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Jaarbericht 2013 

 

Met vijfduizend euro vallen prachtige resultaten te boeken in ontwikkelingslanden. Dappere individuen en 

kleine stichtingen kunnen met dit geld een school, lesmaterialen, zorgvoorzieningen of andere 

zakenrealiseren. Dit aangezien deze vrijwilligers geen reis- of onkostenvergoeding vragen voor hun passie. In 

2013 is SWAP teruggekeerd naar de basisgedachte dat met relatief kleine bijdragen van veel APG collega’s 

dergelijke projecten mogelijk gemaakt kunnen worden. 

 

Het Bestuur heeft, vooral aan het begin van 2013, veel energie gestoken in het verwerven en beoordelen van 

projectvoorstellen van verschillende organisaties. De relatief gunstige financiële positie van SWAP maakte dit 

mogelijk en noodzakelijk, aangezien donaties niet opgepot dienen te worden maar besteed aan goede 

doelen. Uiteindelijk hebben de inspanningen van het Bestuur geresulteerd in het financieren van vier 

projecten voor een totaalbedrag van ruim twintig duizend euro (zie tabel op painga 2). Kritische factor bij deze 

beoordelingen bleek met name de betrouwbaarheid van de organisatie en mate van overheadkosten te zijn. 

Zo zijn er projecten afgevallen waarbij er reiskosten werden meegerekend of de lokale organisatie bij navraag 

weinig solide bleek te zijn. Minder belang heeft het Bestuur toegekend aan een evenwichtige verdeling van de 

projecten over de verschillende aandachtsgebieden van SWAP (bouw, onderwijs of gezondheidszorg). 

Daardoor zijn in 2013 drie projecten gefinancierd voor (gedeeltelijke) inrichting van een school. Het ging 

hierbij om een Middelbare Technische School in Indonesië, een computerlokaal op een basisschool in Zambia 

en een kappersopleiding op een meisjesschool in Senegal. 

 

Communicatie richting donateurs was de tweede belangrijkste activiteit van het Bestuur gedurende 2013. In 

de zomermaanden zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd op iedere Nederlandse locatie van APG. De 

bijeenkomst in Symphony Amsterdam stond in het teken van de HomePlan bouwreizen. Bij de bijeenkomst op 

de Heerlense locatie hielden vertegenwoordigers van Stichting Diouma (kappersopleiding in Senegal) en 

Stichting Friends Indeed (basisschool India) presentaties. Op de locatie Basisweg Amsterdam was dat 

wederom Stichting Friends Indeed en daarnaast Stichting Papouajeugd Naar School (technische opleiding in 

Indonesië). Naast de drie bijeenkomsten is in 2013 een nieuwsbrief verzonden aan donateurs. 

 

Het aantal donateurs is in 2013 licht gedaald en daarmee ook de inkomsten vanuit donateurs. Reden hiervoor 

is vooral het (gedwongen) vertrek van collega’s bij APG. Het Bestuur is tevreden dat met nieuwe donateurs 

de daling van het aantal donateurs redelijk beperkt is gebleven. Dit neemt niet weg dat het in een tijd van 

reorganisatie moeilijk blijkt om collega’s te interesseren voor het werk van SWAP. Wat dat betreft ondervind 

ook SWAP de gevolgen van de reorganisatie. 

 

Tegenvaller in 2013 is geweest dat SWAP niet langer de papieropbrengst van de locatie Basisweg 

Amsterdam heeft ontvangen. APG geeft aan dat de kosten voor het afvoeren van het papier omhoog zijn 

gegaan en dat daardoor (per saldo) geen opbrengst voor SWAP overblijft. SWAP stelt dat in het verleden is 

afgesproken dat de papieropbrengst exclusief afvoerkosten zouden worden overgemaakt. Het Bestuur is op 

dit moment in goed overleg met APG over een bijdrage. Overigens heeft APG er in 2013 wederom in voorzien 

dat tijdens de kerstmarkten medewerkers een donatie aan SWAP konden doen. Het resultaat was een mooie 

opbrengst van ruim 1,8 duizend euro. 
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Het Bestuur van SWAP bestaat uit zeven bestuursleden. Gedurende 2013 heeft zich één wijziging 

voorgedaan. Jos Jonkman is op 1 december 2013 uit dienst getreden bij APG en daarmee (volgens de 

statuten van SWAP) niet langer bestuurslid van SWAP. Gegeven de ervaring en het enthousiasme van Jos 

heeft het Bestuur hem benoemd tot ereadviseur en blijft vanuit dien hoofde deelnemen aan de 

bestuursvergaderingen van SWAP. 

