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JAARVERSLAG 2013
Algemeen
Het is voor Stichting Victorie Pompen (SVP) een groot genoegen u te kunnen meedelen dat het jaar
2013 in veel opzichten een goed jaar voor ons was.
Een groot aantal touwpompen is gekocht en geplaatst op waterputten in Ghana en Togo. Maar ook
een groot aantal keramieken waterfilters kon gekocht worden voor Togo. En voor twee personen uit
Liberia is een opleiding tot touwpompenmaker werkelijkheid geworden.
Hiermee is in 2013 bereikt wat wij als SVP graag willen doen voor de gezondheid van mensen in
Ghana en Togo.
Er zijn twee werkbezoeken gebracht aan de projecten in Ghana en Togo. Daarbij is een groot aantal
pompen bekeken die voor onze stichting geplaatst zijn.
Het huisje dat wij voor het gezin van Rebecca Dostin in Zuid Ghana hebben laten bouwen is heel
eenvoudig maar ook mooi. Het gezin van zeven personen is heel blij en gelukkig met dit huis en de
grond er omheen.
Alhoewel onze stichting zich niet in grote mate publiekelijk heeft gepresenteerd in 2013 was er toch
ruime aandacht en belangstelling voor onze projecten. We zijn blij met die belangstelling en met alle
bijdragen waarmee we touwpompen en waterfilters hebben kunnen kopen.
Het bezoek aan de website bleek stabiel vergeleken met voorgaand jaar. We stonden opnieuw
vermeld in de gemeentegids van Albrandswaard.
De heer Mons is in 2013 net als in 2012 in het medisch circuit terecht gekomen en is onder
behandeling.
Het bestuur heeft zich weer ten volle ingezet voor de besprekingen die nodig waren en bij het
overleggen van aandachtspunten en te nemen besluiten.
Het bestuur is heel blij met de komst van mevrouw Yvonne Lagendijk als vrijwilligster bij onze
stichting. Yvonne zet zich voornamelijk in bij het administratief verwerken van de naam en
adresgegevens van de waterputeigenaren die een touwpomp van onze stichting hebben gekregen.
Ook verzorgt zij het versturen van de nieuwsbrieven en helpt zij bij andere voorkomende
werkzaamheden. Wij vinden het heel fijn dat Yvonne ons helpt met haar inzet.
Projecten
Quota
De begroting voor dit jaar was totaal 230 touwpompen; het werden er iets meer. Bij elkaar zijn in
Ghana en Togo 273 SVP pompen op waterputten geplaatst. Bovendien zijn 10 pompen vanuit Ghana
naar Liberia verzonden. Totaal zijn dus 283 SVP touwpompen afgeleverd.
Het totaal aantal bekeken SVP pompen in Midden en Zuid Ghana en Togo bedroeg 358 stuks. Dat
was een flinke klus, geklaard tijdens twee bezoeken aan de projecten. Alle SVP pompen hebben een
specifiek nummer en worden aan de hand van lijsten bekeken.
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In Togo zijn 70 touwpompen geplaatst. Hiervan zijn er acht in het dorp Awagomé geplaatst en de
rest in de stad Kpalimé en in een paar omliggende dorpen.
Met het bekijken van de geplaatste pompen voor onze stichting in Togo is een inhaalslag gemaakt
en staan we nagenoeg gelijk met de geplaatste pompen tot aan eind 2013.
Voor Togo is voor 2014 een bestelling gedaan van 50 touwpompen. Deze pompen komen op
waterputten in en om de stad Kpalimé en in het dorp Awagomé.
In Ghana zijn 203 pompen geplaatst door het touwpompbedrijf Vanissluk Ventures. Er zijn 100
pompen geplaatst in Midden Ghana in de stad Kintampo, en 103 pompen in Zuid Ghana in een grote
omgeving van de stad Asamankese.
De werkplaats waar men de touwpompen voor SVP vervaardigd is in Zuid Ghana in het dorp Krodua.
Ook de pompen voor Midden Ghana worden hier gemaakt.
Nagenoeg de meeste pompen in Ghana, die tot november voor SVP geplaatst zijn, zijn door ons
bekeken. Wat het bekijken en plaatsen betreft maken we nu gelijke tred.
In 2014 gaan we 200 pompen bestellen die voor Midden en Zuid Ghana bestemd zijn.
In januari hebben Anneke en Mambu Qua uit Liberia stage gelopen bij de touwpompenmakers in
Zuid Ghana. Na ruim twee weken training zijn zij voldaan teruggekeerd met hun opgedane kennis,
hulpgereedschap en 10 SVP touwpompen. Momenteel worden in Liberia prachtige pompen door
Anneke en Mambu gemaakt en geplaatst op nieuwe en bestaande waterputten.
Vanissluk Ventures heeft in vijf ritten totaal 285 keramieken waterfilters vanuit Ghana naar de grens
van Togo gebracht. Deze filters worden in Ghana geproduceerd, wij schenken ze aan Stichting
Kinderhulp Togo die ze distribueert. We hadden er 70 begroot maar een groter aantal bleek
noodzakelijk na merkbare gezondheidsverbetering van gebruikers ervan.
Contacten en Uitvoering
Met de contacten is het goed gesteld. Dit geldt zowel voor de mensen van de touwpompbedrijven
als voor de ontvangers van de touwpompen.
Het contact met Vanissluk Ventures in Ghana en Tatrabor in Togo is in het algemeen per sms.
Vanuit Nederland en ter plekke is er goed contact met de bedrijfsvoerders.
In april en november zijn de touwpompprojecten bezocht met als voornaamste doel alle voor SVP
geplaatste pompen te bekijken. Hierin kreeg onze adviseur volledige medewerking. Over het
algemeen was er goede samenwerking. Wanneer dat nodig was is er advies gegeven, of zijn er
aanmerkingen gemaakt, bij de vervaardiging of het plaatsen van de pompen.
Komend jaar staan voor Zuid Ghana enige werkplaatsinstructies op het programma. Hierdoor zal
naderhand het monteren van de bovenconstructie op de waterputdeksels aanzienlijk sneller en
eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden.
In Zuid Ghana te Krodua is touwpompbedrijf Vanissluk Ventures een nieuwe werkplaats aan het
bouwen en komt komend jaar in gebruik. De fundatie was al eerder gemaakt.
Gemeld kan worden dat in de werkgebied in Ghana en Togo ervaren is dat we heel veel mensen blij
hebben gemaakt met een touwpomp op hun waterput en met de waterfilters. Dit treft vooral hun
gezondheid. Maar ook de werkgelegenheid is een belangrijke factor waar de werkers met
touwpompen happy mee zijn.
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Door de heer Dolf Heubers uit Polsbroek is een handextruder met vormpjes gemaakt voor het
persen van pistons. Met deze extruder kunnen de pistons makkelijker en sneller geproduceerd
worden. De kwaliteit van de pistons is uitermate goed en hebben altijd een correcte afmeting.
Activiteiten
Voor het verwerven van fondsen zijn in 2013 door SVP geen presentaties en demonstraties gegeven
of andere activiteiten ondernomen.
Door het Gospelkoor Relight is tijdens een speciaal concert de CD Watermerk uitgebracht. De
opbrengst was volledig bestemd voor touwpompen van Stichting Victorie Pompen. Een cheque met
de opbrengst van € 4.000,- is tijdens een kerkdienst door SVP in ontvangst genomen.
Op een basisschool in Didam is een presentatie gegeven op basis van voorlichting.
Tijdens een kerkdienst in de Delta Kapel is een korte inleiding gehouden.
Andere en overige activiteiten en werkzaamheden:
- Het maken van 120 nieuwsbrieven en het versturen en rondbrengen ervan;
- Het voorbereiden en plannen van werkbezoeken naar de projecten;
- Het schrijven van 115 dankbetuigingen en overige correspondentie;
- Reguliere administratie, financiële boekhouding en Internetbankieren;
- Buitenlandse betalingen aan de touwpompbedrijven;
- Onderhouden en aangaan van contacten, relaties en sponsors via telefoon, brieven en e-mail;
- Het verzorgen van drukwerk en folder;
- Inkopen van kantoorartikelen;
- Het maken van lijsten met adressen van geplaatste pompen in Midden / Zuid Ghana en Togo;
- Foto’s verzorgd ten behoeve van de pompenmakers;
- Contacten met andere stichtingen en organisaties;
- Begeleiden van de touwpompprojecten in Midden en Zuid Ghana;
- Bezoeken van ambassade en consulaat voor visa;
- Het maken van nieuwsbrieven, reisverslagen, jaarverslag, financiële jaarverslag en begroting.
Financiën
De in 2013 geplaatste pompen in Ghana en Togo zijn allemaal betaald.
De touwpompen voor Ghana en Togo worden in principe bij bestelling vooruit betaald. Soms wordt
een deel vooruit en een deel na plaatsing betaald.
De betaling van de bestelde waterfilters wordt vooruit gedaan.

