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Inleiding 
Dit document beschrijft het jaarverslag over het boekjaar 2018 van Stichting 
SPOT Tanzania. Dit boekjaar loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. Dit 
jaarverslag bestaat uit twee delen: een secretariële verantwoording en financiële 
verantwoording. 
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Secretariele verantwoording  
    

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 ongeveer éénmaal in de zes 

weken. In 2018 is er zes keer vergaderd. Van elke vergadering zijn notulen verschenen 
met daaraan gekoppeld een actiepuntenlijst. 

 
2.3 Bestuursweekend 
 Jaarlijks organiseren wij een bestuursweekend waar onderwerpen centraal staan ter 

verdieping, waarvoor tijdens de reguliere vergaderingen te weinig tijd beschikbaar 
blijkt of die behoren tot de jaarlijkse evaluaties. Dit jaar was het bestuursweekend in 
september, te Zutphen. 

  
2.4 Financiën 
 Het door de penningmeester opgestelde financieel jaarverslag 2018 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 2019-financiën is een 
nieuwe kascommissie benoemd. 

 
3. Samenwerking / ondersteuning Chamavita 

3.1 Algemeen 
 In maart 2018 is het project Kinko A succesvol afgerond. In dezelfde maand is 

begonnen met de werkzaamheden in Kinko B. Deze ontwikkeling gaat zeer 
voorspoedig (zie verder ad. 4 Projecten). Daarnaast is het succesvolle project uit 2017 
om regenwatertanks (Calabash tanks) te bouwen opgevolgd met de bouw van nog 
eens 20 nieuwe tanks in 2018. Ook hebben we dit jaar weer veel werk verzet als het 
gaat om het functioneren van het water service bedrijf: de Tanga Rural Water Service 
Trust (TARUWAS). 

3.2 Werkbezoeken 
 Er zijn in 2018 geen werkbezoeken aan Tanzania geweest. Wel is er met regelmaat 

contact per mail en telefoon. Begin 2019 zal er weer een delegatie van het SPOT-
bestuur afreizen naar Tanzania. 

 
4. Projecten en sponsors 

4.1  Algemeen 
 Na het medio 2017 succesvol afgeronde vierjarenplan, zijn we gestart met de 

ontwikkeling van een nieuwe watervoorziening in het dorp Kinko. Het betreft een 
middelgroot dorp met diverse hamlets waar in totaal ongeveer 2.300 mensen wonen. 
De aanleg van de watervoorziening is relatief complex. Daarom is het project 
opgedeeld in vier fases: Kinko A t/m D. In het eerste kwartaal van 2018 is de eerste 
fase, Kinko A afgerond. De ontwikkeling van Kinko B in 2018 verliep dusdanig 
voorspoedig dat dit deelproject in januari 2019 afgerond is. We verwachten in 2019 
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zowel Kinko C en D 1e fase te kunnen ontwikkelen. De voor Kinko B benodigde 
financiering van € 42.500 werd opgebracht door giften van Wilde Ganzen, vijf 
particuliere fondsen, vier kerken, twee kringloopwinkels en heel veel vrienden, familie 
en bekenden. (zie verder 5.1) 

  
4.2 Lopende projecten 
1)  In 2018 is het project Kinko A afgerond. Daarna is het project in Kinko B gestart, dat in 

februari 2019 wordt afgerond. De in totaal 1.500 inwoners van deze twee 
deelprojectgebieden hebben nu voldoende en schoon drinkwater tot hun beschikking. 