 

Het SWAP Bestuur 

 

 

 

 

 

Projectenportefeuille SWAP 

 

De onderstaande tabel toont de projecten die SWAP sponsort en nog niet (volledig) zijn opgeleverd. In 2013 

zijn vier projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 20.933 euro. 

 

 

Tabel: Projecten door SWAP gefinancierd 

Organisatie Wat Waar Bestuurs-

besluit 

Bedrag Datum 

realisatie 

Friends Indeed Bouw nieuw klaslokaal, waterput, 

inrichting 2 lokalen, lesmateriaal, afdak 

keuken en renovatie oude gebouw 

 

Cheerukubida, 

India 
02-10-2012 

€ 7.000 

(in 2012) 
apr-14 

Support Education in 

het Gambia 

Nieuwe toiletten en een waterput bij 

een basisschool 

Ker Samba 

Njabeh, Gambia 18-12-2012 € 5.000 loopt 

Papouajeugd naar 

School 

40 tafels/stoelen en technische 

studieboeken voor Middelbare 

Technische School 

 

Merauke, 

Indonesië 
08-01-2013 € 4.710 okt-13 

Kachele Trust 

School 

15 computers voor basisschool Lusaka, Zambia 
19-02-2013 € 6.223 aug-13 

Diouma Inrichting klaslokaal voor 

kappersopleiding voor beroepsschool 

meisjes 

 

Thiadiaye, 

Senegal 
19-02-2013 € 5.000 loopt 

Friends Indeed Moestuin, archiefkasten, speeltuin, 

fysiotherpie materialen voor school 

gehandicapten 

India 

25-02-2014 
€ 5.800 

(in 2014) 
loopt 
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Organisatie SWAP 

 

Stichting SWAP kent eind 2013 een bestuur bestaande uit zes leden en heeft geen aanvullende commissies 

of werkgroepen ingericht. De onderstaande tabel toont de bestuurssamenstelling: 

 

Tabel: Bestuurssamenstelling SWAP 

Achter-

naam 

Voor-

naam 

Voor-

letters 

Geslacht Functie Bestuurder 

sinds 

Bestuurder 

tot 

Kwanten Debbie D.J. V Penningmeester (vanaf 7-jan-2014) 1-mrt-12 heden 

Vrijsen Jan J.W.J. M Penningmeester 1-apr-12 8-jan-14 

Jonkman Jos J.G. M Ereadviseur (vanaf 1-dec-2013) 30-jun-99 1-dec-13 

Drost George G.U. M   1-mrt-12 heden 

Kools Ramon R.N.J. M   1-jan-13 heden 

Hofer Paul P.D. M Secretaris 1-dec-05 heden 

Schüller Stephan A.S. M Voorzitter 1-apr-12 heden 

Meek Ineke C.H. V   8-jan-14 heden 

 

 

Baten en lasten in 2013 

 

De onderstaande tabellen tonen de baten en lasten van SWAP gedurende 2013. Het gaat hierbij om de 

werkelijke ontvangsten en baten. 

  

Tabel: Lasten en baten 2013 (in euro’s) 

Lasten    2013  2012 

Schenkingen   20.933,23  28.000,00 

Kamer van Koophandel  0,00  24,08 

Betalingsverkeer   92,41  65,91 

Statuten       423,50 

Totaal    21.025,64  28.513,49 

 

 

      

Baten    2013  2012 

Cordares Groep donateurs  0,00  9.565,52 

APG donateurs   9.822,92  1.190,00 

Loyalis donateurs   599,52  347,50 

Overige donateurs   450,04  570,04 

Opbrengst oud papier  0,00  616,54 

Eenmalig APG kerstactie  1.839,50  2.000,00 

Eenmalig APG 18/1/12  0,00  4.300,00 

Rente ASN    915,59  473,94 

Totaal    13.627,57  19.063,54 
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Balans SWAP 

 

De onderstaande tabel toont de balans en liquide middelen van SWAP. Deze verantwoording is opgesteld op 

basis van werkelijke ontvangsten en uitgaven. 

 

Tabel: Balans en liquide middelen 

Balans    2013  2012 

       

Saldo 1-1-2013   29.297,85  38.747,00 

Inkomsten 2013   13.627,57  19.063,54 

Uitgaven 2013   -21.025,64  -28.513,49 

Saldo 31-12-2013   21.899,78  29.297,05 

       

Liquide middelen per 

31-12-2013 

  2013  2012 

ASN 940997568   20.693,43  29.177,84 

Postbank 233800   1.206,35  120,01 

Totaal    21.899,78  29.297,85 

 

 

 


