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JAARVERSLAG 2012
Algemeen
Terugkijkend was 2012 een mooi jaar voor Stichting Victorie Pompen.
Er konden meer touwpompen gekocht en geplaatst worden dan het streefaantal van honderdvijftig
pompen per jaar. Ook was er de mogelijkheid om weer waterfilters te kopen voor Ghana maar ook
voor Togo. Hiermee hebben we onze doelstellingen kunnen waarmaken.
In dank is een groter bedrag aan bijdragen ontvangen dan verwacht.
De publieke belangstelling voor ons werk is nog steeds groot en draagt men het een warm hart toe.
De website werd dit jaar iets minder bezocht. Komend jaar gaat onze webmaster de activiteiten
weer oppakken. We stonden opnieuw vermeld in de gemeentegids van Albrandswaard.
Vanwege de gezondheidssituatie van de heer Mons is in 2012 maar één bezoek aan de projecten
gebracht, van eind maart tot begin april. Tijdens het bezoek werd een groot aantal pompen in Zui d
Ghana en in Togo bekeken en contact onderhouden met de pompenmakers.
Het contact met dokter Cecile Schat en haar man de heer Jouke Schat van Stichting Kinderhulp Togo
is geïntensiveerd. Zij laten bij scholen waterputten graven en wij laten daar pompen op plaatsen.
Ook hebben we een aantal waterfilters aan deze stichting geschonken die door hen zijn
gedistribueerd. Zo leveren wij met onze samenwerking ieder op onze eigen wijze een bijdrage in de
gezondheidszorg voor kinderen in Togo.
Helaas is de operatie aan een gelaatstumor bij Rebecca Dostin in Zuid Ghana niet doorgegaan.
Bovendien is Rebecca met haar gezin uit hun huisje gezet. Wij hebben Vanissluk verzocht een huisje,
voor het gezin van Rebecca te laten bouwen. Dit huisje zal begin 2013 gereed zijn. De inkomsten en
kosten hiervoor lopen via SVP en worden afzonderlijk bijgehouden in het “Rebeccafonds”.
Bij het bekijken van de geplaatste touwpompen is telkens weer gebleken dat de mensen blij en
dankbaar zijn met hun pomp, want de touwpomp geeft gemak en veel voordelen.
Wanneer nodig communiceerde of kwam het bestuur bijeen voor besprekingen en te nemen
besluiten.
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Projecten
Quota
Totaal konden 245 touwpompen in 2012 geplaatst worden. Dit aantal was ook begroot. Een heel
mooi resultaat!
In Togo zijn 55 touwpompen geplaatst voor SVP.
De meesten zijn in verschillende wijken van de stad Kpalimé geplaatst en een aantal in het
verafgelegen Awagomé.
Komend jaar gaat Victoire Pompe Togo 70 pompen voor onze stichting plaatsen in en om Kpalimé
en Awagomé.
Een aanzienlijk aantal pompen moet in 2013 nog bekeken worden.
In Ghana zijn totaal 190 pompen voor SVP geplaatst. Ze zijn in uiteenlopende gebieden geplaatst.
In Zuid Ghana zijn 88 touwpompen geplaatst in stadswijken en verschillende dorpen.
In Midden Ghana zijn 90 touwpompen geplaatst door Ayine in en om de stad Kintampo. Deze
pompen worden in samenwerking door pompenfirma Vanissluk in Zuid Ghana vervaardigd en naar
Kintampo getransporteerd.
In twee andere gebieden in Ghana zijn totaal 12 touwpompen geplaatst door Vanissluk in
samenwerking met Stichting Afrikaad uit Barendrecht.
Komend jaar kan Vanissluk 185 pompen voor onze stichting gaan plaatsen.
Nog een klein aantal pompen in Zuid Ghana van 2012 moet in 2013 bekeken worden plus al de
pompen die in Midden Ghana geplaatst zijn.
Vanissluk heeft op ons verzoek 110 keramieken waterfilters ingekocht. Tien voor Ghana, de overige
honderd zijn in twee ritten met elk vijftig filters naar de grens van Ghana / Togo gebracht. Bij de
grens zijn de filters overgenomen door Stichting Kinderhulp Togo uit Kpalimé. Dokter Cécile Schat
verzorgde de distributie ervan in Togo. De filters zijn bestemd voor mensen die geen waterput
hebben en aangewezen zijn op vervuild en vies water.
Contacten
Het contact en de samenwerking met Vanissluk in Zuid Ghana is goed en grotendeels naar wens. Er
is contact via sms en een enkele brief, e-mail of telefoon. E-mailen is lastig, men moet daarvoor naar
de stad Asamankese een rit van ruim dertig kilometer. Maar ook telefoneren is soms moeilijk omdat
het netwerk zwak is op hun standplaats.
Eind maart – begin april is een bezoek gebracht aan het project in Zuid Ghana om de geplaatste
pompen voor SVP te bekijken. Ook nu kon weer in de woning van Lukuman en Issah gelogeerd
worden en zorgde Lukuman voor het eten. Met hun bedrijfsauto hebben we de waterputten met
onze pompen bekeken in stadswijken en verschillende dorpen.
Ayine heeft zich gevestigd in de stad Kintampo in het middenwesten van Ghana, in de Brong Ahafo
Region. Ayine heeft de negentig pompen in wijken van Kintampo en een aantal dorpen geplaatst.
Deze pompen worden in 2013 door ons bekeken. De pompen die hij plaatst worden in de
werkplaats in Zuid Ghana gemaakt, hijzelf is daarbij soms ook werkzaam.
Lukuman heeft met Rebecca Dostin vijftien bezoeken aan het ziekenhuis gebracht ter voorbereiding
van een operatie aan een gelaatstumor. Kort vooraf aan de operatie kreeg Rebecca te horen dat de
operatie niet door kon gaan vanwege een zwak hart en slechte conditie. Ook bleek ze in
verwachting. De baby is helaas maar twee weken oud geworden.
3

