspreid in hun eigen netwerk. 

5.3 Presentaties 

       In het kader van informatievoorziening en op verzoek van organisaties die 

fondswervingsactiviteiten t.b.v. SPOTT projecten organiseerden, verzorgden 

bestuursleden in 2014 presentaties bij een serviceclub en bij drie 

protestantse kerkgemeentes. 

 
 

 

 



                       Jaarverslag 2014 

 

 - 8 - 

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 € 0,00 500 Rente € 1.080,35 

602 Kosten bank € 102,25 700 Giften particulieren € 25,00 

603 Tegemoetkoming reiskosten € 3.388,02 702 Giften SAS € 28.199,00 

699 Kosten overig € 358,31 703 Giften voor Wilde Ganzen € 24.849,45 

812 Uitbetaling TARUWASCO € 725,00 704 Giften Rabofonds € 0,00 

813 Uitbetaling project: Kireti A € 37.815,03    

      

      

      

 Positief saldo € 11.765,19    

      

      

      

      

Totaal lasten € 54.153,80 Totaal baten € 54.153,80 

Tabel 1: resultatenrekening 

 

De linkerkant van tabel 1 toont de lasten. Dit zijn de uitgaven van de Stichting in 

2014. Hieronder vallen Stichting-gerelateerde kosten, uitbetalingen aan 

projecten, tegemoetkomingen in de kosten voor consultancy aan Chamavita. 

  

De rechterkant van de tabel toont de baten. Dit zijn de inkomsten van de 

Stichting. Deze bestaan uit particuliere giften (ook stichtingen, kerken, etc.), 

Giften voor Wilde Ganzen (giften die SPOT heeft ontvangen voor een project dat 

via de Wilde Ganzen wordt gesubsidiëerd) en giften van het Rabofonds. 

Analyse Stichting-gerelateerde kosten 

De kosten die SPOT Tanzania in 2014 heeft moeten maken om de stichting 

draaiende te houden zijn in totaal € 3.848,58. Beleid is dat deze kosten uit de 

rentebaten worden gefinancierd. De rentebaten zijn in 2014 lager dan deze 

kosten, wat inhoud dat de stichting € 2.768,23 op het eigen vermogen is 

ingeteerd. 

 

SPOT Tanzania heeft in 2014 € 53.048,45 aan giften ontvangen. De rentebaten 

en het eigen vermogen dekken de stichtingskosten niet volledig. Dit gat is 

gefinancierd door giften in te zetten voor de dekking van de overige 

stichtingskosten. Het tekort wordt veroorzaakt door een tegemoetkoming van de 

kosten voor twee werkbezoeken. In het secretarieel jaarverslag staat het 

resultaat van het werkbezoek beschreven. 
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Balans 
De balans op 31 december 2014 staat in de volgende tabel. Ook de balans van 31 december 2013 staat vermeld zodat er helder is wat 

de verschillen tussen 2013 en 2014 zijn. 

 

Balans       
 Activa Passiva 

Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2013 31-12-2014 Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2013 31-12-2014 

200 Betaalrekening Triodos  €   4.186,64  €   3.703,06   100 Eigen vermogen €       528,17  €        558,58  

201 Spaarrekening ASN  € 42.846,77  € 55.095,54 
 

      

     302 Reservering project TARUWASCO € 14.925,00 € 14.925,00 

     306 Reservering project Rangwi: wastafels € 6.875,00  € 0,00 

    310 Reservering Wilde Ganzen € 856,10  €   14.796,60  

    311 Reservering Sanitatie  € 10.000,00 € 0,00 

    312 Reservering Rangwi project 2014  € 3.639,74 € 0,00 

    313 Reservering TARUWASCO start up € 0,00 € 0,00 

    314 Reservering project Kireti A € 0,00 €     3.641,39  

    315 Reservering extra kosten 2013/2014 € 0,00 €   15.000,00  

    399 Reservering toekomstige projecten € 6.209,40 €    0,00  

         

    400 Voorziening calamiteiten € 2.000,00 € 5.000,00 

    401 Voorziening projecten: meerwerk € 2.000,00 € 2.500,00 

  
 

 402 
Voorziening projecten: pre-start 
financiering € 0,00 € 2.500,00 

              

Totaal  € 47.033,41   €   58.798,60   Totaal  € 47.033,41   €   58.798,60   

 


