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1. Algemeen over SWAP 

De Stichting SAMEN Werken Aan Projecten (SWAP) bestaat sinds 29 augustus 1985 en is opgericht door 

werknemers van de voormalige Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid. De organisatie van SWAP 

kenmerkt zich van oudsher door een informeel karakter 

Het bestuur van SWAP bestaat uit acht leden, allen werknemers van APG. Op grond van de statuten 

(laatstelijk gewijzigd op 17 december 2012) heeft het bestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en 

penningmeester benoemd. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden voor SWAP op 

onbezoldigde basis. Sinds oktober 2013 laat het bestuur zich bijstaan door een voormalig bestuurslid als 

eervolle deskundige.  

SWAP stelt periodiek een jaarlijks of meerjaarlijks beleidsplan op. Dit beleidsplan richt zich op de jaren 

2020 – 2022.  

 

2. De missie 

SWAP is een initiatief van APG-medewerkers. SWAP wil APG-medewerkers in staat stellen met financiële 

steun bij te dragen aan een beter bestaan voor zeer arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. 

SWAP besteedt dit geld aan projecten op het gebied van bouw, onderwijs en zorg.  

SWAP streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van haar donateurs bij de keuze van projecten. 

Voorop staat dat SWAP kiest voor kleinschalige projecten waarbij een directe relatie zichtbaar is tussen de 

donatie en de realisatie. Ook maakt SWAP heldere afspraken met de samenwerkende partners ter plaatse, 

over nazorg van een project en het volgen van de resultaten van het project. Dit om op een transparante 

manier verantwoording af te kunnen leggen aan de donateurs, de APG-medewerkers, die hun 
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maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en iets willen bijdragen aan de toekomst van de 

allerarmsten. 

Met vijfduizend euro vallen prachtige resultaten te boeken in ontwikkelingslanden. Sociaal betrokken, 

ondernemende individuen en kleine stichtingen kunnen met dit geld een school, lesmaterialen, 

zorgvoorzieningen of andere projecten realiseren. Dat kan onder meer, omdat deze vrijwilligers geen reis- 

of onkostenvergoeding vragen voor hun passie. SWAP streeft ernaar met relatief kleine bijdragen van veel 

APG-collega’s mooie projecten mogelijk te maken. 

 

3. De doelstellingen 

Meer bekendheid van SWAP binnen APG is nog steeds één van onze belangrijkste doelstellingen. Daarmee 

hoopt SWAP de betrokkenheid van de donateurs bij SWAP en haar activiteiten te vergroten. Voor het 

voortbestaan van SWAP is het vergroten van het aantal donaties van APG-werknemers nog steeds zeer 

wenselijk.  

SWAP weet met bijeenkomsten, nieuwsbrieven en bijzondere acties, zoals het verbouwen van een 

opvanghuis voor getraumatiseerde kinderen in Roemenië in 2019, meer bekendheid onder de werknemers 

te creëren. Maar de bekendheid kan en moet ook de komende jaren nog meer vergroot worden. Belangrijk 

hulpmiddel daarvoor is onze intranetsite die in 2019 flink vernieuwd is. Op de site is informatie te vinden 

over de projecten en over SWAP. Ook is op de site het aanmeldingsformulier voor donateur te vinden. 

Aandachtspunt voor SWAP is de voortdurende actualisering en optimalisering van de intranetsite. Ook 

onze openbare website stichtingswap.nl maakt deel van uit van de communicatiemiddelen van SWAP. 

Uiteraard stelt SWAP zich ten doel om ook in 2020-2022 een financiële bijdrage te leveren aan twee tot 

vijf projecten in ontwikkelingslanden per jaar. Qua projecten zien we de laatste paar jaar meer vraag naar 

ondersteuning om het zelfstandig voortbestaan van een initiatief mogelijk te maken. Of ondersteuning om 

de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. We vinden dit een positieve ontwikkeling. Zo financierden 

we niet alleen de bouw van toiletten in een school (Tanzania), maar ook de renovatie van een slaapzaal 

voor leraren en vrijwilligers in een school voor gehandicapte kinderen (Thailand). Daarnaast maken we het 

als SWAP niet alleen mogelijk om een financiële bijdrage te geven, maar stellen we onze donateurs in 

staat om concrete hulp te geven door reizen te organiseren naar projecten. Zo financieren we niet alleen 

de verbouwing van het opvangtehuis voor getraumatiseerde kinderen in Roemenië, maar helpen 

donateurs ook bij de daadwerkelijke verbouwing.  

 

4. De financiering 

Jaarlijks wijst het bestuur uit de ingebrachte projecten er twee tot vijf aan, waaraan SWAP een financiële 

bijdrage levert. De basisbijdrage is € 5.000.  