2)  De raad van bestuur van TARUWAS Trust - waarin zes dorpen zijn vertegenwoordigd - 
heeft meerdere keren vergaderd. Om het draagvlak voor betalen voor beheer en 
onderhoud te vergroten zijn in 2016 diverse interventies opgepakt waaronder nieuwe 
verkiezingen van watergebruikersverenigingen, een betaalsysteem voor watergebruik, 
het gesloten houden van kranen na oplevering totdat er een werkend betaalsysteem 
is, trainingen van lokale overheden en lobby voor ondersteuning bij de 
districtsoverheid. Ook is in samenwerking met de ARDHI Universiteit in Dar es Salaam 
een lobbytraject bij de nationale overheid ingezet om de nationale wetgeving over 
watergebruikersverenigingen te verbeteren. De effecten van deze interventies zijn in 
2017 langs een brede set indicatoren uitgebreid gemonitord door Chamavita en SPOT 
Tanzania. Over deze interventies en de monitoring is veelvuldig schriftelijk en 
telefonisch contact geweest met de manager van TARUWAS, het bestuur van 
Chamavita en Dr. Shaaban Mgana van de ARDHI Universiteit. De missie in 2017 ging 
onderweg met de aanname dat de voortgang onvoldoende zou zijn. Tijdens de missie 
eind 2017 hebben wij onze aannames en tussentijdse conclusies in Tanzania getoetst. 
Hier bleek gelukkig dat deze (voorlopig) onterecht waren door onverwacht positieve 
ontwikkelingen in Lukozi en Kwemakame. In de eerste helft van 2018 hebben we 
bekeken hoe op basis van dit nieuwe draagvlak met de dorpen samengewerkt kan 
worden aan duurzaam beheer en onderhoud. In de loop van het jaar is echter 
gebleken dat Taruwas Trust niet de gehoopte structurele oplossing kan bieden voor 
het organiseren en financieren van lange termijn beheer en onderhoud. We kunnen 
concluderen dat met Taruwas Trust een belangrijke discussie en beweging in gang 
gezet is, maar in dit proces heeft de organisatie zelf niet het vertrouwen kunnen 
winnen om een belangrijke spil te gaan vormen. Wel wordt Taruwas met regelmaat 
nog gevraagd voor incidenteel advies en onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor blijven 
wij waar gevraagd een adviesrol vervullen. 

3) In 2017 hebben we een mooi project afgerond waarbij Tanzaniaanse metselaars een 
training volgden in Guinee Bissau om regenwateropvangtanks te leren bouwen. Kees 
Kempenaar van SPOT Tanzania was daarbij aanwezig als facilitator. In 2017 zijn er 12 
van dit soort tanks gebouwd. In 2018 zijn er nog eens 20 tanks gebouwd en 
voorbereidingen getroffen om meer metselaars te gaan trainen in 2019. In februari 
2019 zal de training gestart worden. 

 
4.3 Toekomstige projecten 
 In februari 2019 wordt de nieuwe watervoorziening voor het dorp Kinko B opgeleverd. 

Tegelijk zal in 2019 de ontwikkeling van Kinko C en D 1e fase opgestart worden, een 
gebied met ongeveer 800 inwoners. Hiervoor is € 42.600 aan investeringen nodig. 

 
 Subsidie voor de training van meer metselaars om Calabash-tanks te kunnen bouwen 

is beschikbaar gesteld door Stichting De Gevulde Waterkruik. Er blijkt in onze 
projectgebieden veel animo voor zo’n individuele extra watervoorraad, in aanvulling 
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op de publieke watervoorziening. Met deze training wordt het voor ons mogelijk om 
veel meer van dit soort tanks te gaan bouwen. 

  
5. Fondsenwerving en informatievoorziening 

5.1   Fondsenwerving 
        In december 2017 werd de jaarlijkse Kerstactie voor het project 2018 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 2018 was het benodigde 
bedrag aan particuliere donaties voor het project Kinko B opgehaald, waarna Wilde 
Ganzen haar bijdrage wederom kon toevoegen. In 2018 zijn aanvullend diverse 
fondsen aangeschreven voor middelgrote tot grote donaties, waarvan de opbrengst 
boven verwachting was. Het resultaat is dat we niet hoeven in te teren op onze eigen 
reserve om de ontwikkeling van Kinko C en D 1e fase uit te voeren. 

 
5.2 Communicatie (website, nieuwsbrieven en sociale media) 
 Met regelmaat worden nieuwsberichten verstuurd, die vervolgens ook op de website 

en sociale media worden geplaatst. In 2018 was dat in april en november. Daarbij 
hebben we onze website volledig vernieuwd. Een resultaat om trots op te zijn. 

  
6.       Afsluiting 

Ook 2018 is voor SPOT Tanzania weer een succesvol jaar geweest. Met de afronding 
van het nieuwe project Kinko A en de ontwikkeling van Kinko B hebben wij weer 1.500 
inwoners aangesloten op schoon drinkwater. In totaal ontvangen ondertussen ruim 
80.000 Tanzanianen schoon drinkwater uit door SPOT Tanzania en Chamavita 
aangelegde waterprojecten. De uitdagingen om ook voor de lange termijn beheer en 
onderhoud bij onze projecten te organiseren blijft een groot deel van onze agenda en 
activiteiten beheersen, hoewel onze inzet hierop wel verandert. Op meerdere fronten 
zetten we stappen om een brede cultuurverandering door te voeren: van gratis water 
(van God) naar betalen voor water (voor duurzame projecten) en dat is een 
waardevolle ontwikkeling. 
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Financiele verantwoording 
 

Resultatenrekening  
In tabel 1 is het totaaloverzicht van de resultatenrekening te zien. 
 

