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Inleiding 
Dit document beschrijft het jaarverslag over het boekjaar 2019 van Stichting 
SPOT Tanzania. Dit boekjaar loopt van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019. Dit 
jaarverslag bestaat uit twee delen: een secretariële verantwoording en financiële 
verantwoording. 
 

 



                       Jaarverslag 2019 
 

 - 4 - 

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 2019 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 
juli, te Zutphen. 

  
2.4 Financiën 
 Het door de penningmeester opgestelde financieel jaarverslag 2019 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 2020-financiën is een 
nieuwe kascommissie benoemd. 

 
3. Samenwerking / ondersteuning Chamavita 

3.1 Algemeen 
 In maart 2019 heeft Chamavita het project Kinko B succesvol afgerond. In dezelfde 

maand is begonnen met de werkzaamheden in Kinko C & D. De ontwikkeling van de 
watervoorziening in deze twee hamlets is 2 maanden eerder dan verwacht afgerond, 
in  november 2019. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om te starten met een 
nieuw project in Kwetete, waar een nieuwe watervoorziening gebouwd zal worden 
voor 1.520 inwoners. Ook zijn in een internationale training 14 metselaars uit Lukozi 
en omgeving getraind in het bouwen van regenwateropvangtanks. In overleg met de 
ARDHI University onderzoeken we de impact van het nieuwe nationale 
waterprogramma RUWASA en hebben onze bevindingen uit de afgelopen decennia 
met het ministerie gedeeld. (zie verder ad. 4 Projecten) 

 
3.2 Werkbezoeken 
 Namens SPOT Tanzania hebben Kees Kempenaar en Joost van Buuren in februari 2019 

een uitgebreid werkbezoek gebracht aan de projectgebieden in Tanzania. Met dit 
bezoek hebben we vooral een beter beeld willen krijgen van de ontwikkelingen op het 
gebied van beheer en onderhoud in Lukozi, er is een bezoek gebracht aan het 
ministerie van water en irrigatie (MoWi) en ARDHI University om te spreken over het 
nieuwe RUWASA-programma en de visie op het management van water op 
dorpsniveau. Van dit werkbezoek is een verslag gemaakt. In het voorjaar van 2020 zal 
er weer een delegatie van het SPOT-bestuur afreizen naar Tanzania. 

 
4. Projecten en sponsors 
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4.1  Algemeen 
 In 2017 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 maart 2019 afgerond is. In 
2019 heeft Chamavita zowel Kinko C en D kunnen ontwikkelen. De voor Kinko C & D 
benodigde financiering van € 42.600 werd opgebracht door giften van de landelijke 
Bisschoppelijke Vasten Actie (B.V.A.), twaalf kerkgemeenschappen van de Clara- en 
Franciscus Parochiefederatie (Vastenactie 2019), Stichting Kaskazini en heel veel 
vrienden, familie en bekenden. (zie verder 5.1) 

  
4.2 Lopende projecten 
1)  Eind maart 2019 is het project Kinko B afgerond en is de ontwikkeling van Kinko C & D 

opgestart. De 800 inwoners van deze twee deelprojectgebieden hebben nu voldoende 
en schoon drinkwater tot hun beschikking. Hierdoor hebben nu alle 2.300 inwoners 
van Kinko toegang tot veilig en betrouwbaar drinkwater. Tevens zijn voorbereidingen 
getroffen voor het in januari 2020 nieuw te starten project in Kwetete. 

2)  In 2017 hebben we een mooi project afgerond i.s.m. Stichting De Gevulde Waterkruik. 
3 Tanzaniaanse metselaars volgden een training  in Guinee Bissau om 
regenwateropvangtanks te leren bouwen. Sindsdien zijn er 12 van dit soort tanks 
gebouwd in het gebied waar Chamavita werkt.  
In 2019 heeft deze training een vervolg gekregen in Lukozi, waarbij 14 metselaars uit 
Lushoto District eenzelfde training hebben gekregen. Aan deze internationale training 
namen ook 2 trainees uit Kenya deel, 2 uit Malawi en 1 uit Mexico. De trainers 
kwamen uit Guinee Bissau, Nederland, Congo en Tanzania. Zij bouwden samen 16 
regenwatertanks, waaronder ook bij een moskee en een Koranschool. Alle eigenaren 
betaalden 125 euro als eigen bijdrage, dat is 50% van de kosten. Transport van grind, 
cement en zand was voorbereid door Chamavita en Taruwas. De eigenaren zelf 
zorgden voor water. Het dorpsbestuur en het watercomité van Lukozi hebben een 
fantastische bijdrage geleverd aan de hele logistiek en de organisatie. Er zijn nu 15 
Tanzaniaanse metselaars goed opgeleid om in de hele regio nieuwe tanks voor 
regenwateropvang te bouwen. Potentiële klanten zijn er genoeg, dus ook extra 
werkgelegenheid voor de metselaars. 