Het gezin van Rebecca is om onbekende reden uit hun woning (eigenlijk: krot) gezet. SVP heeft
daarop Vanissluk gevraagd een stukje grond te kopen en een huisje erop te laten bouwen voor het
ontredderde en arme gezin. Enthousiast is aan onze vraag voldaan; het huisje is begin 2013
opgeleverd. Lukuman en Issah hebben goede hulp geboden en doen hun best. Het benodigde geld
voor dit huisje is voornamelijk vanuit kerkelijk Albrandswaard bijeengebracht.
Met Paulin Tatrabor van Victoire Togo was er eigenlijk niet veel contact. Alleen het nodige, ten
behoeve van informatie over aantallen en overzichten van adresgegevens. Van SVP uit was er alleen
de nodige correspondentie betreffende een betaling, het bezoek in april en over de
gezondheidstoestand van ondergetekende.
Tijdens het bezoek en het bekijken van de pompen opnieuw aangegeven welke verbeteringen men
moet aanbrengen. Over een aantal punten was ik nog niet tevreden en heb ik mijn ongenoegen
laten merken omdat er geen merkbare verbetering was of geen gehoor gegeven op mijn
aanwijzingen.
Er is slechts enige verbetering merkbaar van een paar aandachtspunten die aangegeven zijn bij
vorige bezoeken. De gevraagde verbetering van de adressenlijst is niet doorgevoerd. Toch wil ik
hoopvol blijven om met de Tatrabors op kleine schaal door te gaan, want in feite kunnen zij best
goede kwaliteit geven. Tevens is inventiviteit te zien bij de ontwikkeling en het toepassen van
touwpompen die hoog opgestelde waterreservoirs opvullen. Op zo een reservoir kan het sanitair
van een woning of school worden aangesloten.
Mede door de lange reistijd voor Lomé konden ook deze reis niet alle geplaatste pompen in Kpalimé
van 2009 en 2010 bekeken worden. Deze inhaalslag zal en moet in 2013 plaats gaan vinden evenals
het bekijken van de in 2012 geplaatste pompen.
Activiteiten
Anders dan voorgaande jaren zijn ten behoeve van fondsenwerving minder activiteiten uitgevoerd.
Deze presentaties waren met PowerPoint en foto´s. Er zijn vijf presentaties gegeven.
Verder was er wederom veel werk met onder andere:
- Het maken van reisverslag, jaarverslag en nieuwsbrief en het versturen en rondbrengen ervan.
- Het voorbereiden en brengen van werkbezoeken aan de projecten.
- Het nodige werk met veel correspondentie.
- Gewone administratie, financiële boekhouding en Internetbankieren.
- Onderhouden en aangaan van contacten via telefoon, brieven, e-mail en direct.
- Het verzorgen van drukwerk en folder.
- Het maken van de overzichtlijsten van geplaatste pompen in Midden / Zuid Ghana en Togo.
- Contacten met andere stichtingen en organisaties.
- Begeleiden van het touwpompprojecten in Zuid Ghana, Midden Ghana en Togo.
- Visa aanvragen.
- Het bemiddelen bij een stageplaats in Zuid Ghana voor twee personen uit Liberia.
- Verder veel niet genoemde werkzaamheden gedaan.
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Financiën