Kosten Baten 
Groot-
boeknr. Omschrijving Bedrag 

Groot-
boeknr. Omschrijving Bedrag 

600 Kosten website € 0,00 500 Rente € 89,57 
602 Kosten bank € 123,17 700 Giften voor Calabash tanks € 2.500,00 
699 Kosten overig € 60,00 703 Giften voor Wilde Ganzen € 55.716.60 
819 Uitbetaling project: Training 

Guinée-Bissau / Watertanks 
€ 2.525,00 

   
821 Uitbetaling 

herstelwerkzaamheden 
Mazinde Ngua 

€ 2.282,00 

   
822 Uitbetaling Kinko B via Wilde 

Ganzen 
€ 24.634,00 

   
823 Uitbetaling ondersteuning 

familie Yahaya 
€ 1.625,00 

   
824 Uitbetaling Taruwas Trust € 5.476,87    
825 Uitbetaling lening lorry 

Chamavita 
€ 3.000,00 

   
826 Uitbetaling Training 

Chamavita 
€ 1.038,00 

   
      
 Verschil € 17.542,12    

Totaal kosten € 58.306,17 Totaal baten € 58.306,17 
Tabel 1: resultatenrekening 

 
De linkerkant van tabel 1 toont de kosten. Dit zijn de uitgaven van de Stichting in 
2018. 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 (in 2018 van Stichting Vrienden 
voor Calabash tanks), Giften voor Wilde Ganzen (giften die SPOT heeft ontvangen 
voor een project dat via de Wilde Ganzen wordt gesubsidiëerd) en rente van de 
spaarrekening. 
 
In 2018 is er € 17.542,12 meer aan inkomsten binnengekomen dan dat er uitgaven 
zijn geweest. 

Analyse Stichting-gerelateerde kosten 

De kosten die SPOT Tanzania in 2018 heeft moeten maken om de stichting 
draaiende te houden zijn in totaal € 183,17. Beleid is dat deze kosten uit de 
rentebaten worden gefinancierd. De rentebaten zijn in 2018 lager dan deze 
kosten, wat inhoudt dat het eigen vermogen van de stichting met € 93,60 is 
gedaald. 
 
SPOT Tanzania heeft in 2018 € 58.216,00 aan giften ontvangen. De giften zijn 
grotendeels gelabeld als ‘Giften voor Wilde Ganzen’. Dit zijn giften die bestemd 
zijn voor de actie die samen met de ‘Wilde Ganzen’ wordt gevoerd. De particuliere 
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gift van Stichting Vrienden Holten - Bedanda is een bijdrage voor de bouw van 
calabash drinkwatertanks.
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Balans  
De balans op 31 december 2018 staat in de volgende tabel. Ook de balans van 31 december 2017 staat vermeld zodat er helder is wat 
de verschillen tussen 2017 en 2018 zijn. 
 
Balans       

 Activa Passiva 

Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2017 31-12-2018 Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2017 31-12-2018 

200 Betaalrekening Triodos  €      203,64   €      5.114,59  100 Eigen vermogen €       399,40  €       305,79 
201 Spaarrekening ASN  € 46.295,77   €    58.926,94       

     310 Reservering Wilde Ganzen € 14.057,82 € 43.919,42 
210 Lening Chamavita voor 

Lorry 
€ 0,00 € 3.000,00 320 Reservering projecten a) Goka, Nkelei,  

Karumele en b) Maringo Juu 
€ 1.369,80 € 0,00 

    
321 Reservering herstelwerkzaamheden 

Mazinde Ngua 
€     2.550,00 € 0,00 

    325 Reservering Training Chamavita € 0,00 € 0,00 
    326 Reservering Calabash Tanks € 0,00 € 0,00 

    327 Reservering Project Kinko B € 0,00 € 1.221,00 

    
328 Reservering ondersteuning familie 

Yahaya 
€ 0,00 € 0,00 

        

    399 Reservering toekomstige projecten € 15.672,39 € 11.595,32 

        

    400 Voorziening calamiteiten  €     2.450,00  € 5.000,00 
     401 Voorziening projecten: meerwerk  €     2.500,00  € 2.500,00 

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

    404 Voorziening TARUWAS 2018  €     5.000,00  € 0,00 

        

        

Totaal  € 46.499,41 € 67.041,53 Totaal  € 46.499,41 € 67.041,53 


