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JAARVERSLAG 2016
Algemeen
Met het gegeven dat jaar 2016 anders was dan voorgaande jaren kan Stichting Victorie Pompen
toch tevreden zijn met de nodige activiteiten in Ghana en Togo en met het thuiswerk hier in NL. Dat
2016 een ander jaar was heeft te maken met een genomen besluit om geleidelijk aan te gaan
stoppen met kopen van touwpompen en waterfilters. Dit besluit is genomen kijkend naar leeftijd,
fysieke gesteldheid en het medisch dossier van onze adviseur en bestuurslid Jan Mons, en afzettend
tegenover het zware werk tijdens de werkreizen.
Wij zijn er in geslaagd het beoogde aantal pompen in 2016 te kunnen laten plaatsen en zelfs meer
waterfilters te kopen dan begroot. Daar zij wij heel blij mee omdat daarmee weer veel mensen
schoon en veilig drinkwater kregen.
In 2016 is één werkbezoek gebracht, aan het project in Togo. Er is daar een aantal SVP-pompen
bekeken en is er contact geweest met een kleinschalig sociaal SVP-project.
Er was in 2016 voldoende geld beschikbaar om pompen voor Ghana en Togo te kunnen kopen. Dit
beschikbare geld kwam van onze donateurs en het reservesaldo.
Onze dank aan al onze donateurs die met financiële giften ons werk hebben gesteund.
In januari 2016 is de jaarlijkse nieuwsbrief rondgestuurd aan onze donateurs en belangstellenden.
Deze nieuwsbrief is ook op onze website te lezen. In de nieuwsbrief staat het werkbezoek en andere
informatie meer uitgebreid weergegeven.
Met het besluit van vorig jaar om onze activiteiten te gaan verminderen hebben we ook onze
publiekelijke presentaties beëindigd. Op dat besluit kwamen enkele positieve en fijne reacties maar
was er ook – vanzelfsprekend en verwacht– een vermindering van de financiële bijdragen.
De SVP Jaarstukken 2015 zijn op onze website gepubliceerd.
In de gemeentegids van Albrandswaard staan de gegevens van SVP vermeld.
Er was een volledige inzet van het bestuur bij vergaderen, aandachtspunten, overleg, besprekingen
en te nemen besluiten.
Projecten
Quota
In 2016 zijn 170 SVP-pompen gekocht bij de touwpompbedrijven in Togo en Ghana. Dat waren er
iets minder dan vorig jaar maar wel heel wat minder dan jaren daarvoor, en ook minder dan
begroot.
In Togo zijn niet alle 60 betaalde pompen geplaatst. De resterende 21 niet geplaatste pompen zullen
in 2017 worden geplaatst en daarna bekeken worden.
In Ghana zijn alle 110 betaalde pompen geplaatst. Totaal zijn in Ghana en in Togo 162 SVP-pompen
geplaatst.
Omdat in 2016 geen reisbezoek aan de touwpompprojecten in Midden en Zuid Ghana is gebracht
zijn daar geen pompen bekeken. Dat zal in 2017 gedaan worden.
Tijdens het werkbezoek van 28 november tot 15 december 2016 in Togo zijn 49 SVP-pompen
bekeken.
Met het bekijken van geplaatste SVP-pompen liggen we achter. In Ghana omdat er geen
werkbezoek is geweest, en in Togo door de achterstand met het plaatsen van SVP-pompen. We
hopen in 2017 de inhaalslag te kunnen uitvoeren zodat al onze geplaatste pompen zijn bekeken.
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Op de begroting van 2017 staan 10 SVP-pompen voor Togo en 70 SVP-pompen voor Midden en Zuid
Ghana.
Het touwpompbedrijf Vanissluk Ventures te Zuid Ghana heeft voor SVP 340 waterfilters met
reservedelen in Ghana ingekocht en in vier ritten naar de grens van Togo gebracht. Bij de grens zijn
deze waterfilters opgehaald door medewerkers van Stichting Kinderhulp Togo die ook voor de
distributie in Togo zorgde. Men is in Togo heel blij met deze waterfilters en het bestuur is Vanissluk
en SVP heel dankbaar.
Contacten en uitvoering
Over de contacten met de touwpompbedrijven kan gezegd worden dat die goed waren. De meeste
correspondentie met de touwpompbedrijven in Ghana gaat via WhatsApp, telefoon of e-mail en
met het bedrijf in Togo alleen per e-mail, en tijdens de werkbezoeken zijn er uiteraard gesprekken.
Er is één werkbezoek gebracht, aan Togo van 28 november tot 15 december 2016.
Dit werkbezoek is door onze adviseur Jan Mons uitgevoerd, daarbij zijn de geplaatste SVP-pompen
in Togo bekeken.
In Togo is het niet zozeer nodig om technisch advies te geven, de leidinggevenden zijn heel
vakbekwame metaalbewerkers.
Wel blijft de hygiënische omstandigheid van en bij sommige waterputten met SVP-touwpomp
aandacht vragen. Het komt zelfs voor dat de begeleidende pompenman de vieze toestand van een
put niet kan aanzien en op eigen initiatief actie onderneemt. Op zich een hele vooruitgang in de
ontwikkeling vanuit hygiënisch oogpunt. Maar in het algemeen genomen zien de waterputten met