Al de in 2012 geplaatste pompen in Ghana en Togo zijn verrekend of betaald via de bank.
De pompen voor Midden en Zuid Ghana worden deels bij bestelling vooruit en deels na
plaatsing betaald.
De betaling van waterfilters aan Vanissluk wordt tegelijk met een betaling van touwpompen
gedaan.
De pompen voor Togo worden bij bestelling vooruit betaald.
We hebben voldoende middelen op onze bankrekening om aan de begroting van 2013 te
kunnen voldoen.
Er is een gunstig vooruitzicht op inkomsten in 2013 door toezeggingen van giften en een
geplande actie.
We beschikken over een financieel buffer om minsten twee jaar een groot aantal touwpompen
te kunnen bekostigen.

Met dank en erkentelijkheid aan allen die ons financieel steunden.
Veel dank aan allen die ons op een ander wijze hebben geholpen, advies gaven en medewerking
verleenden.

Poortugaal, juni 2013

Jan Mons, secretaris / penningmeester
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Financieel verslag 2012
1. Balans
31-12-2012

31-12-2011

ACTIVA
Liquide middelen
ING Betaalrekening
ING Zakelijke Spaarrekening
Kasgeld

164
50.048
15

487
51.527
14
50.227

52.028

50.227

52.028

4.483

5.246

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Vooruit ontvangen bedragen

45.744

46.782

Totaal passiva

50.227

52.028

Totaal activa

PASSIVA
Vastgelegd vermogen
Fonds touwpompen
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Financieel overzicht 2012
2. Staat van baten en lasten
Uitkomst
2012

Begroting
2012

Uitkomst
2011

Begroting
2013

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

25.706
1.260
169
–
530
695
763

21.000
2.000
200
–
1.300
–
–

27.312
1.685
864
–
649
-10.222
1.727

19.650
2.265
400
–
835
–
–

Totaal baten

29.123

24.500

22.015

23.150

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

26.401
2.019
703
–

20.500
2.500
1.100
400

17.091
3.080
1.844
–

19.650
2.400
1.100
–

Totaal lasten

29.123

24.500

22.015

23.150

–

–

–

–

BATEN

LASTEN

SALDO
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Financieel overzicht 2012
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

31-12-2012

7 31-12-2011

45.512
232

46.207
575

45.744

46.782
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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:
2012

7

2011

Stand per 1 januari
Onttrekking / toevoeging

5.246
-763

6.973
-1.727

Stand per 31 december

4.483

5.246

Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Poortugaal, juni 2013

Het bestuur:

drs. S.J. Corver

ir. R.J. Mooldijk

J.J. Mons
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