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JAARVERSLAG 2015
Algemeen
Het jaar 2015 was voor Stichting Victorie Pompen een goed jaar. Weliswaar een druk jaar met veel
activiteiten in Ghana en Togo, maar wat het resultaat betreft kan er tevreden op teruggekeken
worden. Er zijn namelijk weer veel touwpompen gekocht en geplaatst in Ghana en Togo en
waterfilters voor Togo gekocht.
Met deze activiteiten hebben wij het beoogde doel voor 2015 bereikt en veel mensen aan schoon
en veilig drinkwater geholpen.
Er zijn twee werkbezoeken gebracht, elk met een druk programma. De werkzaamheden bestonden
uit SVP-pompen bekijken, adviseren en sociale contacten bijhouden.
Voor het kopen van SVP-pompen was in 2015 voldoende geld beschikbaar. Daar zijn wij heel blij
mee. Hiervoor onze grote dank aan allen die met dit bijdragen en giften mogelijk maakten.
Een meer uitgebreide indruk over ons werk staat in de jaarlijkse nieuwsbrief die altijd begin januari
aan onze sponsors wordt toegestuurd en op onze website staat.
Echt publiekelijk presenteren doen we ons niet meer zoveel als in voorgaande jaren, vanwege het
voornemen de activiteiten in de komende jaren te gaan verminderen. Toch is er nog veel
belangstelling voor onze projecten, wat fijn en bemoedigend is.
Zoals verplicht staan de SVP Jaarstukken op onze website. Onze gegevens zijn onveranderd
opgenomen in de gemeentegids van Albrandswaard.
Het bestuur heeft zich ten volle ingezet bij vergaderen, aandachtspunten, overleg, besprekingen en
te nemen besluiten.