Momenteel heeft SVP een financiële buffer om twee jaar touwpompen te kunnen kopen en
te laten plaatsen.
Wij zijn een ieder erkentelijk die ons financieel steunden en advies gaven. Hiervoor onze dank!

Poortugaal, september 2014

Jan Mons, secretaris / penningmeester

4

Financieel verslag 2013
1. Balans
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Liquide middelen
ING Betaalrekening
ING Zakelijke Spaarrekening
Kasgeld

4.914
38.084
234

164
50.048
15
43.232

50.227

43.232

50.227

3.416

4.483

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Vooruit ontvangen bedragen

39.816

45.744

Totaal passiva

43.232

50.227

Totaal activa

PASSIVA
Vastgelegd vermogen
Fonds touwpompen

5

Financieel overzicht 2013
2. Staat van baten en lasten
Uitkomst
2013

Begroting
2013

Uitkomst
2012

Begroting
2014

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

19.809
2.152
130
836
5.974
1.067

19.650
2.265
400
835
–
–

25.706
1.260
169
530
695
763

15.000
3.000
600
700
10.000
–

Totaal baten

29.968

23.150

29.123

29.300

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

25.782
3.267
919
–

19.650
2.400
1.100
–

26.401
2.019
703
–

25.000
3.000
1.250
50

Totaal lasten

29.968

23.150

29.123

29.300

–

–

–

–

BATEN

LASTEN

SALDO
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Financieel overzicht 2013
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

31-12-2013

31-12-2012

39.538
278

45.512
232

39.816

45.744
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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:
2013

2012

Stand per 1 januari
Onttrekking

4.483
-1.067

5.246
-763

Stand per 31 december

3.416

4.483

Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Poortugaal, september 2014

Het bestuur:

drs. S.J. Corver

ir. R.J. Mooldijk

J.J. Mons
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