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Inleiding 
Dit document beschrijft het jaarverslag over het boekjaar 2020 van Stichting 

SPOT Tanzania. Dit boekjaar loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. 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 verband met Corona is een aantal vergaderingen komen te vervallen. In 
2020 is er vijf 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 een bestuursdag in 
augustus, te Zutphen. 

  
2.4 Financiën 
 Het door de penningmeester opgestelde financieel jaarverslag 2020 is door de 

kascommissie (Esther Kopmels en Martijn Braber) 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 2021-financiën is een nieuwe kascommissie benoemd. 

 
3. Samenwerking / ondersteuning Chamavita 

3.1 Algemeen 
 De samenwerking SPOTT/Chamavita betrof met name 

drinkwatergerelateerde projecten in dorpen in de Usambara 
bergen. Hierover rapporteren wij hieronder in punt 4.1. Daarnaast 
is dit jaar een extra actie gestart om de verspreiding van Corona te 
beteugelen: er zijn handwasfaciliteiten, zeep, mondkapjes en 
informatiemateriaal aangeschaft en gedistribueerd, en er zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor 6.500 inwoners in onze 
projectgebieden. Ook wordt er nog steeds gebouwd aan nieuwe 
calabash-tanks en wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen 
van 7.000 liter, 10.000 liter en 20 liter (zie verder ad. 4 Projecten). 

 
3.2 Werkbezoeken 
 Het bestuur had het voornemen om in 2020 een delegatie naar Tanzania te sturen 

voor een werkbezoek en een verkenning van de lange termijn toekomst. Door Corona 
is deze reis tot nader orde uitgesteld. 
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4. Projecten en sponsors 

4.1 Lopende projecten 
 
1)  Kwetete - In oktober 2020 is, drie maanden sneller dan gepland, het nieuwe project in 

Kwetete afgerond. De snelheid kwam vooral door veel en goed georganiseerd 
vrijwilligerswerk. Ook inwoners van Kifuruga, waar in 2021 een project ontwikkeld 
wordt, droegen alvast hun steentje bij. Met dit project zijn nu in Kwetete 1.520 
Tanzanianen aangesloten op schoon drinkwater. 

2)        Corona - In het voorjaar van 2020 is met een spoedactie ingespeeld op de Corona-
ontwikkelingen. Hoewel de aanwezigheid van Corona wel is vastgesteld, is dat in de 
rurale gebieden van Tanzania veel minder inzichtelijk. Daarom is met spoed een 
preventieproject gestart: er zijn handwasfaciliteiten, zeep, mondkapjes en 
informatiemateriaal aangeschaft en gedistribueerd, en er zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor 6.500 inwoners in onze projectgebieden. 

3)  Calabashtanks - In 2017 en 2019 zijn met ondersteuning van Stichting De 
Gevulde Waterkruik en SPOT Tanzania Tanzaniaanse metselaars getraind in 
Guinee Bissau om regenwateropvangtanks te leren bouwen. Sindsdien zijn 
er bijna 30 van dit soort tanks gebouwd, en zijn nog eens 15 nieuwe 
metselaars opgeleid om in de hele regio nieuwe tanks voor 
regenwateropvang te bouwen. In 2020 is een hogere eigen bijdrage 
gevraagd aan de kopers (van 50% naar 70%). Waarschijnlijk is dit een van de 
oorzaken van minder vraag naar nieuwe calabashtanks in 2020. Daarom 
wordt er nu volop geëxperimenteerd met meerdere vormen, waaronder 
tanks van 7.000 en 10.000 liter (voor o.a. scholen) en Baby calabashtanks 
van 20 liter voor huishoudelijk gebruik. Deze laatste variant is erg populair 
geworden vanwege de noodzaak van vaker handen wassen i.v.m. corona. 

4) RUWASA - Gezien het belang voor de lange termijn-doorontwikkeling van rurale 
watervoorzieningen, volgen wij de ontwikkelingen rondom de invoering en 
implementatie van RUWASA (nieuw programma en wetgeving voor watervoorziening 
in rurale gebieden) intensief. Wij delen met regelmaat onze ervaringen en 
bevindingen met Chamavita, het ministerie voor Water en Infrastructuur en de 
universiteit in Dar es Salaam. 