SVP-pompen er keurig en schoon uit.
Ook deze reis zijn de SVP - voorwaarden aan de touwpompfirma overhandigd. Het is maar om zeker
te zijn dat men daarvan op de hoogte blijft. Enkele voorwaarden zijn: de waterput moet het hele
jaar door water kunnen opbrengen, de omgeving moet schoon en netjes zijn en de eigenaar is niet
in staat om zelf een touwpomp te kopen.
De touwpompbedrijven vragen om meer SVP-pompen te mogen installeren want men was gewend
om grote aantallen voor ons te installeren. Helaas kan dat niet meer, mede door verminderde
inkomsten van financiële bijdragen. We hebben dit aan hen opnieuw doorgegeven en begrip
gevraagd.
SVP heeft enkele kleinschalige sociale projecten die ontstaan zijn tijdens voorgaande werkreizen.
Eén ervan betreft Sulumon, de weesjongen die grote brandwonden had opgelopen. Hij verblijft nu
bij de touwpompman in Kintampo en SVP voorziet in de kosten van school en levensonderhoud.
Medio dit jaar is Sulumon vijf dagen in een brandwondencentrum uitvoerig onderzocht. Er is aan
zijn rug, been en arm geen blijvende schade geconstateerd en voor de toekomst is geen reden om
ongerust te zijn omtrent de spieren in zijn rug en been. Sulumon wil niet terug naar zijn eigen
familie.
Een ander is Mary, waarvan wij de kosten van een interne opleiding aan een Senior High School
betalen. En ook ondersteunen wij de oude weduwe Doris met haar kleinzoon Hypolite. Deze
schooljongen heeft Sikkelcelanemie en zal altijd zwak blijven.
Met de pompen die SVP kon laten plaatsen en het grote aantal waterfilters die gedistribueerd zijn
heeft onze stichting ook dit jaar heel veel mensen aan schoon en veilig drinkwater geholpen. Ook de
werkgelegenheid was er flink mee gediend.
En met de sociale projectjes zijn voor enkelen de leefomstandigheden sterk verbeterd.
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Activiteiten
Dit jaar zijn geen publiekelijke activiteiten ondernomen.
Wel heeft er een mooi artikel over SVP en de projecten in de Schakel gestaan.
SVP heeft een mooi bedrag van Gospelkoor Relight ontvangen, de opbrengst van een CD verkoop
ten bate voor SVP-touwpompen.
De jaarlijkse nieuwsbrieven zijn door Yvonne Lagendijk geadresseerd en verzonden. De lijsten van
geplaatste touwpompen in Ghana en in Togo zijn ook door Yvonne ingetypt.
Het Jaarstuk 2015, de SVP nieuwsbrief januari 2016 en enkele reisverslagen zijn door Webmaster
Erik de Wit op onze website geplaatst.
Enkele overige gedane werkzaamheden en activiteiten:
- De jaarlijkse nieuwsbrief schrijven en maken.
- 180 nieuwsbrieven adresseren, versturen en rondbrengen.
- Het voorbereiden en uitwerken van het werkbezoek aan het project in Togo.
- 83 bedankkaarten gemaakt en verstuurd, daarnaast ook andere correspondentie.
- De gewone administratie, financiële boekhouding en Internetbankieren.
- Het bijhouden van het logboek van de SVP- werkzaamheden.
- Medewerking verleend bij het laten maken van een pistonpers bij Ludo Engineers te
Polsbroek voor het touwpompbedrijf van Ayine Anaba te Kintampo in Ghana.
- Buitenlandse betalingen aan de touwpompbedrijven.
- Correspondentie met andere stichtingen, organisaties, relaties en sponsors via
telefoon, brieven, WhatsApp en e-mail.
- Het verzorgen van diverse drukwerken.
- Inkopen van kantoorartikelen.
- Het maken van overzichtlijsten van geplaatste pompen in Ghana en Togo.
- Opstellen van reisverslagen, jaarverslag, financiële jaarverslag en begroting.
Financiën
De in 2016 gekochte waterfilters in Ghana en touwpompen in Ghana en Togo zijn betaald via de
bank of verrekend.
Het bedrag van de in 2016 ontvangen giften was niet voldoende om het aantal gekochte pompen te
betalen. Het tekort is aangevuld vanuit het reservesaldo.
Vanuit het reservesaldo kan in 2017 nog een klein aantal SVP-pompen gekocht worden. Er wordt
ook een bedrag gereserveerd voor de lopende sociale projectjes en wat vaste terugkerende
stichtingskosten.
De SVP-pompen worden vooraf betaald, bij het bestellen.
De waterfilters voor Togo worden eveneens vooraf betaald, bij het bestellen in Ghana.
Wij zijn een ieder erkentelijk die ons financieel steunden, adviseerden en medewerking hebben
gegeven. Hiervoor onze hartelijke dank!
Poortugaal, september 2017
Jan Mons, secretaris / penningmeester
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Financieel verslag 2016
1. Balans
31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA
Liquide middelen
ING Betaalrekening
ING Zakelijke Spaarrekening
Kasgeld