Projecten
Quota
Dit jaar zijn 180 SVP-pompen gekocht. Heel wat minder dan we de laatste jaren gewend waren en
minder dan begroot. Weliswaar zijn er iets meer pompen geplaatst dan betaald, dat komt door
overlapping van betaaldata en plaatsing van pompen.
In Ghana zijn totaal 128 SVP-pompen geplaatst, in Togo 50 en in Liberia 10.
In mei en november zijn tijdens de werkbezoeken totaal 417 SVP-pompen bekeken, 49 in Togo en
368 in Ghana.
De wens en opzet was om dit jaar gereed te komen met alle SVP-pompen in Ghana te bekijken
omdat we daarmee steeds achterlagen. Ondanks het grote aantal in 2015 bekeken SVP-pompen is
dit net niet gelukt.
Nu resten nog 16 SVP-pompen in zuidelijk Ghana te bekijken. Dit zal in oktober 2016 plaatsvinden,
tegelijk met in 2016 geplaatste SVP-pompen.
In Togo zijn alle SVP-pompen bekeken die bekeken moesten worden. Ook de SVP-pompen welke in
Sotouboua in Midden Togo geplaatst zijn, deze zijn door dokter Cécile Schat van Stichting
Kinderhulp Togo bekeken.
De 10 SVP-pompen die gekocht zijn voor Liberia zijn daar vervaardigd en geplaatst door Anneke en
Mambu Quoi van Stichting Manneka Nederland (Papendrecht).
In 2016 zullen voor Ghana totaal 120 touwpompen gekocht worden, waarvan 80 voor Midden
Ghana en 40 voor Zuid Ghana.
In 2016 zullen voor Togo 60 pompen gekocht worden. Deze zijn bestemd voor de stad Kpalimé en
omgeving. Eind 2015 zijn 10 pompen gekocht voor de stad Lomé, deze zullen begin 2016 geplaatst
worden.
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Vanissluk Ventures heeft goede service verleend door 240 waterfilters, 38 reservepotten en 40
reservekranen naar de grens van Ghana en Togo te brengen. Dat is in vier ritten gedaan. Eerst
worden de filters bij de leverancier in Ghana afgehaald, dan naar de grens gebracht en daar
overgeladen op de pick-up van Stichting Kinderhulp Togo. De medewerkers van deze stichting
zorgen vervolgens voor distributie. Het bestuur van Stichting Kinderhulp Togo is SVP en Vanissluk
Ventures zeer dankbaar voor de waterfilters.
Contacten en Uitvoering
Er is over het algemeen goed contact met de touwpompbedrijven in Ghana en Togo.
De contacten verlopen via whatsapp, sms, e-mail, telefoon en brieven. En dan zijn er natuurlijk nog
de gesprekken en overleggen tijdens de werkbezoeken.
In mei is een werkbezoek van ruim drie weken aan Ghana gebracht, en in november/december een
werkbezoek van een maand aan Ghana en Togo.
Deze werkbezoeken zijn uitgevoerd door adviseur Jan Mons met als belangrijkste doel de geplaatste
SVP-pompen te bekijken. Op zich een hele klus maar nagenoeg alle SVP-pompen zijn nu bekeken.
Natuurlijk werd ook mondeling advies gegeven. Er is één werkmal gemaakt in de werkplaats te
Krodua in Zuid Ghana. Van verdere praktische tips tot uitvoering brengen is niet gekomen door het
vele onderweg zijn.
Veel aandacht is besteed aan de hygiënische omstandigheden van de waterputten. De gebruikers
van de pomp maar ook de monteurs krijgen daardoor de wetenschap dat een schoon onderhouden
waterput eveneens belangrijk is voor hun gezondheid. De aandacht hieraan gegeven wordt meestal
in dank aangenomen. Gelukkig waren er toch wel aardig wat mooie en heel schone waterputten te
zien tijdens deze werkreis.
Het nummeren van de pompen in Ghana heeft nog steeds aandacht. Met het introduceren van een
documentje, elk behorende bij één pomp, hopen we het onzorgvuldig nummeren uit te bannen.
Tijdens elke werkreis worden telkens onze voorwaarden aan de touwpomp firma’s uitgereikt zodat
men bekend blijft met onze duidelijke voorwaarden waarop een SVP-touwpomp geplaatst kan
worden. Eén van de belangrijke voorwaarden is dat een waterputeigenaar niet in staat is om zelf
een touwpomp te kunnen bekostigen.
De eigenaars van de touwpompbedrijven hebben al ervaren dat er minder pompen bij hen gekocht
zijn door SVP. Grote aantallen zijn niet meer mogelijk omdat de controle (het fysiek bekijken) niet
goed valt uit te voeren. Ook de zware belasting van adviseur Mons tijdens het bekijken van de
pompen plus het vele andere bijkomende werk moest verminderen. Door kleinere aantallen
pompen te kopen kunnen we toe met één werkreis per jaar, en dat zo lang het mogelijk is.
Met Sulumon, de jongen met forse brandwonden, gaat het gelukkig goed. Na negen maanden
behandelen waren de wonden geheeld. Hij gaat nu naar de Junior Secondary School en verblijft
doorgaans in huis bij touwpompman Ayine in Kintampo. In voorkomende gevallen logeert hij bij
dokter Ali die de laatste maanden van de behandeling zijn wonden verzorgde, en waar Sulumon
toen ook verbleef. SVP draagt bij in de kosten van school, kost en inwoning en schenkt aandacht aan
deze jongen, waardoor hij hopelijk een goede basis krijgt voor zijn toekomstige leven.
De jonge vrouw Mary krijgt van SVP ondersteuning voor een interne opleiding aan een Universal
Senior High School (vergelijkbaar met Havo). Zij heeft geen goede jeugd gehad. SVP heeft er, samen
met de sponsor, alle vertrouwen in dat we er goed aan doen haar dit te bieden.

3

Het is en blijft heel dankbaar werk en om te ervaren dat ook dit jaar weer veel mensen aan schoon
en veilig water zijn geholpen en hiermee ook werkgelegenheid geboden is. Fijn dat tijdens bijzonder
gelegenheden verbetering aan sociale omstandigheden kon worden gegeven.

Activiteiten
SVP heeft een korte presentatie gegeven bij de start van de verkoop van een Kerst-CD van
Gospelkoor Relight. De baten van deze CD zijn voor SVP-touwpompen.
Yvonne Lagendijk heeft de nieuwsbrieven geadresseerd en verstuurd. Ook heeft ze de adreslijsten
van de geplaatste pompen in Ghana en Togo ingetypt en bijgewerkt.
Webmaster Erik de Wit heeft er voor gezorgd dat het Jaarstuk, onze nieuwsbrief en reisverslagen
voor de websitebezoeker zijn in te zien.
Andere en overige activiteiten en werkzaamheden:
- Het schrijven en maken van de jaarlijkse nieuwsbrief.
- Het adresseren, versturen en rondbrengen van 180 nieuwsbrieven.
- Het voorbereiden en uitwerken van werkbezoeken naar de projecten.
- Het schrijven van 130 bedankkaarten en alle andere correspondentie.
- De gewone administratie, financiële boekhouding en Internetbankieren.
- Het bijhouden van een werkzaamheden logboek.
- Buitenlandse betalingen aan de touwpompbedrijven.
- Onderhouden en aangaan van contacten, met andere stichtingen, organisaties,
relaties en sponsors via telefoon, brieven en e-mail.
- Het verzorgen van drukwerk voor Vanissluk in Ghana en eigen folder.
- Inkopen van kantoorartikelen.
- Het maken van overzichtslijsten voor adressen van geplaatste pompen in Ghana en Togo.
- Adviseren van de touwpompprojecten in Midden en Zuid Ghana en Togo.
- Bezoeken van ambassade en consulaat voor visa.
- Het maken van een reisverslagen, jaarverslag, financiële jaarverslag en begroting.