3) De ontwikkelingen rond de gezamenlijke coöperatie Taruwas liggen een beetje stil. Dit 
in afwachting van nieuwe nationale wetgeving over rurale watervoorziening. Het lijkt 
er op dat ook bij de Tanzaniaanse overheid het inzicht groeit dat duurzaam onderhoud 
en beheer niet voldoende gewaarborgd zijn in handen van vrijwilligers in 
dorpswatercomité’s. Onduidelijk is nog of gekozen gaat worden voor een grotere rol 
van coöperaties (zoals bijv. Taruwas) of voor het versterken van de structuur van het 
waterdepartement op districtsniveau. We volgen deze ontwikkelingen intensief, delen 
onze ervaringen en bevindingen met het ministerie voor Water en Irrigatie en de 
ARDHI University. 

 
4.3 Toekomstige projecten 
 In januari 2020 start Chamavita met de ontwikkeling van een nieuwe 

watervoorziening in Kwetete, een dorp met 1.520 inwoners. Hiervoor is € 38.000 aan 
investeringen nodig. 
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5. Fondsenwerving en informatievoorziening 

5.1   Fondsenwerving 
        In december 2018 werd de jaarlijkse Kerstactie voor het project 2019 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. Tezamen met de opbrengst van 
de vele activiteiten die door de Clara-en Fransiscus Parochiefederatie werden 
georganiseerd gedurende de vastenactie, was in april 2019  het benodigde bedrag aan 
particuliere donaties voor het project Kinko C & D opgehaald. Daarna  kon  de 
landelijke  B.V.A. haar bijdrage   toevoegen.. Het resultaat is dat we niet hoefden in te 
teren op onze eigen reserve om de ontwikkeling van Kinko C en D uit te voeren. 

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

sociale media worden geplaatst. In 2019 was dat in juni en november.  Op onze 
vernieuwde website  worden ook tussentijds nieuwsberichten en projectrapportages 
geplaatst. 

  
6.       Afsluiting 

Ook 2019 is voor SPOT Tanzania weer een succesvol jaar geweest. Met de afronding 
van de projecten Kinko B (maart) en Kinko C & D (november) zijn alle 2.300 inwoners 
van het dorpsgebied Kinko 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 in lijn met het beleid van de Tanzaniaanse 
overheid 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 
 
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 € 27,50 
602 Kosten bank € 128,63 703 Giften € 47.711,75 
603 Tegemoetkoming reiskosten € 3.115,19    

      
822 Uitbetaling Kinko B via Wilde 

Ganzen 
€ 1.221,00 

   
827 Uitbetaling project Kinko C/D € 14.532,00    
828 Uitbetaling calabash tanks € 11.341,50    
829 Uitbetaling nieuwe 

laptop/telefoon 
€ 680,13 

   
830 Uitbetaling bouw extra 

calabash tanks 
€5.605,00 

   

831 
Uitbetaling project Kinko C/D: 
overspending € 4.920,00    

 Verschil € 6.195,80    
Totaal kosten € 47.739,25 Totaal baten € 47.739,25 

Tabel 1: resultatenrekening 
 
De linkerkant van tabel 1 toont de kosten. Dit zijn de uitgaven van de Stichting in 
2019. 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 giften en rente van de spaarrekening. 
 
In 2019 is er € 6.195,80 meer aan inkomsten binnengekomen dan dat er uitgaven 
zijn geweest. 

Analyse Stichting-gerelateerde kosten 

De kosten die SPOT Tanzania in 2019 heeft moeten maken om de stichting 
draaiende te houden zijn in totaal € 3.243,82. Beleid is dat deze kosten uit de 
rentebaten worden gefinancierd. De rentebaten zijn in 2019 lager dan deze 
kosten, wat inhoudt dat het eigen vermogen van de stichting met € 3.216,32 is 
gedaald. Het negatieve eigen vermogen is aangevuld met baten uit de giften. 
 
SPOT Tanzania heeft in 2019 € 47.711,75 aan giften ontvangen.
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Balans  
De balans op 31 december 2019 staat in de volgende tabel. Ook de balans van 31 december 2018 staat vermeld zodat er helder is wat 
de verschillen tussen 2018 en 2019 zijn. 
 
Balans       

 Activa Passiva 

Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2018 31-12-2019 Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2018 31-12-2019 

200 Betaalrekening Triodos  €      5.114,59   €      429,69  100 Eigen vermogen €       305,79 €     1.589,47  
201 Spaarrekening ASN  €    58.926,94  € 69.807,64        

    310 Reservering toekomstige projecten € 43.919,42 €   14.847,86  
210 Lening Chamavita Lorry € 3.000,00 € 0,00 327 Reservering Project Kinko B € 1.221,00 € 0,00 

    330 Reservering Calabash training + bouw € 0,00 € 0,00 

    333 Reservering Kinko C/D overspending € 0,00 € 0,00 
    334 Reservering Project Kwetete € 0,00 €   29.000,00 

    335 Reservering lening Chamavita stafleden € 0,00 € 4.800,00 

        

        
    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 

    405 Voorziening afbouw Chamavita € 0,00 € 10.000,00 
        

         

        

        
        

        

Totaal  € 67.041,53  € 70.237,33 Totaal  € 67.041,53 € 70.237,33 