145
18.211
23

347
24.312
58
18.379

24.717

18.379

24.717

2.000

1.920

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Vooruit ontvangen bedragen

16.379

22.797

Totaal passiva

18.379

24.717

Totaal activa

PASSIVA
Vastgelegd vermogen
Fonds touwpompen
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Financieel verslag 2016
2. Staat van baten en lasten
Uitkomst
2016

Begroting
2016

Uitkomst
2015

Begroting
2017

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

17.932
800
201
149
6.418
1.920

11.450
1.400
500
150
7.650
350

12.283
1.560
156
308
9.512
1.618

330
1.520
–
40
9.665
1.995

Totaal baten

27.420

21.500

25.437

13.550

Uitgaven t.b.v. touwpompen en filters
Reis- en verblijfkosten
Sociale projecten
Overige kosten
Toevoeging reservefonds

22.165
1.595
986
674
2.000

19.100
1.400
–
1.000
–

21.795
2.526
270
846
–

9.995
2.350
470
735
–

Totaal lasten

27.420

21.500

25.437

13.550

–

–

–

–

BATEN

LASTEN

SALDO
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Financieel overzicht 2016
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

31-12-2016

31-12-2015

16.379

22.797

16.379

22.797
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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:
2016

2015

Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking

1.920
2.000
-1.920

3.538
–
-1.618

Stand per 31 december

2.000

1.920

Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Poortugaal, september 2017

Het bestuur:

drs. S.J. Corver

ir. R.J. Mooldijk

J.J. Mons
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