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Inleiding 
Dit document beschrijft het jaarverslag over het boekjaar 2015 van Stichting 

SPOT Tanzania. Dit boekjaar loopt van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015.  

 

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 2015 van SPOT Tanzania. 

Het boekjaar loopt van 1 januari  t/m 31 december 2015. 

 

   

2. Bestuurs- en Stichtingszaken 

2.1 Algemeen 

 De stichtingsgegevens staan vermeld op de website. Er hebben zich in het 

afgelopen jaar geen wijzigingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling. 

2.2 Bestuursvergaderingen 

 Het bestuur vergadert volgens het vergaderschema één maal in de 

ongeveer zes weken. In 2015 is er zeven keer vergaderd. 

 Eén vergadering was gekoppeld aan het jaarlijkse bestuursweekend, dat 

werd gehouden op 21 en 22 maart 2015 in Speuld. 

 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 2015 zijn de volgende onderwerpen aan 

de orde geweest: 

 - Theory of Change – workshop Saskia Verhagen 

 - Evaluatie projecten, m.n. oprichting waterbedrijf TARUWAS 

 - ‘Draaien aan de kraan’ als middel stimuleren betalen voor water en 

duurzaamheidsbevordering projecten (zie ad 3.2) 

 - Evaluatie samenwerking SPOTT – Chamavita - TARUWAS 

- 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 Financiën 

 Het door de penningmeester opgestelde financieel jaarverslag 2014 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 2015-financiën is een nieuwe kascommissie benoemd. 
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3. Samenwerking / ondersteuning Chamavita 

3.1 Algemeen 

 In 2015 is het project Kireti A afgerond, en zijn de nieuwe projecten Kireti B 

en Mamboleo (Rangwi-district) opgestart (zie verder ad. 4 Projecten). 

Hiermee is invulling gegeven aan jaar twee en drie van het vierjarenplan. 

Daarnaast is er dit jaar veel focus geweest op de verdere bevordering van 

de duurzaamheid van door SPOT Tanzania en Chamavita ontwikkelde 

waterprojecten. De afgelopen jaren is gewerkt aan de oprichting van een 

water service bedrijf: de Tanga Rural Water Service Trust (TARUWAS). 

Hiermee wordt beoogd een systeem te ontwikkelen voor beheer en 

onderhoud van de aangelegde watersystemen. Helaas bleek ook in 2014 dat 

het draagvlak uit de bevolking hiervoor onvoldoende bleef. Het jaar 2015 

stond dan ook vooral in het teken van een verkenning van mogelijkheden 

om dit draagvlak verder te vergroten. Hierover is veelvuldig schriftelijk en 

telefonisch contact geweest met de manager van TARUWAS en het bestuur 

van Chamavita. Zie daarover hieronder onder ‘Draaien aan de kraan’. 

3.2  ‘Draaien aan de kraan’ 

       ‘Draaien aan de kraan’ is het in 2015 ontwikkelde standpunt van SPOT 

Tanzania om in nieuwe projecten de watervoorziening gesloten te houden 

totdat een systeem actief is waarbij bewoners betalen voor watergebruik. In 

2016 zal hiervoor een dubbele pilot ontwikkeld worden; één waarbij beoogd 

wordt via de watercomités geld op te halen, en één waarbij technologie van 

Susteq (verkoop van credits voor water) geïnstalleerd wordt. Bestaande 

projecten die niet voldoen aan onze (SPOT Tanzania en Chamavita) 

voorwaarden, verliezen hun ondersteuning voor (lange termijn) onderhoud 

vanuit SPOT Tanzania, Chamavita en TARUWAS. Tijdens het werkbezoek 

van februari 2016 zal inhoud en implementatie besproken worden met 

Chamavita en TARUWAS. Ondertussen zijn de gebieden Mazinde-Ngua en 

Milemileni over de brug gekomen met een eigen bijdrage om een systeem 

van ‘betalen voor water’ nader uit te werken. 

 

3.3 Werkbezoeken 

 SPOT Tanzania beoogde in oktober 2015 een werkbezoek om te spreken 

over (draagvlak voor) ‘Draaien aan de kraan’. Door onrust rondom de 

landelijke verkiezingen is dit werkbezoek uitgesteld naar februari 2016. 
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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 jaarverslag 2014, ad 4.1). 

In 2015 is de uitvoering van de nieuwe projecten weer ongeveer volgens 

schema. Zo is Kireti A in mei 2015 afgerond en zal Kireti B naar verwachting 

in maart 2016 afgerond worden. Hierna zal gestart worden met de 

ontwikkeling in Maringo Juu. 

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

begrote jaarbudgetten. Met Wilde Ganzen werd wederom een éénjarige 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de realisatie van het Kireti B 

waterproject in 2015. 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 

1)  De uitvoering van de voor 2015 geplande watervoorziening van het dorp 

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

vertragingen bij het project Kireti A, dat niet –zoals voorzien- eind 2014 

voltooid kon worden (zie ook jaarverslag 2014, ad 4.2). Deze vertraging 

wordt grotendeels ingelopen door oplevering van Kireti B in het begin van 

2016. Dan hebben de 2000 inwoners van dit dorpsgebied voldoende en 

schoon drinkwater tot hun beschikking. 

2)  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. 