 
4.2 Toekomstige projecten 
 In januari 2021 start Chamavita met de ontwikkeling van een nieuwe 

watervoorziening in Kifuruga, een dorp met 1.370 inwoners. Hiervoor is € 45.000 aan 
investeringen nodig om een voorraadtank van 45 kubieke meter, 14 openbare kranen 
en 9 kilometer aan pijpleiding te bouwen. 

  
5. Fondsenwerving en informatievoorziening 

5.1   Fondsenwerving 
        In december 2019 werd de jaarlijkse Kerstactie voor het project 2020 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. Aanvullend zijn diverse fondsen 
aangeschreven voor middelgrote tot grote donaties, waarvan de opbrengst boven 
verwachting was. In totaal is er in 2020  
€ 47.102,94 aan donaties en giften opgehaald. 
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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 2020 was dat in juni en november. 
  
6.       Afsluiting 

Ook 2020 is voor SPOT Tanzania weer een succesvol jaar geweest. Met de afronding 
van het project Kwetete ontvangen nu 1.520 Tanzanianen structureel schoon 
drinkwater. Ook is de spoedactie in verband met Corona een groot succes geweest. In 
totaal ontvangen ondertussen ruim 85.000 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. We sluiten aan bij de brede cultuurverandering die in Tanzania gaande is en 
besteden veel aandacht aan institutionele ontwikkelingen op water- en sanitatiegebied 
op de diverse niveau's van dorpen, districten en Tanzania als geheel. 
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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 € 14,47 

602 Kosten bank € 161,84 703 Giften € 47.735,94 

603 Tegemoetkoming reiskosten € 338,00    

      
832 Uitbetaling Loan junior staff € 4.800,00    
833 Uitbetaling project: Kwetete € 31.363,30    
834 Uitbetaling project: Baby 

calabash 
€ 460,00 

   
835 Uitbetaling project: Corona € 15.078,50    

      

    Verschil        € 4.451,23 

Totaal kosten € 52.201,64 Totaal baten      € 52.201,64 

Tabel 1: resultatenrekening 

 

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

2020. 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 € 4.451,23 meer aan inkomsten binnengekomen dan dat er uitgaven 

zijn geweest. 

Analyse Stichting-gerelateerde kosten 

De kosten die SPOT Tanzania in 2020 heeft moeten maken om de stichting 

draaiende te houden zijn in totaal € 499,84. Beleid is dat deze kosten uit de 

rentebaten worden gefinancierd. De rentebaten zijn in 2020 lager dan deze 

kosten, wat inhoudt dat het eigen vermogen van de stichting met € 485,37 is 

gedaald. Het negatieve eigen vermogen is aangevuld met baten uit de giften. 

 

SPOT Tanzania heeft in 2020 € 47.735,94 aan giften ontvangen.
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Balans  
De balans op 31 december 2020 staat in de volgende tabel. Ook de balans van 31 december 2019 staat vermeld zodat er helder is wat 

de verschillen tussen 2019 en 2020 zijn. 

 

Balans       
 Activa Passiva 

Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2019 31-12-2020 Grootboeknr. Omschrijving 31-12-2019 31-12-2020 

200 Betaalrekening Triodos  €      479,69   €   4.019,64  100 Eigen vermogen €     1.589,47  €     1.104,10 

201 Spaarrekening ASN  € 69.807,64  € 61.816,46        

    310 Reservering toekomstige projecten €   14.897,86  €   16.184,00  
    334 Reservering Project Kwetete €   29.000,00 € 0,00 

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

    338 Reservering Project Kifuruga € 0,00 € 31.048,00 

        

    400 Voorziening calamiteiten € 5.000,00 € 2.500,00 

    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 € 10.000,00 € 10.000,00 

        

Totaal  € 70.287,33 € 65.836,10  Totaal  € 70.287,33 € 65.836,10  
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