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Jaarrekening Stichting Vrienden Holten-Bedanda    2021
(Project "De Gevulde Waterkruik")

Balans 
31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA Rabo bank rek.crt  €        66.051,55  €       81.502,57 

Rabo bank dep. Rekening  €        45.000,00  €       45.000,00 

ASN Bank dep. Rekening  €        50.032,67  €       50.032,67 

Vorderingen/ Vooruit betaald  €          2.641,00  €         1.176,99 

 €      163.725,22  €     177.712,23 

31-12-2021 31-12-2020

PASSIVA Algemene Reserve  €        21.746,00  €       21.746,00 

Voorziening Onderhoud  €          5.064,90  €         8.198,90 

Te betalen per 31 december  €          7.200,00  €         7.200,00 

Bestemmingsreserve DGW grote donoren  €        85.760,90  €       93.442,71 

Bestemmingsreserve DGW overigen  €        43.953,42  €       47.124,62 

 €      163.725,22  €     177.712,23 

Lasten en Baten

LASTEN Besteed aan doelstelling 31-12-2021 31-12-2020

Coordinatie en Begeleiding Projecten in Afrika  €          1.600,00  €         1.600,00 

Reis- en verblijfkosten coordinatie  €          3.092,15  €         1.480,87 
PR/ Representatie  €          2.511,82  €         3.007,58 
Toevoeging Onderhoudsvoorziening  €          2.755,00  €         1.166,00 

Training/ Opleiding/ Bijscholing  €        14.638,00  €       24.949,87 

Diverse kosten  €          3.628,09  €         1.150,00 
Reis- en Verblijfkosten Africa  €          1.911,00  €         6.667,72 
Watercentra in Buba, Catio, Bissora, Olekoros  €          4.310,00  €         2.049,00 

Cisternes in Guinee-Bissau  €        53.725,00  €       68.247,98 
Cisternes  Kenya  €        19.582,00  €         9.930,00 
Cisternes Overige Landen  €        16.962,00  €       23.456,00 
MINI Cisternes (Wash Your Hands)  €                     -    €         9.836,00 

 €      124.715,06 (86,5%)  €     153.541,02 (86,5%)

Beheer/Administratie      en Werving

Bankkosten  €          1.167,02  €         1.055,31 
Admin.kst/ Kantoorbenodigdheden  €             774,88  €            184,65 
Telefoonkosten  €          3.415,79  €         1.433,75 

Wervingskosten  €        13.937,20  €       19.120,00 
Zakelijke kst/ Belasting/ Verzekering  €               83,45  €            196,49 
Toevoeging Reserve  €                     -    €         2.000,00 
Overige kosten  €             332,55  €                    -   

 €        19.710,89 (13,5%)  €       23.990,20 (13,5%)

TOTAAL LASTEN  €   144.425,95 100%  €  177.531,22 100%

31-12-2021 31-12-2020

BATEN Bijdragen van instellingen zonder winstoogmerk  €      128.366,54  €     180.527,65 

Bijdragen/giften particulieren  €          3.420,00  €         6.031,00 
Bijdragen kerken  €          1.786,40  €         1.826,35 

Overige ontvangsten  €                     -    €                    -   
TOTAAL  €      133.572,94  €     188.385,00 

Mutatie op bestemmingsreserves  €            10.853,01  €         -10.853,78 

TOTAAL BATEN  €   144.425,95  €  177.531,22 



Toelichting

Algemeen
De Stichting Vrienden Holten-Bedanda is opgericht op 24 december 2003 en heeft als doelstelling

het uitvoeren van ontwikkelingshulp van dorp tot dorp, te weten tussen Bedanda in Guinee-Bissau

en Holten in Nederland, alles in de ruimste zin genomen.

De afgelopen jaren heeft dit steeds meer geresulteerd in het ondersteunen bij de aanleg van 

cisternes (drinkwatertanks) vanuit drie watercentra in Guinee-Bissau  en één in Kenya.

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, liquide middelen tegen nominale

waarde. De middelen van de stichting staan ter vrije beschikking aan de stichting, voorzover deze 

middelen geen geoormerkte bestedingsdoelstelling hebben.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.

De jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 
 3 maart 2022

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 

ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

De stukken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door een kascontrole-commissie.

Voorzover er meer of minder ontvangsten zijn dan lasten, worden deze verrekend met

de bestemmingsreserves.

Balans
Er is een algemene reserve voor onverwachte uitgaven.

Per betaalde cisterne werd een bedrag (€  5,-)  toegevoegd aan de Voorziening Onderhoud.

Onderhoudskosten worden vanaf 2012 ten laste van deze voorziening gebracht.

Een groot deel van de donaties wordt betaald in het najaar en is bestemd voor het volgende jaar.

Staat van Lasten en Baten

De Nederlandse projectleider bezoekt Guinee-Bissau voor de training/ opleiding en inspecties en voor 

de begeleiding van de coördinatoren en de controle van de projecten.

Er zijn Manuals ontworpen en gedrukt/ herdrukt in het Portugees, Frans en Engels.

werden daarbij door de stichting betaald, waarna het betreffende project zelfstandig verder moet. 

In Ghana, Nigeria, Congo, Guinee-Conakry, Kenia, Tanzania, Bourkina Fasso, Senegal, Malawi en 

Madagaskar staan inmiddels de door ons ontwikkelde cisternes voor wateropslag. (vaak regenwater) 

Contacten waren er ook met projecten in Brazilië, Mexico, Panama, Kaapverdië en Uganda.

Regelmatig zijn er trainingen vanwege de belangstelling uit andere Afrikaanse landen.

De te betalen eigen bijdrage wordt regelmatig verhoogd om de projecten op den duur

zelfstandiger te maken. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per situatie.

publieke plaatsen, zoals ziekenhuizen, klinieken en markten om handen wassen te bevorderen.

Bij de bouw van cisternes wordt de aanleg van een latrine aangeboden.

Het huishouden betaalt alleen de cement.  Dit wordt niet apart geregistreerd.

Het enthousiasme daarvoor is nog niet zo groot.

Donateurs worden niet met name genoemd omdat velen daartegen bezwaar hebben.

Naast de grote donateurs zijn er ook vele kleinere bijdragen van particulieren, diaconiën en anderen.

vergadering op:   

Deze manuals zijn vrij te downloaden vanaf onze website    www.degevuldewaterkruik.nl

Er zijn 551 Cisternes (watertanks) gefinancierd. Er zijn vanuit andere Afrikaanse landen diverse initiatieven

geweest om ook daar de bekende "Calabash" cisterne te bouwen. Verschillende initiatieven werden

door de stichting gestimuleerd en op gang geholpen met trainingen voor metselaars. De eerste cisternes 

Steeds meer worden cisternes gebouwd, spin-off  (zonder bijdrage van onze stichting)

I.v.m. de Corona-uitbraak zijn in diverse Afrikaanse landen  MINI-Calabashes gebouwd, op
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