3)  Het onderzoek naar het verminderen van evaporatie bij regenwateropvang 

is dit jaar geïntensiveerd en nagenoeg afgerond. De resultaten worden 

meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe watervoorziening in Maringo 

Juu (2016, zie ad 4.3) 

         

4.3 Toekomstige projecten 

 Conform het geldende vierjarenplan zal in 2016 een nieuwe 

watervoorziening worden gerealiseerd voor het dorp Maringo Juu, evenals 

de kleine verbeteringen in Goka-Nkelei-Karumele (Rangwi-district). De 

verdere ontwikkeling en het functioneren van TARUWAS Trust blijft voor 

SPOT Tanzania de 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 2014 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 2015 was het 

benodigde bedrag opgehaald, waarna Wilde Ganzen haar bijdrage wederom 

kon toevoegen. Tezamen met het reeds door SAS gedoneerde bedrag kwam 
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het budget compleet om de voor dit jaar geplande projecten uit te kunnen 

voeren.  

5.2 Website 

 Sinds eind 2014 wordt de website bijgehouden door de penningmeester. 

Met regelmaat worden hier nieuwsberichten geplaatst. Tevens is een 

vrijwilliger aangetrokken om SPOTT te ondersteunen bij de 

informatievoorziening naar onze achterban en donoren. Dit betekende een 

sterke impuls voor de kwaliteit en frequentie waarmee nieuwsbrieven 

verstuurd zijn (in 2015 een verdubbeling naar 4x), en voor de 

communicatie via sociale media. 

5.3 Nieuwsbrieven/Kerstactie 

 In 2015 zijn nieuwsbrieven uitgebracht in april, juni, september en 

november. Deze nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en 

verder door bestuursleden verspreid in hun eigen netwerk. 

 In november 2015 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. 

5.4 Presentaties 

In het kader van informatievoorziening naar achterban en donoren, en op 

verzoek van organisaties die fondswervingsactiviteiten t.b.v. SPOTT-

projecten organiseerden, verzorgden bestuursleden in 2015 presentaties bij 

een serviceclub, een basisschool en bij drie protestantse kerkgemeenten. 

Ook is deelgenomen aan de Cordaid Social Challenge in december 2015 

waar SPOTT de 3e prijs won  

(€ 2.500) die besteed is aan publiciteit rond het betalen voor water. 
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Financiele verantwoording 

Resultatenrekening  
in tabel 1 staat het totaaloverzicht van de resultatenrekening. 

Lasten Baten 

Groot-
boeknr. Omschrijving Bedrag 

Groot-
boeknr. Omschrijving Bedrag 

600 Kosten website € 26,98 500 Rente € 774,28 

602 Kosten bank € 114,42 700/703 
Giften particulieren / Wilde 
Ganzen € 16.317,76 

603 Tegemoetkoming reiskosten € 0,00 702 Giften SAS € 33.298,00 

813 Uitbetaling project: Kireti A € 11.091,00    

814 Uitbetaling project: Kireti B € 33.970,91    
815/816 Uitbetaling project: 

TARUWAS TRUST € 1.165,00  Positief saldo € 1.476,27 
817 Uitbetaling project: 

Mamboleo € 5.498,00    

      

Totaal lasten € 51.866,31 Totaal baten € 51.866,31 

Tabel 1: resultatenrekening 

 

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

2015. Hieronder vallen Stichting-gerelateerde kosten, uitbetalingen aan 

projecten, tegemoetkomingen in de kosten voor ondersteuning aan Chamavita / 

TARUWAS TRUST. 

  

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 de Sint Antonius 

Stichting (SAS). 

 
In 2015 is er € 1.476,27 meer aan inkomsten binnengekomen dan dat er uitgaven 

zijn geweest. 

Analyse Stichting-gerelateerde kosten 

De kosten die SPOT Tanzania in 2015 heeft moeten maken om de stichting 

draaiende te houden zijn in totaal € 141,40. Beleid is dat deze kosten uit de 

rentebaten worden gefinancierd. De rentebaten zijn in 2015 hoger dan deze 

kosten, wat inhoudt dat het eigen vermogen van de stichting met € 632,88 is 

toegenomen. 

 

SPOT Tanzania heeft in 2015 € 49.615,76 aan giften ontvangen. De grootste gift 

komt van SAS. De overige giften zijn allen gelabelled als ‘Giften voor Wilde 

Ganzen’. Dit zijn giften van particulieren die bestemd zijn voor de actie die samen 

met de ‘Wilde Ganzen’ wordt gevoerd. 
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Balans 
De balans op 31 december 2015 staat in de volgende tabel. Ook de balans van 31 december 2014 staat vermeld zodat er helder is wat 

de verschillen tussen 2014 en 2015 zijn. 

 

Balans       
 Activa Passiva 

Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2014 31-12-2015 Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2014 31-12-2015 

200 Betaalrekening Triodos € 3.703,06   € 3.361,75   100 Eigen vermogen € 558,58  € 1.191,46 

201 Spaarrekening ASN € 55.095,54 
 

€ 53.960,58 
 

      

     302 Reservering project TARUWAS TRUST € 14.925,00 € 0,00 

     310 Reservering Wilde Ganzen € 14.796,60  € 12.779,13 

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

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

    316 Reservering project Kireti B € 0,00 €   17.539,35  

    399 Reservering toekomstige projecten € 0,00  € 10.195,39 

        

    400 Voorziening calamiteiten € 5.000,00 € 5.000,00 

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

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

  
 

 403 
Voorziening verdubb TARUWAS 
TRUST € 0,00 €     5.617,00 

        

              

Totaal  € 58.798,60   €   57.322,33   Totaal  € 58.798,60   €   57.322,33     

 