Het budget van SWAP bestaat hoofdzakelijk uit donaties van werknemers. Dit is jaarlijks een bedrag van 

circa € 10.000,=. 
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Het aantal donateurs is op dit moment ongeveer gelijk aan dat van 5 jaar geleden. We hebben veel 

donateurs verloren die uit dienst zijn gegaan, of doordat APG bedrijfsonderdelen zoals Loyalis heeft 

afgestoten. De laatste jaren hebben we deze verliezen op kunnen vangen door nieuwe donateurs te 

werven, met name bij die bedrijfsonderdelen waar SWAP nog minder bekend was, zoals bij Asset 

Management. Het verder vergroten van de bekendheid van SWAP binnen APG en de daarmee hopelijk 

gepaard gaande toename van het aantal donateurs vraagt daarom ook de komende jaren veel inspanning 

van het bestuur.  

 

Het budget van SWAP wordt beheerd door de penningmeester. Voor het verrichten van een uitgave is de 

medewerking van twee bestuursleden noodzakelijk. De penningmeester is zelfstandig bevoegd tot het 

verrichten van beperkte, niet materiële uitgaven. 

De financiële omstandigheden van SWAP zijn transparant en volledig openbaar. Jaarlijks stelt het bestuur 

de jaarrekening op. Een onafhankelijke kascommissie controleert de jaarrekening en keurt deze goed. 

SWAP maakt de jaarrekening uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar openbaar door deze op de intranetsite en op 

de website stichtingswap.nl te plaatsen.    

 

5. De activiteiten 

Het bestuur vergadert in de periode 2020 – 2022 ten minste één keer per kwartaal. Bestuurlijke 

besluitvorming over de bijdragen aan projecten vindt in deze vergaderingen plaats.  

Projecten die voor financiële bijdrage van SWAP in aanmerking komen, dienen aan een aantal 

voorwaarden te voldoen. In de bijlage bij dit beleidsplan zijn de beoordelingscriteria voor een project 

opgenomen. De criteria zijn gerelateerd aan de organisatie en het project. Uit het projectvoorstel moet 

blijken dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Verder moet duidelijk zijn dat het project daadwerkelijk 

gerealiseerd wordt.  
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Uitgangspunt voor een positief besluit door het bestuur is dat een projectvoorstel voldoet aan 

bovenstaande criteria. Maar ook dan heeft het bestuur de bevoegdheid een verzoek af te wijzen. Voldoet 

een projectvoorstel niet aan alle criteria, maar zijn er naar het oordeel van het bestuur goede gronden 

voor afwijking, dan heeft het bestuur de bevoegdheid met het verzoek in te stemmen.     

SWAP ondersteunt gemiddeld 2 tot  3 projecten per jaar. Het aantal is afhankelijk van de beschikbare 

middelen en van de voorstellen die worden ingediend, door bestuursleden, donateurs of organisaties die 

zich bezighouden met concrete projecten. Het onderhouden van de contacten met projectorganisaties 

vindt SWAP van groot belang. 

SWAP zal zich actief bezighouden met ledenwerving. We streven naar verhoging van het percentage APG-

werknemers dat donateur is. Verder zal SWAP zorgen voor publicaties over SWAP en de projecten. 

 

6. De planning 

Het bestuur stelt jaarlijks een kalender op met de activiteiten voor dat jaar. Specifiek benoemen we de 

volgende activiteiten. 

Ledenwerving 

Wanneer: periodieke berichten op videoschermen, diverse acties zoals de cupcake-actie en 

kerstpakkettenactie 

Communicatie donateurs 

Wanneer: bijeenkomsten met presentatie van projectorganisaties minimaal één keer per jaar, doorlopend 

onderhoud intranetsite & website, publicatie nieuwsbrief minimaal één keer per jaar, tussentijdse updates 

aan donateurs per e-mail 

Ondersteuning projecten 

Wanneer: bestuursvergaderingen 

Onderhouden contact projectorganisaties 

Wanneer: doorlopend 
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BIJLAGE bij beleidsplan 

 

Beoordelingscriteria Project 

 

Voorwaarden organisatie 

• Het betreft een kleine/middelgrote organisatie (minder dan 1 miljoen euro omzet per jaar) 

• Inzicht in het jaarverslag, organogram en informatie over de financiering van de organisatie; 

• Continuïteit van de organisatie (het bestaan hangt niet van een eenmalige bijdrage af) 

 

Voorwaarden project 

• Het project draagt bij aan een beter bestaan van zeer arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden 

• Het project is gerelateerd aan bouw, onderwijs en/of gezondheidszorg 

• De bijdrage bedraagt circa € 5.000,- (gelden worden alleen overgemaakt naar een stichting) 

• De bijdrage is herkenbaar in het project (dit kan blijken uit: bouwplan totale werk en deel van het werk) 

• Het project wordt binnen een jaar gerealiseerd (dit kan blijken uit: vereiste vergunningen zijn aanwezig, bouwplan 

goedgekeurd door lokale overheden, informatie over de lokale aannemer) 

• Er is een lokale contactpersoon met wie de organisatie contact heeft 

• Er is sprake van een duidelijke offerte inclusief financieel overzicht 

 

Project(voorstellen) met de volgende kenmerken hebben een pre: 

• Foto’s 

• Persoonlijke toelichting van het projectvoorstel door de organisatie 

 

 