Financiën
De in 2015 gekochte waterfilters en touwpompen in Ghana en Togo zijn betaald per bank.
Het bedrag van de in 2015 ontvangen giften was niet toereikend voor de betaling van het aantal
gekochte pompen. Vanuit het reservesaldo kon het benodigde bedrag aangevuld worden.
Het financiële buffer is voldoende om nog twee jaar touwpompen te kunnen kopen.
Pompen bestellen wordt thans gefaseerd gedaan; bestelde pompen en waterfilters worden vooraf
betaald.
Wij zijn een ieder erkentelijk die ons financieel steunden, adviseerden en medewerking hebben
gegeven. Hiervoor onze hartelijke dank!

Poortugaal, april 2016

Jan Mons, secretaris / penningmeester
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Financieel verslag 2015
1. Balans
31-12-2015

31-12-2014

ACTIVA
Liquide middelen
ING Betaalrekening
ING Zakelijke Spaarrekening
Kasgeld

347
24.312
58

1.180
35.103
29
24.717

36.312

24.717

36.312

1.920

3.538

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Vooruit ontvangen bedragen

22.797

32.774

Totaal passiva

24.717

36.312

Totaal activa

PASSIVA
Vastgelegd vermogen
Fonds touwpompen
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Financieel verslag 2015
2. Staat van baten en lasten
Uitkomst
2015

Begroting
2015

Uitkomst
2014

Begroting
2016

Ontvangen giften t.b.v. pompen
Giften t.b.v. werkreizen
Overige giften
Bankrente
Vooruit ontvangen baten
Onttrekking fonds touwpompen

12.283
1.560
156
308
9.512
1.618

15.000
2.000
500
300
6.400
450

19.696
2.660
153
529
7.229
–

11.450
1.400
500
150
7.650
350

Totaal baten

25.437

24.650

30.267

21.500

Uitgaven t.b.v. touwpompen en filters
Reis- en verblijfkosten
Algemene kosten
Toevoeging fonds touwpompen

21.795
2.526
1.116
–

21.400
2.000
1.250
–

26.925
2.661
559
122

19.100
1.400
1.000
–

Totaal lasten

25.437

24.650

30.267

21.500

–

–

–

–

BATEN

LASTEN

SALDO
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Financieel overzicht 2015
3. Toelichting
Algemeen
Stichting Victorie Pompen is een organisatie zonder winststreven. De doelstelling van de stichting is
het behartigen van het algemeen maatschappelijk belang in de vorm van het schenken van
touwpompen voor West Afrika, in het bijzonder Togo en Ghana. Een eventueel overschot op de staat
van baten en lasten wordt op grond van de doelstelling toegevoegd aan het vastgelegd (beklemd)
vermogen van de stichting in de vorm van het Fonds touwpompen.
SVP heeft de fiscale ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Waarderingsgrondslagen
De in het financieel overzicht opgenomen bedragen luiden in euro’s.
De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
Giften, subsidies e.d. worden zo veel mogelijk toegerekend aan het boekjaar waarin de met de
ontvangen giften bekostigde uitgaven plaatsvinden.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de baten en daaraan toe te rekenen lasten en overige
kosten in het boekjaar.

Toelichting
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen
Hieronder zijn opgenomen ontvangen giften, subsidies en andere bijdragen die nog niet waren
besteed per balansdatum:

Vooruit ontvangen giften t.b.v. pompen
Rebceccafonds

31-12-2015

31-12-2014

22.797
–

32.309
465

22.797

32.774
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Vastgelegd vermogen
Fonds touwpompen
Het fonds touwpompen betreft beklemd vermogen in het kader van de doelstelling van de stichting.
Het verloop is als volgt:
2015

2014

Stand per 1 januari
Onttrekking / toevoeging

3.538
-1.618

3.416
122

Stand per 31 december

1.920

3.538

Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Poortugaal, april 2016

Het bestuur:

drs. S.J. Corver

ir. R.J. Mooldijk

J.J. Mons

8

